
 

บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร ระดบัชั้นปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 จ านวน 2 คณะ 2,751 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร จ  านวน 2 คณะ เป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัก  าหนดขั้นตอนในการ
ก าหนดขนาดและสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของ Yamane (1973, p. 127) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ตารางส าเร็จรูปในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของ Yamane จ านวนประชากร 2,751 คน ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 353 คน แต่การวิจยัคร้ังน้ีจะใชจ้  านวน
ตวัอยา่ง 400 คน (ความคลาดเคล่ือนนอ้ยกว่าร้อยละ 5) 
 2) ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) อย่างมีสัดส่วน เพื่อให้ได้
ตวัแทนในแต่ละคณะ 
 3) จดักลุ่มประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามสาขาวิชาทั้ง 11 สาขาวิชา 
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 4) ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสาขาวิชา และท าการสุ่มตามสดัส่วนในแต่ละสาขาวิชา 
โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสาขาวิชา (ดู
ตาราง 3.1 ) 
 
ตาราง 3.1  
จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสาขาวิชา 

สาขาวิชา ขนาดกลุ่ม 
ประชากร (คน) 

ขนาดกลุ่ม 
ตวัอยา่ง (คน) 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 

 
324 

 
47 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 641 95 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 207 30 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 79 10 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 72 10 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 597 85 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

 
64 

 
10 

สาขาวิชาประมง 66 10 
สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 96 13 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 52 10 
สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทย 553 80 

รวม 2,751 400 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยอาศยั
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
ปีท่ีศึกษา สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  = 5 คะแนน 
  มาก   = 4 คะแนน 
  ปานกลาง  = 3 คะแนน 
  นอ้ย   = 2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  = 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  = 5 คะแนน 
  มาก   = 4 คะแนน 
  ปานกลาง  = 3 คะแนน 
  นอ้ย   = 2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  = 1 คะแนน 
 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเคร่ืองมือการวิจยั เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
 การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัปีท่ี
ศึกษา สาขาวิชา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา จ  านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) 
การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม (2) การร่วมปฏิบติัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (3) การร่วมกนัรับผดิชอบ (4) 
การรับรู้ (5) ทศันคติ และ (6) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จ  านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ความรู้ในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (2) การรับทราบ
ขอ้มลูในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (3) ความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (4) องคป์ระกอบ
ความย ัง่ยนืในการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ (5) กิจกรรมความย ัง่ยนื ทุกตวัแปรมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
การวจิยัดว้ยการหาความตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
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 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 
และสร้างแบบสอบถาม 
 2) สร้างแบบสอบถามให้สอดคลอ้งค านิยามศพัทเ์ฉพาะของทุกตวัแปร 
 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try-Out) กบันกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตนครราชสีมา ตามคณะและสาขาวิชาท่ีก  าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตว้อยา่งจริง 
จ  านวน 30 คน 
 3) การตรวจสอบหาค่าอ  านาจการจ าแนกขอ้ค าถามโดยหาค่า Corrected Item-Total Correlation 
ทุกขอ้ไดค่้าอ  านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป เป็นระดบัค่าอาจจ าแนกท่ียอมรับได ้
 4) การหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามแต่ละปัจจยั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha)  

5) น าแบบสอบถามท่ีมีความตรงและความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้แลว้ ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัต่อไป 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บขอ้มูลตามสาขาวิชาต่าง ๆ เมื่อพบเจอ 
 2) ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บขอ้มูลโดยขอความร่วมมือกบัสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขอขอ้มูล 
 3) ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows เพ่ือหาค่าสถิติ ดงัน้ี 

1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (แบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1) 

1.2 หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (แบบสอบถาม ตอนท่ี 2) ก  าหนดการแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (ประคอง กรรณสูต, 2535, หนา้ 77) 
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 ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 
 4.50 – 5.00   มากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49   ระดบัมาก 
 2.50 – 3.49   ปานกลาง 
 1.50 – 2.49   นอ้ย 
 1.00 – 1.49   นอ้ยท่ีสุด 
1.3 หาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อการ

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาปัจจยัขอ้มูลของนกัศึกษาต่อแนวทางในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or 
F-test) ถา้พบค่าความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
ดว้ยวิธีการ Least-Significant Different (LSD) 

1.4 หาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจะส่งผลต่อแนวทางในการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนครโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) และการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสมัพนัธพ์หุคูณและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 


