
บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

ในการศึกษาปจจัยที่ มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุห ร่ีของนักเ รียนชายระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ผูศึกษาไดดําเนินการตามลําดับ
หัวขอตอไปนี้ 

1. ประชากร 
2. กลุมตัวอยาง 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
4. การสรางและหาคณุภาพเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกนักเรียนชายที่สูบบุหร่ี ระดับมัธยมศึกษา อําเภอ 
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2553 จํานวน  937  คน 
 
กลุมตัวอยาง   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแกนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา อําเภอพรานกระตาย 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 277 คนไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยมี
โรงเรียนเปนหนวยการสุม มีข้ันตอนดังนี ้

1. สุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพรานกระตาย มาจํานวน 3 โรงเรียนไดโรงเรียนดังนี้  
1.1 โรงเรียนพิไกรวิทยาคม  
1.2 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  
1.3 โรงเรียนเรืองวิทยวิทยา 

2. จากโรงเรียนที่สุมได  เลือกเฉพาะนักเรียนชายที่สูบบุหร่ีทุกคน ทุกระดับชั้น 
2.1 โรงเรียนพิไกรวิทยาคม จํานวน 58 คน 
2.2 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม จํานวน 117 คน 
2.3 โรงเรียนเรืองวิทยวิทยา จํานวน 102 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากนั้นไดพัฒนาแบบสอบถามที่จะใชในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัย 
ที่สัมพันธกับการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน โดยใหมีคําถามที่คลอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  
ไดแบงแบบสอบถามเปนสวน ๆ ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บุคคลทีพักดวยสูบบุหร่ี  
คาใชจายที่ไดรับ คําถามสวนนี้มีทั้งหมด 4 ขอ  

สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับบุหร่ีประกอบดวยขอคําถามจํานวน 14 ขอ เปนขอ
คําถามแบบถูกผิด  ถาตอบถูกได 1 คะแนน  ถาตอบผิดได 0 คะแนน   

สวนที่ 3 แบบวัดเจตคติทีมีตอบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถาม ทั้งหมด  14 ขอ คําถามจะมี
ทั้งเจตคติดานบวก (เห็นวาบุหร่ีเปนส่ิงดีมีประโยชน) และเจตคติดานลบ (เห็นวาบุหร่ีใหโทษ) 
ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชมาตรวัดแบบลิเคิต (Likert 
Scale) โดย แบงออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ถาเปนขอความที่มีเจตคติดานบวก ไดแกขอ  ใหคะแนนดังนี ้
  เห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 
  เห็นดวย   2 คะแนน 
  ไมแนใจ   3 คะแนน 
  ไมเห็นดวย  4 คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  5 คะแนน 

ถาเปนขอความที่มีเจตคติดานลบ ไดแกขอ ใหคะแนนดังนี ้
เห็นดวยอยางยิ่ง  5 คะแนน 

  เห็นดวย   4 คะแนน 
ไมแนใจ   3 คะแนน 

  ไมเห็นดวย  2 คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 

สวนที่ 4 แบบสอบถามปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม ประกอบดวยขอคําถาม ลักษณะ
คําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชมาตรวัดแบบลิเคิต (Likert Scale)  
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โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวยอยางยิ่ง  5 คะแนน 
  เห็นดวย   4 คะแนน 

ไมแนใจ   3 คะแนน 
  ไมเห็นดวย  2 คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 คะแนน 

สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 10 ขอ  
ซึ่งได ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชมาตรวัดแบบลิเคิต 
(Likert Scale) คือ ประจํา บอยๆ  นานๆคร้ัง  ไมเคย โดยแบงเปน  4   ระดับโดยมีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

 ประจํา  4 คะแนน 
 บอยๆ   3 คะแนน 
 นานๆคร้ัง  2 คะแนน 
 ไมเคย  1 คะแนน 

 
การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับปจจัยที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา 

2. สรางเคร่ืองมือวัดที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา ไดแก แบบวัดความรูเกี่ยวกับบุหร่ี แบบวัดเจตคติ  แบบสอบถาม
ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

3. นําเคร่ืองมือทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา เสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความถูกตองสมบูรณ  
เพื่อนํามาแกไข ตามคําแนะนํา 

4. นําเคร่ืองมือทั้งหมดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความถูกตอง
ชัดเจนของภาษาที่ใชโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก) 

5. นําแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุงแกไข แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา หลังจากนั้น
ไปทดลองใช  (Try Out) กับกลุมตัวอยางในโรงเรียนพิไกรวิทยา จํานวน 3 คน แบงเปนเด็ก เกง  
ปานกลาง ออน เพื่อทดสอบความเปนปรนัยของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
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6 นําแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง หลังจากนั้นนําแบบทดสอบ 
ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางในโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม จํานวน 39 คน  
เพื่อวิเคราะห ดังนี้ 

