
  

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

  การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 
  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
    3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 

     3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.4  การวิเคราะหขอมูล 
  3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   
  3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร  และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1   
ปการศึกษา  2550  จํานวนโรงเรียน  98  แหง  จําแนกเปนผูบริหาร  98  คน  และครู  98  คน  
รวม 196  คน 
  3.1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหาร และครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  
ปการศึกษา  2550  ไดจากการเปดตารางเครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
นํามาสุมดวยวิธีแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  ใชขนาดโรงเรียนแบงชั้น  และ
ในแตละโรงเรียนเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ไดกลุมตัวอยางประกอบดวย  
ผูบริหาร  80  คน  และครู  80  คน  รวม  160  คน  มีรายละเอียดตามตาราง 1 
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ตาราง  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  สังกัดสํานกังาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

 

ประชากร กลุมตัวอยาง สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี เขต 1 ผูบริหาร ครู ผูบริหาร ครู 
ขนาดเล็ก 15 15 12 12 
ขนาดกลาง 61 61 50 50 
ขนาดใหญ 22 22 18 18 

รวม 98 98 80 80 

 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม  ท่ีผูวจิยัสรางข้ึน 

โดยศึกษาแนวคิดจากเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  คือ  
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  จํานวน  3  ขอ 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษาในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ  (Rating Scale)  ตามแนวคิดของลิเคิรท (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250)  
คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  ซ่ึงแบงออกเปน  4  ดาน  ไดแก 
  1.  ดานการจัดส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีถูกสุขลักษณะ  
  2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอม   
  3.  ดานการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
  4.  ดานการประสานงานและรวมมือกับชุมชน    
   ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจยัจะนําประเด็น
การตอบคําถาม  มาสรุปและวิเคราะหเนื้อหาท่ีผูตอบแบบสอบถามนําเสนอไว 
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     3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
     ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 1)  ศึกษาคนควาจากทฤษฎี เอกสาร ตํารา และแนวคิดตาง ๆ  ระเบียบตาง  ๆท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารงานส่ิงแวดลอมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2)  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
   3)  สรางแบบสอบถามการดําเนินงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ท่ีมิใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  ภายใตการแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข 
    3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงดานเนื้อหา  (Content  Validity)  และดานการวัดประเมินผล  โดยใชเทคนิค  IOC 
โดยพิจารณาแบบสอบถามวา  ขอคําถามแตละขอ  ตรงตามสิ่งที่ตองการวัดดานเนื้อหา  และ
ดานการวัดประเมินผลมากนอยเพียงใด  ตามเกณฑการประเมินดังนี้ 
   ใหคะแนน +1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค / เนื้อหาน้ัน 
   ใหคะแนน  0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค / เนื้อหานัน้ 
   ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค / เนื้อหานัน้ 
แลวนําขอมูลท่ีไดจาการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ  หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอ
กับจุดประสงค หรือเนื้อหา  (หรือ IOC)  จากสูตร 
 

                           R 

                                        N                                 
   

เม่ือ             R     แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

                    N     แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
    เกณฑการตัดสิน  คา IOC  ถามีคาต้ังแต  0.5  ข้ึนไป  แสดงวา  ขอคําถามนั้นวัดไดตรง
ตามจุดประสงคหรือตรงตามเน้ือหานั้น  แสดงวาขอคําถามนั้นใชได   
 
 
 
 

   IOC   =       
∑  

∑  
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   2)  รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
    ดานเนื้อหาและการใชภาษา 

      (1)  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี     
เขต 1 

       (2)  นายอํานาจ  เวียงพล ผูอํานวยการโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
     ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

     (3)  นางสมพร  ฤทธาภรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 2  ดานการวัดและประเมินผล 
     (4)  นายวิทยา  ตุงคะเสน ศึกษานิเทศก  เช่ียวชาญ   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  2 
     (5)  นางบุญมาก  สุริยะกลุ ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต  1 
   3)  นําแบบสอบถามที่ผู เชี่ยวชาญใหคําแนะนํา  มาปรึกษาประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ   และกรรมการท่ีปรึกษา  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองและเหมาะสม  
กอนนําไปทดลองใชตอไป 
  4)  เม่ือปรับปรุงแกไขแบบสอบถามแลว  เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้มีความเช่ือม่ัน  
(Reliability)  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง  
จํานวน  30  คน  คือ  จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ประกอบดวย
        (1)  โรงเรียนวัดนากระรอก จํานวน  10  คน 
   (2)  โรงเรียนบานหวยหวาย จํานวน  10  คน 
   (3)  โรงเรียนวัดหวยยาง จํานวน  10  คน 

  5)  วิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม  ซ่ึงมีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง .28-.80  หาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach, 1990, pp. 202-204)  
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา  แบบสอบถามมีคาเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทากับ  0.92  (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ค) 
 6)  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นและมีความสมบูรณไปใช
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
   การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั  ผูวิจยัดําเนนิการเกบ็รวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังนี ้
   3.3.1  ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ถึง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
และจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.3.2  จัดสงและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
   3.3.3  ในกรณีท่ียังไมไดรับแบบสอบถามคืนตามเวลาท่ีผูวิจัยกําหนดไว  ผูวิจัยไดติดตาม
เก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
   3.3.4  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน  ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ 
จํานวน  160   ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
   3.3.5  นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ  และ
บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร  โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
   ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยคิดเปนรอยละ 
100 
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scale)  โดยเรียงจากมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง 
นอย  และนอยท่ีสุด  ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250)  กําหนดน้ําหนัก
คะแนน  ดังนี้ 
    5 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมระดับมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมระดับมาก 
    3 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมระดับนอย 
    1 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมระดับนอยท่ีสุด 
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    การแปลความหมายของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑสําหรับศึกษาการดําเนินงานส่ิงแวดลอม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  โดยใชคะแนนเฉล่ีย  (Mean)  ของคะแนนเปนตัวช้ีวัด 
โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้   
   4.51-5.00 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยูในระดับมากท่ีสุด 
   3.51-4.50 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยูในระดับมาก 
   2.51-3.50 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 
   1.51-2.50 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยูในระดับนอย 
   1.00-1.50 หมายถึง  มีการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
   ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวจิัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ  ดังน้ี 

   3.5.1   การหาคาความถ่ีและคารอยละสําหรับวิเคราะหขอมูลท่ัวไป   ของผูตอบแบบสอบถาม        
    3.5.2  การหาคะแนนเฉลี่ย  ( X )  และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  สําหรับ
การวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
   3.5.3  การทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบ  F-test  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
   3.5.4  การทดสอบสมมุติฐาน  ทดสอบคา  t-test  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามสถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
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