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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 การวิจัยเกี�ยวกับ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน    
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวิธีการใช้แบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งมีรายละเอียด ดงันีB  
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวจิยั 
  
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรคือ นกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ชัBนมธัยมศึกษาปีที� 1- มธัยมศึกษาปีที� 6 
จาํนวน 512 คน (กลุ่มบริหารงานวชิาการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ. 2554 : 2) 
 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหากลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครัB งนีB   ไดม้าโดยวิธีการกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบสองขัBนตอน จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตัวอย่างของเครจซี�        
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  217 คน แลว้นาํใช้
วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนชัBนภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวนนกัเรียน
ในแต่ละระดบัชัBน เป็นเกณฑใ์นการหากลุ่มตวัอยา่ง ดงัตาราง 7  ดงันีB  
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ตาราง 7  จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัชัBน 
 

ระดบัชัBน จาํนวนประชากร (N) กลุ่มตวัอยา่ง (n) 
มธัยมศึกษาปีที� 1 124 52 
มธัยมศึกษาปีที� 2 131 56 
มธัยมศึกษาปีที� 3 87 37 
มธัยมศึกษาปีที� 4 68 29 
มธัยมศึกษาปีที� 5 49 21 
มธัยมศึกษาปีที� 6 53 22 

รวม 512 217 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
 1. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ� งการสร้างแบบสอบถาม 
เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการวจิยันีB มีลาํดบัขัBนตอน ดงันีB  
  1.1 ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา เอกสาร วทิยานิพนธ์ และผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  1.2 กาํหนดขอบเขตของเนืBอหาที�จะสร้างแบบสอบถาม 
  1.3 ปรึกษากบัผูเ้ชี�ยวชาญและอาจารยที์�ปรึกษาเพื�อหาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามมีทัBงหมด 3 ตอน ดงันีB  
  ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  คาํถามเป็นแบบ
เลือกตอบและใชเ้ติมคาํหรือขอ้ความ ประกอบดว้ยตวัแปร คือ เพศ อาย ุระดบัช่วงชัBนการศึกษา  
  ตอนที�  2  แบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษพ์ลงังานอนัประกอบไปดว้ย 
พลงังานไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง และนํBา 
  ตอนที�  3  แบบสอบถามพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน อนัประกอบไปดว้ย พลงังาน
ไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง และนํBา 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  การวดัความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของการอนุรักษพ์ลงังาน ไดแ้ก่ 
  การอนุรักษ์พลังงานประกอบไปด้วย พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชืBอเพลิง และนํB า        
เป็นคาํถามปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก เลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุด จาํนวน 5 ขอ้   
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  เกณฑใ์หค้ะแนนความรู้ความเขา้ใจ  ตอบถูกตอ้ง 1 ขอ้ 1 คะแนน ดงันัBนคะแนนเฉลี�ย
รายขอ้  1.00  ดงันัBนเกณฑก์ารพิจารณาความรู้ความเขา้ใจรายขอ้ ดงันีB  
  นกัเรียนทัBงหมดตอบถูกตอ้งเฉลี�ยรายขอ้ 0.51 - 1.00  มีความรู้ความเขา้ใจมาก 
  นกัเรียนทัBงหมดตอบถูกตอ้งเฉลี�ยรายขอ้ 0.00 - 0.50  มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
  การสอบถามพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง นํB า ไดจ้ากการ
ตอบคาํถามจากนกัเรียนประกอบดว้ยขอ้คาํถามทัBงหมด 52 ขอ้  โดยแบ่งเป็นขอ้มูลส่วนตวั 7 ขอ้ 
และขอ้คาํถามเกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง นํB า จาํนวน 45 ขอ้  โดยขอ้คาํถาม
แต่ละขอ้ใหค้่าพฤติกรรมเป็นคะแนน ดงันีB  
  การใหค้ะแนน พฤติกรรม แบ่งการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั 
  ค่าพฤติกรรมนัBนปฏิบติั (มาก) ได ้ 5 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนปฏิบติั (นอ้ย) ได ้ 4 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนไม่แน่ใจได ้  3 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนไม่ปฏิบติั (นอ้ย) ได ้ 2 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนไม่ปฏิบติั (มาก) ได ้ 1 คะแนน 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากคะแนนเฉลี�ยรายขอ้และภาพรวม ดงันีB  
  คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติัมากที�สุด 
  คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติัมาก 
  คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติัปานกลาง 
  คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติันอ้ย 
  คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติันอ้ยที�สุด 
 2. การทดสอบคุณภาพเครื�องมือ 
  2.1 นําแบบสอบถามที�ได้สร้างขึB นเสนอคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์                 
เพื�อตรวจสอบแกไ้ขใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสม 
  2.2  นาํแบบสอบถามที�ทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
และมีประสบการณ์ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งเที�ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
  2.3 นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแกไ้ขเสนอคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อีกครัB ง 
  2.4 นําแบบสอบถามที�ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที� มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครัB งนีB  คือ นกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) 
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  กรณีการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม ใช้วิธีการของครอนบาค (Cronbach. 
1990 : 200 - 209) จากสูตรการหาค่าสัมประสิทธิi อลัฟ่า (Alpha - Coefficent) ไดค้่าความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถาม 0.93 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัB งนีB  ผูว้ิจยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยมีขัBนตอน
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันีB  
 1. ผูว้ิจยัทาํหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยได้ทาํหนังสือจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีไปยงัผูอ้าํนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อชีB แจง
ใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้นกัเรียน
ในโรงเรียนตอบแบบสอบถามในครัB งนีB  
 2. ผู ้วิจ ัยได้ทําการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที� เ ป็นนัก เ รียนในโรง เ รียน            
มะขามสรรเสริญ  เพื�อทาํการทดสอบความรู้ และเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม 
 3. ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4. เมื�อแบบสอบถามสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจยันําแบบสอบถามที�ได้เก็บรวมรวม   
แลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาํหนดขัBนตอนโดยนําแบบสอบถามทัBงหมดมาตรวจสอบ      
ความสมบูรณ์และมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ  ดงันีB  
 1.   ข้อมูลเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา     
โดยการวเิคราะห์หาค่าความถี� และค่าร้อยละ  
 2. ขอ้มูลเกี�ยวกบัความรู้ความเขา้ใจในเรื�องการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนมธัยมศึกษา
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นคาํถามปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก เลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุด  
วเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Mean Deviation) 
 3. พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง เกี�ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  พลังงานเชืBอเพลิง  นํB า         
โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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 4.  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ  ความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษ์พลงังาน กบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียน
โดยใชค้่าสถิติ  t-test  เพื�อทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรสองกลุ่มที�ระดบันยัสาํคญั .05  
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี� (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื�อนาํเสนอขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื�อใช้อธิบายระดบั
ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน      
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 3. สถิติวิเคราะห์ที�ใช้สําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่าง          
โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และระดบัความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษพ์ลงังาน และพฤติกรรม            
การอนุรักษ์พลงังาน ได้แก่ ค่า t (t-test) เป็นค่าที�ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยระหว่างตวัแปร           
2 กลุ่ม ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  
 
 
 




