บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบสหสัมพันธและเปรียบเทียบ (Correlational and
Comparative Research) เพื่อศึกษาความเขมแข็งในการมองโลก และการปรับตัวของนักศึกษาที่
พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาชาย-หญิง ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4 ที่พักอาศัยในหอพัก
นักศึกษาชาย อาคาร 1-7 และ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1-8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 6,674 คน
กลุมตัวอยาง
นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1-7 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร
1-8 โดยนํารายชื่อนักศึกษาทุกคนที่เขาพักในหอพักนักศึกษามาเรียงรหัสประจําตัวนักศึกษา และ
ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยใชคอมพิวเตอร
สุ ม อั น ดั บ และเรี ย กเก็ บ ข อ มู ล ตามลํ า ดั บ ที่ ไ ด ซึ่ ง คํ า นวณขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งจากตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane จากสูตร

n=

Ν
1 + Ne 2

n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง
N คือ จํานวนประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
จากการแทนคาในสูตรจํานวนประชากร 6,674 คน เมื่อคํานวณโดยยอมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 และความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 377
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ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษามี 3 ตัว คือ
ความเขมแข็งในการมองโลก
การปรับตัวของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ลักษณะทางชีวสังคม คือ เพศ และชั้นปที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ระดับการศึกษา คณะที่เรียน หอพักที่พัก
อาศัย
2. แบบวั ด ความเข ม แข็ ง ในการมองโลกของ สมจิ ต
หนุ เ จริ ญ กุ ล , ประคอง
อินทรสมบัติ และ พรรณวดี พุธวัฒนะ (2532) ที่ดัดแปลงมาจากแบบวัดความเขมแข็งใน
การมองโลกของ (Antonovsky, 1987) แบบสอบถามมีทั้งหมด 29 ขอ แตละขอเปนมาตราสวน
ประมาณคา 7 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบไดตั้งแต 1-7 คะแนน โดยมีตําแหนงเลข 1 และเลข 7 จะมี
ขอความบงบอกลักษณะตรงกันขาม ตัวเลขกลางจาก 2-6 จะบงชี้ถึงความมากนอยของความรูสึก
นึกคิดของผูตอบ โดยอาศัยขอความในตําแหนงเลข 1 และเลข 7 เปนหลัก คะแนนที่ไดจะเปน
คะแนนรวมในแตละมิติ ประกอบดวยขอความที่เปนบวก 16 ขอ ไดแกขอที่ 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28 , 29 และขอความที่เปนลบ 13 ขอ ไดแก ขอที่ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13,
14, 16, 20, 23, 25, 27 ซึ่งการใหคะแนนขอที่เปนลบ จะกลับคะแนนกอนแลวจึงรวมคะแนนความ
เขมแข็งในการมองโลก โดยมีคะแนนรวมอยูระหวาง 29-203 คะแนน แบงระดับความเขมแข็งใน
การมองโลกดังนี้
29-87 คะแนน หมายถึง มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ํา
88-145 คะแนน หมายถึง มีความเขมแข็งในการมองโลกปานกลาง
146-203 คะแนน หมายถึง มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง
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3. แบบวัดการปรับตัว ผูวิจัยสรางขึ้นตามรูปแบบการปรับตัวของ (Roy, 1999) และ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยโดยมีขอคําถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับตัวทั้ง 4
ด า น คื อ ด า นร า งกาย ด า นอั ต มโนทั ศ น ด า นบทบาทหน า ที่ และด า นการพึ่ ง พาระหว า งกั น
แบบสอบถามมีจํานวนคําถามทั้งหมด 40 ขอ เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวในแต
ละดาน ดานละ 10 ขอ ซึ่งแตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบได
ตั้งแต 1-6 คะแนน โดย 1 คือ ไมจริงเลย-6 คือ จริงที่สุด แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานรางกาย ขอ
1-10 ดานอัตมโนทัศน ขอ 11-20 ดานบทบาทหนาที่ ขอ 21-30 และดานการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ขอ 31-40 ซึ่งประกอบดวยขอความที่เปนบวก 18 ขอ ไดแกขอ 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 17,
18, 21, 24, 25, 26, 27, 35 ,36, 37 และขอความที่เปนลบ 22 ขอ ไดแก ขอที่ 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14,
15, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39 , 40 ซึ่งการใหคะแนนขอที่เปนลบ จะ
กลับคะแนนกอนแลวจึงรวมคะแนนการปรับตัว โดยมีคะแนนรวมอยูระหวาง 40-240 คะแนน
แบงระดับการปรับตัว โดยใชพิสัย ดังนี้
การแบงระดับคะแนนรวมการปรับตัว
40-106 คะแนน หมายถึง การปรับตัวต่ํา
107-173 คะแนน หมายถึง การปรับตัวปานกลาง
174-240 คะแนน หมายถึง การปรับตัวสูง
ผูวิ จั ย ได ดํ า เนินการสรางแบบวัดการปรับตัว โดยมีก ระบวนการสร างแบบวัดตาม
ขั้นตอน และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเปนไปตามลําดับตามที่พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ และ
คณะ (2549) ไดรวบรวมไวดังตอไปนี้