6.1 แบบทดสอบ วิเคราะห หาคาความยากและอํานาจจําแนก โดยใช Item-Total 
Correlation แลวพิจารณาแบบทดสอบที่มีคาความยากระหวาง 0.2 – 0.8 และคาอํานาจจําแนกที่
มีคา 0.2 ข้ึนไป แลวหาคาความเที่ยง โดยใช KR-20 ไดดังนี้ คาความยาก (p) อยูระหวาง 0.2 – 0.8  

คาอํานาจจําแนก Item-Total Correlation มีคาระหวาง 0.24 – 0.53   คาความเที่ยง 
(KR-20) เทากับ 0.64 

6.2 แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี วิเคราะห หาคาอํานาจจําแนก โดย Item-Total Correlation แลวพิจารณา
คาอํานาจจําแนกที่มีคา 0.2 ข้ึนไป แลวหาคาความเที่ยง โดยใช สัมประสิทธิ์แอฟฟาของครอนบาค 
ไดดังนี้ 

6.2.1 แบบวัดเจตคติคาอํานาจจําแนก มีคาระหวาง 0.34 – 0.58 คาความเที่ยง 
(สัมประสิทธิ์แอฟฟาของครอนบาค) เทากับ 0.93 

6.2.2 แบบสอบถามปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม คาอํานาจจําแนก มีคาระหวาง 
0.25 – 0.54   คาความเที่ยง (สัมประสิทธิ์แอฟฟาของครอนบาค) เทากับ 0.75 

6.2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี คาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 
0.48– 0.63 คาความเที่ยง (สัมประสิทธิ์แอฟฟาของครอนบาค) เทากับ 0.84 

7 จัดพิมพแบบสอบถามเปนรูปเลม นําไปใชในการวิจัยตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความรวมมือในการศึกษาจากผูบริหาร
ของโรงเรียนที่วางแผนไว 

2. ติดตอกับผูบริหารของโรงเรียนเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล คัดเลือก 
กลุมตัวอยาง และนัดหมาย 

3. เตรียมเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ใหมีจํานวนเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 
4. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่  1 – 20 กุมภาพันธ 2554  

โดยผูเก็บขอมูลแจกใหแกกลุมตัวอยางอธิบาย แบบสอบถาม ตอบคําถามทีสงสัย ทั้งกอน และ
ระหวางทําแบบสอบถาม และรอรับกลับ จํานวนแบบสอบถาม 277 ชุด 



 30 

5. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามที่มีความถูกตอง ลงขอมูล
ครบถวน 277  ชุด  ลงเลขที่ลําดับแบบสอบถาม รายชุดและรายโรงเรียน 

6. ตรวจใหคะแนน และวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาดังนี ้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชในการพรรณนา

ขอมูลพื้นฐานของปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา  
2. หาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาโดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Regression)   
 3. หลักเกณฑการการแปลผลระดับความรู คิดจากรอยละของคะแนนเต็ม จัดคะแนน 
ในภาพรวมไดเปน 3 ระดับ (วรพจน พรหมสัตยพรต, 2545) ดังนี้ 

คะแนนที่นอยกวา รอยละ 60    หมายถึง ความรูระดับต่ํา                       
คะแนนที่ รอยละ 60 ถึง รอยละ 79     หมายถึง ระดับปานกลาง                      
คะแนนที่ มากวาและเทากับรอยละ 80 หมายถึง ระดับสูง                       

4. หลักเกณฑการการแปลผลระดับเจตคตติอการสูบบุหร่ี ปจจัยเอ้ือตอการสูบบุหร่ี 
ปจจัยเสริมตอการสูบบุหร่ี ใชการแปลความหมายของคาเฉล่ีย ในภาพรวม   จัดระดับไดเปน 5 
ระดับ (วิเชียร  เกตุสิงห, 2538 ) ดังนี ้

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  อยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  อยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  อยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  อยูในระดับมากที่สุด 

5. หลักเกณฑการการแปลผลระดับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ใชการแปลความหมายของ
คาเฉล่ีย ในภาพรวม จัดระดับไดเปน 3 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) ดังนี้ 

คาเฉล่ีย  1.00 – 2.00    หมายถึง   ระดับต่ํา                       
คาเฉล่ีย  2.01 – 3.00    หมายถึง   ระดับปานกลาง                      
คาเฉล่ีย  3.01 – 4.00    หมายถึง   ระดับสูง                       

 


