
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา เ ร่ือง พฤติกรรมในการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับ          

ปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ขอบเขตการศึกษา (ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขต
ประชากร) วิธีการคัดเลือกตัวอยาง ขอมูลและแหลงขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และระยะเวลาของการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม โดยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนศึกษาในปการศึกษา 
2551 เนื่องจากเปนกลุมคนท่ีทันขาวสาร ทันสมัย มีพลังในดานขอมูล มีความรูกวางขวางและมีโลก
สวนตัวสูง (ไมเคิล (นามปากกา): 2551, ออนไลน)โดยศึกษาในลักษณะการแสวงหาขาวสารและ
การเปดรับขอมูลโดยศึกษาจากประเภท ชนิดของส่ือ ความถ่ีของชวงเวลา ระยะเวลาที่ใชในการ
เปดรับส่ือแตละประเภทแยกตามประเภทรายการตางๆ และเหตุผลในการเปดรับส่ือ โดยวัดจาก
เวลาท่ีใชส่ือและความถ่ีในการใชส่ือแยกตามประเภทของเนื้อหา และรายการที่แตกตางกัน อัน
ประกอบดวย  โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ส่ือกลางแจง ส่ืออินเทอรเน็ตและส่ือ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ส่ือภาพยนตร (การรับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร) โดยส่ือเหลานี้เปนส่ือท่ี
กลุมนักศึกษาท่ีอยูในชวงอายุของเจเนอเรช่ันเอ็ม มีการเปดรับมาก  

 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนศึกษา 
ในปการศึกษา 2551 (ภาคปกติ) ในมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 7 แหง โดยมี
อายุไมเกิน 24 ป ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังส้ิน 81,323 คน (สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2551:  ระบบออนไลน) 
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ขนาดตัวอยางและวิธีการเลือกตัวอยาง 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane Taro: 1970, 1088 อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห, 
2537) โดยกําหนดคาความเช่ือม่ันท่ีระดับรอยละ 95 และระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 5% 

n =        N        .  
( 1 + Ne2 ) 

n คือ จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
N คือ ขนาดของประชากร  81,323 คน 
e คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดข้ึนได (e=0.05) 

การศึกษาคร้ังนี้ มีจํานวนกลุมประชากรเปาหมาย 81,323 คน และเลือกกลุม
ตัวอยางและกําหนดคาความเช่ือม่ันท่ีระดับรอยละ 95 และระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 5% 

แทนสูตรไดดังนี้ 
n =               81,323        . 

(1 + (81,323) (0.05)2  
n = 398.0421(399 คน) 

ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห ผูศึกษาจึงกําหนดขนาดตัวอยางเปน                
400 คน โดยใชการคัดเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางโดยใชการคัดเลือกตัวอยางแบบโควตา 

รายชื่อมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษา
(คน) 

คิดเปน 
(รอยละ) 

จํานวน
ตัวอยาง (คน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 22,966 28.24 113 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา 14,701 18.08 72 
มหาวิทยาลัยพายัพ   5,405 6.65 27 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  21,950 26.99 108 
มหาวิทยาลัยแมโจ   12,505 15.38 62 
มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม 1,594 1.96 8 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 2,202 2.71 11 
รวม 81,323 100 400 
ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2551). [ระบบออนไลน]. 
 
วิธีการศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบ สอบถาม 

(Questionnaires) จากจํานวนตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังส้ิน 400 ราย โดยการเก็บขอมูล
จากสถานท่ีตางๆ ท่ีเปนแหลงชุมชนของกลุมตัวอยางเพ่ือใหมีความหลากหลาย ไดแก ตามคณะ 
อาคารเรียน โรงอาหาร และแหลงชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยท้ัง 7 แหง  

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมเอกสารและขอมูลตางๆ                   
ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ และนํามาใชประกอบในการกําหนด               
โครงรางแนวคําถามท่ีใชในการเก็บแบบสอบถาม 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดย

แบงเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ มหาวิทยาลัย           

และสาขาวิชาท่ีศึกษา รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของเงินรายได และท่ี
พักอาศัยในปจจุบัน  
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สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ  เชน  ประเภท  ชนิดของ
ส่ือมวลชนท่ีเปดรับ ความถ่ี ชวงเวลา ระยะเวลาที่ใชในการเปดรับ
ส่ือมวลชนแตละประเภทแยกตามประเภทรายการตางๆและเหตุผลใน
การเปดรับส่ือ โดยแบงออกเปน 7 ประเภทตามประเภทของส่ือ ดังนี้ 

   ประเภทท่ี    1 โทรทัศน 
   ประเภทท่ี    2 วิทยุ 
   ประเภทท่ี    3 หนังสือพิมพ 
   ประเภทท่ี    4 นิตยสาร / วารสาร 
   ประเภทท่ี    5 ส่ือกลางแจง 
   ประเภทท่ี    6 อินเทอรเน็ต / โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
   ประเภทท่ี    7 การชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร 
  
การวิเคราะหขอมูล   
เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ 

โดยผูศึกษานําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาจํานวน 400 ชุด โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ระยะเวลาทําการศึกษาต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 
และ ระยะเวลาในการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2551 
 
สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามโดยทําการเลือก
ตัวอยาง  จากสถานท่ีตางๆ ท่ีเปนแหลงชุมชนของกลุมตัวอยางเพ่ือใหมีความหลากหลาย ไดแก 
คณะ อาคารเรียน โรงอาหาร หอพักนักศึกษา สนามกีฬา หองสมุด แหลงชุมชนรอบๆ ของ
มหาวิทยาลัยท้ัง 7 แหง และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 
 