1. วิเคราะหเนื้อหา ผูสรางแบบวัดไดทําการคนควาขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัว โดยอิง
ทฤษฎีการปรับตัวของ (Roy, 1999) Roy Adaptation Model ซึ่งแบงการปรับตัวเปน 4 ดาน คือ
การปรับตัวดานรางกาย การปรับตัวดานอัตมโนทัศน การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ การปรับตัว
ดานการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน
2. สรางคําถาม เมื่อทําการคนควาขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัวใหมีความเขาใจถึงเนื้อหา
ที่ตองการวัดโดยละเอียดแลว ซึ่งกลุมเปาหมายที่ตองการวัด คือ กลุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูสรางแบบวัดไดดําเนินการสรางคําถามเปนไปตามลําดับ
ดังจะไดอธิบายตอไปนี้
2.1 กํ า หนดผัง แบบวั ด เพื่ อการสร า งขอ กระทงหรื อข อคํ า ถามตามเนื้อ หาครบ
องคประกอบทั้ง 4 ดาน
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2.2 กําหนดจํานวนขอของแบบวัด ทั้งนี้ไดมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบ
ทั้ง 4 ดาน ใหมีน้ําหนักพอ ๆ กัน การสรางขอกระทงในแตละดานจึงมีจํานวนขอที่ใกลเคียงกัน
โดยเปนขอกระทงที่มีขอความทางบวกและลบเปนจํานวนขอเทา ๆ กัน รวมทั้งสิ้น 80 ขอ
2.3 การสร า งข อ กระทงหรื อ ข อ คํ า ถามนั้ น ผู ส ร า งได ดํ า เนิ น การสร า งตามผั ง
ที่กําหนดไวตามขอ 2.1 และ 2.2 แลว ยังตองพิจารณาสรางขอกระทงที่มีความเหมาะสมตาม
หลักการสรางขอคําถาม เชน เปนขอความหรือคําถามที่ชัดเจน มีใจความสั้น ๆ ตัดคําที่ไมจําเปน
ออก ทําความเขาใจไดโดยงาย ประโยคที่ใชไมควรซับซอน และเปนขอความที่ผูตอบไมรูสึก
อึดอัดใจที่จะตองตอบ เปนตน
การกําหนดระดับในการตอบสนองตอแตละขอความ หรือการกําหนดตัวเลือก
ใหผูตอบเลือกตอบนั้น ผูสรางแบบวัดใชหลักการตอบตามวิธีการของ Likert โดยกําหนดคาใน
การประมาณใหกับทุก ๆ ขอที่เทากัน แตละขอจะมี 7 มาตร ตามมาตรวัดของ Likert แตผูสราง
แบบวั ด ได นํามาตรวั ดตรงกลางในส ว นที่ ใ ห ป ระเมิน วา “ไมแ น ใ จ” ออก ทั้งนี้ เ พื่ อ ใหผูต อบ
ซึ่งมักจะประเมินวาไมแนใจกันเปนสวนมาก ไดตัดสินใจเพื่อใหไดขอมูลที่บงบอกตามจริงได
ชัดเจนขึ้น คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
2.4 การวิเคราะหความตรง (Validity) ของขอกระทง นําขอกระทงทั้งสิ้นใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน คือ อาจารยดานจิตวิทยา 2 ทาน หัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน 1 ทาน,
หัวหนางานหอพักนักศึกษา 1 ทาน และหัวหนาหนวยใหคําปรึกษาและทดสอบ 1 ทาน ทําการ
ตรวจสอบวาขอความเหลานั้นสามารถวัดตามเนื้อหาดานตาง ๆ ที่กําหนดไวหรือไม โดยใหยาม
ปฏิบัติการ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดที่ไดคนควาขอมูลและกําหนดเนื้อหาตามผังของแบบวัดไวแลว
หาคาความสอดคลองเพื่อพิจารณาถึงความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการคํานวณคา
ดัชนีความสอดคลองของความตรงตามเนื้อหา (สุธีรา ภัทรายุตวรรตน , 2546 อางใน พรพิมล
วรวุฒิพุทธพงศ และคณะ, 2549) ใชสูตร IC = ΣR/N
IC = ดัชนีความสอดคลอง
ΣR = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ
3. นํ า แบบวั ด ที่ ผ า นกระบวนการในข อ 2 ไปทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม
ตัวอยางจํานวน 100 คน และนําผลมาเพื่อหาคาอํานาจในการจําแนกรายขอ (Item-discrimination
index) โดยจําแนกกลุมสูงและกลุมต่ํากลุมละ 27 % ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งเรียกวาเทคนิค
27% (สุธีรา ภัทรายุตวรรตน , 2546 อางใน พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ และคณะ, 2549) ดวยการนํา
คะแนนทั้งหมดของนักศึกษามาเรียงลําดับกัน และนําคะแนนของผูที่ไดคะแนนสูง 27 ราย กับผูที่
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4. วิเคราะหคาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบวัดทั้ง 40 ขอ เพื่อพิสูจนวา
แบบวัดนี้มีความคงที่หรือมีความคงเสนคงวา (Stability and Consistency) ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่ง
ของแบบวัดที่มีคุณภาพ ในการวิเคราะหคาความเที่ยงในครั้งนี้ ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficience) ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค เทากับ r = .89
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทําการสุมนักศึกษาแบบมีระบบจากบัญชีรายชื่อของนักศึกษาที่พักอาศัยใน
หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชาย-หญิง 15 อาคาร แลวทําการแจกแบบวัดตามรายชื่อ
นักศึกษาที่ไดปริ้นการสุม
2. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป นํามาแจกแจงความถี่ คํานวณหาคารอยละ
2. ทดสอบความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของ
นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชสถิติ Pearson’s Product
Moment Correlation
3. เปรียบเทียบความเขมแข็งในการมองโลก การปรับตัวของนักศึกษา จําแนกตาม
เพศ ดวยสถิติ Independent t-test และจําแนกตามชั้นป ดวยสถิติ One-Way ANOVA

