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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1  ประชากร   
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  
จํานวน  384  คน  จากโรงเรียนทั้งหมดที่เขารวมโครงการจํานวน  192  โรงเรียน   
  3.1.2  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมแบบเจาะจง  (Purposive)  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ในปการศึกษา 2548  จากสถานศึกษาทั้งหมดที่เขารวมโครงการ  
จํานวน  127  แหง จากการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling)  ตามสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,  1970,  
หนา 607-610)  จากนั้นทําการเทียบบัญญัติไตรยางศจากโรงเรยีนตามเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง  3  เขต  
ไดกลุมตัวอยาง  ดังตาราง  5 
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ตาราง 5  ประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

จํานวนประชากร จํานวนกลุมตวัอยาง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียน ประชากร โรงเรียน กลุมตัวอยาง 
ชลบุรี เขต 1 
ชลบุรี เขต 2 
ชลบุรี เขต 3 

30 
74 
88 

60 
148 
172 

20 
49 
58 

40 
98 

116 
รวม 192 384 127 254 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 
  
 3.2.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควานี้เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยประยุกตจากตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ( สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา  2-6)  จํานวน  3  ตอน  คือ 
  1)  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพตําแหนง  และขนาดสถานศึกษา 
  2)  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี  เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  ดังนี้  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด 
  3)  ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  โดยใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 3.2.2  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลมีขั้นตอน  ดังนี้ 
   1)  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดและหลักการตาง  ๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
จากเอกสาร  ตาํรา  งานวิจยั  และแหลงความรูตางๆ   
   2)  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ 
   3)  นํารางแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอประธานกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาความถูกตองและแกไขปรับปรุง 
   4)  นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอง  ครอบคลุมเนื้อหา  ตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใชภาษาและนํา
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แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  โดยใชเทคนิค  Item-Objective 
Congruence (IOC)  (ภาคผนวก จ)  แลวนําเสนอตอประธานกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อ
พิจารณาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น (รายละเอียดชื่อผูเชี่ยวชาญตามภาคผนวก  ข) 
   5)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  30  คน จาก  15  แหง  และ
นําไปหาคาอํานาจจําแนกรายขอไดคาระหวาง .2525-.7897  และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยวิธีหา
คาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach,  1990,  p. 202-204)  ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .9616  (ภาคผนวก ค) 
  

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   
   
 การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.3.1  ขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีทั้ง  3  เขต  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต  1  จํานวน  20  แหง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  จํานวน  49  แหง  และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จํานวน  58  แหง  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากโรงเรียนที่เขารวมโครงการวิถีพุทธ  จํานวน  127  แหง  เปนผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  รวม  254  คน  โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลเปนเวลา  1  เดือน 
 3.3.2  ผูวิจัยดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  จํานวน  254  ฉบับ  โดยนํา
แบบสอบถามใสซองแลวนําไปใสชองโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีทั้ง  3  เขต  ซึ่งมีซอง 
ติดแสตมปจาหนาถึงผูวิจัยเพื่อใหสงกลับคืน  ในกรณีที่ยังไมไดรับคืนตามกําหนดเวลาผูวิจัยไดสง
แบบถามไปอีกผลปรากฎวาไดแบบสอบถามคืน  จํานวน  244  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  96.06 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

 3.4.1  เมื่อไดแบบสอบถามคืนแลว  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ  ให
คะแนนน้ําหนักแตละขอเพื่อนําไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 3.4.2  ทําการวิเคราะหขอมูลแลวนําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลมาเทียบกับเกณฑการให
คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว  ซ่ึงลักษณะแบบสอบถาม
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เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scale)  โดยเรียงจาก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
นอย  และนอยที่สุด  ตามแนวคิดของลิเคอรท  (Best & Kahn,  1993,  p. 247)  ดังนี้ 

  5  หมายถึง     มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับมากที่สุด 
  4     หมายถึง     มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับมาก 
  3    หมายถึง    มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับปานกลาง 
  2     หมายถึง    มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับนอย 
  1     หมายถึง     มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับนอยที่สุด 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อจะไดทราบวาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยูในระดับใด  โดย
ใชคาเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนเปนตัวช้ีวัดโดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล  ดังนี้  (Best & Kahn,  
1993,  p. 246)    

  4.51-5.00      หมายถึง     มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50      หมายถึง     มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับมาก 
  2.51-3.50      หมายถึง    มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง    มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับนอย 
  1.00-1.50      หมายถึง     มีการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระดับนอยที่สุด 

  
3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธี
วิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความมุงหมายและการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวิจัย    ดังนี้ 
 3.5.1  ศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดชลบุรี ใชคาเฉลี่ย  (X)  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3.5.2  วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามตําแหนง  ใชการ
ทดสอบคาที  (t-test) 
 3.5.3  วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) 


