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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนนิการวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจยัตามขั้นตอน  ดังตอไปนี ้
                 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
                        3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
    3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร  ในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และครูผูสอน จากโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3  จํานวน  85  โรงเรียน  
ซ่ึงเปนผูบริหารจํานวน  85  คน  และครูผูรับผิดชอบโครงการ  จํานวน  1,707  คน  รวมทั้งส้ินจํานวน 
1,792  คน   
 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และครูผูสอน
ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จํานวน  
85  โรงเรียน  กลุมตัวอยางจํานวน  170  คน  โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
(บุญชม ศรีสะอาด,  2545,  หนา  44)  โดยผูบริหารสถานศึกษาเลือกตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  
ซ่ึงหากตําแหนงวางใหเลือกผูรักษาการในตําแหนงฯ หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาแทน  
ครูผูสอนเลือกครูผูสอนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
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ตําแหนง จํานวนกลุมตวัอยาง 
ผูอํานวยการสถานศึกษาฯ 85 
ครูผูรับผิดชอบโครงการฯ 85 

รวม 170 
 
ภาพ 8  แสดงขอมูลกลุมตัวอยาง 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อ
สอบถามผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในดานการบริหารโรงเรียนวิธีพุทธ  มี  3  ตอน  ดังนี้   
  ตอนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปประกอบดวยขอมูลผูตอบแบบสอบถามและประเภทโรงเรียน   
คือ โรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  และโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามปลายปด  ใชสอบถามการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงประกอบดวย 
5  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ  ลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 
(Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ 
           5 หมายถึง  มีการบริหารอยูในระดับมากที่สุด 
           4 หมายถึง  มีการบริหารอยูในระดับมาก 
           3      หมายถึง  มีการบริหารอยูในระดับปานกลาง 
           2 หมายถึง  มีการบริหารอยูในระดับนอย 
           1       หมายถึง  มีการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด  
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  เพือ่ใหผูบริหารสถานศกึษา  และครูผูสอน ไดแสดง
ความคิดเหน็ และเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3.2.1  การสรางเครื่องมือ  มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้

1)  ผูวิจัยศึกษาเอกสาร  ตํารา  วารสาร  แนวคิดตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  เอกสารสําคัญ  จํานวน  3  เลม  ดังนี้  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสํานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สูการศึกษาแนวพุทธ  ของพระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตโต)  และ 
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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       2)  สรางแบบสอบถามฉบับราง  โดยนําขอมูลและรายละเอียดจากเนื้อหาซ่ึง
รวบรวมและสรุปจากบทที่  2  ของงานวิจัย 

    3)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบ แนะนํา  ปรับปรุง และ แกไข     

    3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้
                 1)  สงแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคณุวฒุิ จํานวน  3  ทาน  เพือ่ตรวจสอบเครื่องมือ
หาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  (content validity)  ดังรายชือ่ในภาคผนวก ค       

2)  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจากผูทรงคุณวุฒิมาปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงความครอบคลุมของเนื้อหา  การใชภาษา  และแกไขให
เหมาะสมกอนนําไปทดลองใช 
        3)  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศกึษา และครูผูสอน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต  1  และ 2  จํานวน 15 โรงเรียน  เปนผูบริหาร 
1  คน  และครผููรับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ  1  คน  จํานวน  30  ฉบับ  เพื่อหาความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ  
       4)  นําแบบสอบถามซึ่งทดลองใชแลวไปหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  แบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Coefficient alpha)  ของ ครอนบราค  ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม .98 
       5)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไข แลวจดัทําแบบสอบถามฉบับ
ที่สมบูรณ  เพือ่ใชเก็บขอมูลจริงตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้

 

 3.3.1  ทําบันทึกถึงสํานักงานประสานงานบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เพื่อ
ทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน
สังกัด 
 3.2.2  นําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  พรอมแบบสอบถามไปโรงเรียน
ที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพทุธทั้ง  85 โรงเรียน  แนะนําตนเองพรอมแจงความประสงคในการทําวจิัย
ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนทราบ  ขอความอนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถาม  และนัดหมาย
การรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล  ดําเนินการกับขอมูลหรือแบบสอบถาม  ดังนี้ 

 
            3.4.1  นําแบบสอบถามทุกฉบับมาตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของการตอบแบบสอบถาม  
หากพบรายการใดยังไมชัดเจนและสมบูรณ จะนําไปขอความกรุณาใหตอบสมบูรณอีกครั้ง 
 3.4.2  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามทั่วไปประกอบดวยประเภทของผูตอบแบบสอบถาม  
และประเภทของสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  และโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป  วิเคราะห
โดยใชความถี่  รอยละ และนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
 3.4.3  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามปลายปด  ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( x )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาสถิติเปรียบเทียบ t-test  
 3.4.4  ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  ใชวิเคราะหเพื่อนํามาใชประกอบการอภิปรายผล
และขอเสนอแนะ 
 3.4.5  เกณฑการแปลผลการวิเคราะหจากแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
โดยใชคะแนนเฉลี่ยของจุดตัด (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545, หนา 103)  ดังนี้ 

4.51 –  5.00  หมายถึง  มีการบริหารอยูในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มีการบริหารอยูในระดับมาก 

       2.51 – 3.50                 หมายถึง มีการบริหารอยูในระดับปานกลาง 
       1.51 – 2.50                 หมายถึง มีการบริหารอยูในระดับนอย 
       1.00 – 1.50                  หมายถึง มีการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 3.5.1  การวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม และประเภทของสถานศึกษา  ใชสถิติพื้นฐาน  
หาความถี่  คารอยละ  และนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
 3.5.2  การวิเคราะหการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ซ่ึงประกอบดวย  5  ดาน  โดยใชสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ย  ( x )  และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 3.5.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  กับ
โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  
3  ใชคาสถิติ t -test  การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด  เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)  


