
บทที่  3 

 

วิธีดาํเนินการศึกษา 

 

การเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี ้

เป็นการศกึษาวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ตามลําดบั 

ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การทดสอบเคร่ืองมือ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นกัศกึษาทัง้ 9 คณะ ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญา

ตรี ในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศกึษา 2553   จํานวน 8,064 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นกัศกึษาทัง้ 9 คณะ ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญา

ตรี ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน 381 คน โดยการสุ่มตวัอย่าง              

ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้ศกึษาใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งตามท่ีผู้ศกึษาได้กําหนดเกณฑ์ เง่ือนไข และคณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอยา่งไว้ล่วงหน้าเก่ียวกบั

กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. ผู้ศกึษาใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ(Stratified Sampling) เป็นการกําหนดพืน้ท่ี

ท่ีต้องการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาได้กําหนดเป็นนกัศึกษาท่ีกําลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี จาก 9 คณะ 

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจําแนกตามชัน้ปี   จากปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4 

3. กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ             

Taro Yamane ซึง่กําหนดคา่ความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05  ดงันี ้

    

 สตูร n =   N 

1+Ne2 
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  เม่ือ     n        =       จํานวนของขนาดตวัอยา่ง 

   N      =      จํานวนรวมทัง้หมดของประชากรท่ีใช้ศกึษา 

   e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (0.05) 

เม่ือแทนคา่ขนาดของประชากรในสตูร จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 381 คน แตใ่นท่ีนี ้จะเก็บ

กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 400 คน เพ่ือให้ข้อมลูมีความถกูต้อง และแมน่ยํามากย่ิงขึน้ 

4. กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจําแนกเป็นคณะท่ีศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

แบบแบง่ชัน้ชนิดสดัสว่น(Proportional Stratified Sampling) โดยคํานวณตามสตูรดงันี ้ 

 

 

 

จากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามคณะท่ีศึกษา โดยคํานวณเป็น

สดัสว่นกบัขนาดประชาการ ดงัแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํแนกตามคณะ 

 

คณะ จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,489 74 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  802 40 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  498 25 

คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 317 15 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 401 20 

คณะบริหารธุรกิจ 2,832 140 

คณะศลิปศาสตร์ 342 17 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193 10 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,190 59 

รวม 8,064 400 

 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูล (Data Center) แผนกระบบสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จํานวนตวัอยา่งทัง้หมด x จํานวนนกัศกึษาแตล่ะคณะ 

จํานวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทัง้หมดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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5. ผู้ศกึษาใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยจะทําการเก็บข้อมลูจากนกัศกึษาทัง้ 9 คณะในสงักดัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ปีการศกึษา 2553 ซึง่จะเก็บข้อมลูให้ครบ 381 ตวัอยา่ง ตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้ 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม สร้างมาจากศกึษาข้อมลูจากเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัทําแบบสอบถาม โดยลกัษณะคําถามปลายปิด

โครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วยสว่นตา่ง ๆ ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์  

ตอนท่ี 3 พฤตกิรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศกึษา 

 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

นําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือดงันี ้

1.  นําเคร่ืองมือการวิจยัไปหาความเท่ียงตรง (validity) โดยนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

การค้นคว้าอิสระและผู้ เชียวชาญตรวจ เพ่ือพิจารณาโครงสร้างแบบสอบถาม ความตรงของเนือ้หา 

 และภาษาท่ีใช้ (content validity) เพ่ือขอแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และนํา

เคร่ืองมือการวิจัยเสนอให้ผู้ ทรงตรวจสอบอีกครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้แบบสอบถามสามารถตอบ

วตัถปุระสงค์ได้อยา่งแท้จริง 

2.  นําเคร่ืองมือปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยการทดลองใช้ 

(try-out) กบัประชากรท่ีมีคณุลกัษณะเหมือนกลุม่ตวัอย่างจํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาคา่

ความเช่ือมั่น โดยวิธีทดสอบหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของคอนบาช

(cronbach) มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ตามสตูรดงันี ้

    

   สตูร α  =    X   

 

   เม่ือ α  =  ความเช่ือถือได้ของมาตรวดั 

    K  =  จํานวนข้อคําถาม 

    ΣSi
2  =  ความแปรปรวนของคะแนนในคําถามท่ี i 

    ST
2 =  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

K 

K - 1 

1 - ΣSi
2 

ST
2 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูโดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ ไปให้นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทํา

ด้วยตนเอง ในการตอบแบบสอบถาม ผู้ศกึษาอธิบายวตัถปุระสงค์และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการ

ให้ข้อมลูของนกัศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจความสําคญัของ การวิจยัและตัง้ใจตอบแบบสอบถาม

มากขึน้ จากนนัน้นําข้อมูลไปตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถาม บนัทึกผลของ

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้ ผู้ ดําเนินการวิจัยจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย       

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ทําการประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือหาคา่ของ

สถิต ิโดยสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้

1. สถิตพืิน้ฐานประกอบด้วย 

1.1 การหาคา่ร้อยละ (Percentage)  

1.2 คา่เฉล่ีย (Mean)  

1.3 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของแบบสอบถาม หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient) ของ Cronbach  

3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 

3.1 คา่ t-test  

3.2 คา่ Anova (One-way Analysis of Variance) โดยใช้สตูร F-test  

3.3 0คา่ไคสแควร์0 (Chi-Square) 


