
 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง  การสงเสริมคุณธรรมพืน้ฐานสําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 คร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนนิการวิจัยตามข้ันตอน  ดังนี ้

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร  และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

ท่ีเปดสอนชวงชั้นที่  3  หรือชวงชั้นที่  3-4  ในปการศึกษา 2550  ประกอบดวย  ผูบริหาร  จํานวน 
78  คน  และครู  จํานวน  622  คน  รวมประชากรท้ังส้ิน  700  คน          

 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร จํานวน  78   คน  ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  
และครู  จํานวน  170  คน  ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศ  ไดกลุมตัวอยาง
รวมท้ังส้ิน  248  คน โดยกําหนดตามขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie  & 
Morgan, 1970,  p. 608)  โดยใชสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในตาราง  1 
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ตาราง 1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง        ลักษณะโรงเรียน จํานวน 
(โรง) ผูบริหาร ครู ผูบริหาร ครู 

ขยายโอกาสทางการศึกษา   22 30 268 30 73 
มัธยมศึกษา (กรมสามัญศึกษาเดิม)   12 48 354 48 97 
รวม   34 78 622 78 170 
รวมท้ังส้ิน                                                                      700                    248 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเปนแบบสอบถามแบงออกเปน  

3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

ตําแหนง  ประสบการณการทํางาน  และลักษณะโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน  โดยเปนแบบตรวจสอบ
รายการขอมูล  (Checklist) 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale)  ของลิเคิรท  (Best & Kahn, 1993,  pp. 246-250)  จํานวน  40  ขอ 
โดยใชเกณฑน้ําหนักคะแนนของมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับดังนี้ 

    5   หมายถึง  มีการสงเสริมคุณธรรมมากท่ีสุด 
    4   หมายถึง  มีการสงเสริมคุณธรรมมาก 
    3   หมายถึง  มีการสงเสริมคุณธรรมปานกลาง 
    2   หมายถึง  มีการสงเสริมคุณธรรมนอย 
    1   หมายถึง  มีการสงเสริมคุณธรรมนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปด  โดยใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  
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3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
1)  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิด  และงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน

ของนักเรียน และการสงเสริมคุณธรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
2)  สรางแบบสอบถามฉบับรางความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการสงเสริม

คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
3)  นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ 

แนะนํา และปรับปรุงแกไข 
3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน  5  ทาน  เพือ่ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  และความถูกตองของภาษา ผูเช่ียวชาญประกอบดวย 

  (1)  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

   (2)  นายอํานาจ  เวียงพล ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี 

                                  (3)  ดร.ผลาดร   สุวรรณโพธ์ิ    อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

  (4)  นายสมบัติ  จันทรกระจาง     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
  (5)  น.ส.ปุณนภา   พิพัฒนวงศ   ครูชํานาญการพิเศษ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี 

2)  นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 

3)  หลังจากแกไขปรับปรุงแบบสอบถามอยางละเอียดแลว  ผูวิจัยนําไปทดลองใช
กับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางจากผูบริหาร  และครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน  30  คน  จากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร  
โรงเรียนหัวถนนวิทยา  และโรงเรียนเกาะจันทนวิทยาคม  เพื่อหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เปนรายขอ  จากการวิเคราะหขอมูล  พบวา  แบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.34  ถึง 0.84  
(ภาคผนวก ค) 
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4)  นําแบบสอบถามในขอ 3 ไปหาความเช่ือม่ันดวย การหาคา “สัมประสิทธ์ิอัลฟา” 
(Alpha  coefficient)  ตามวิธีของครอนบัค  (Cronbach, 1990, p. 246)  ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับเทากบั 0.94 

5)  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไข  แลวจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวจิัยตอไป 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ผูวิจัยไดดําเนนิเปนข้ันตอนตอไปนี ้
3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 

3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อให
ความเห็นชอบแลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
3.3.3  สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางท้ังผูบริหาร  และครูผูสอน  ไปพรอมกับหนังสือ

ท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามคืน

โดยนําสงไวท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  
3.3.5  ถาหากแบบสอบถามยังไมไดรับคืน  ผูวิจัยจะเดินทางเขาไปรวบรวมดวยตนเอง

เพื่อใหไดแบบสอบถามคืนครบตามจํานวน 
จากแบบสอบถามท่ีสงไป  จํานวน  248  ฉบับ  ไดรับคืน  จาํนวน  248  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 

100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
3.4.1  การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
3.4.2  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชความถี่  และ

คารอยละ  แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
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3.4.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จะวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย  ( X ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสถิติคาที 
(t-test)  แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

การแปลความหมายของคะแนนเปนการวิเคราะหเพ่ือท่ีจะไดทราบเก่ียวกับการสงเสริม

คุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี
เขต 1 โดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนนการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  เปนเกณฑ  ดังนี้  (Best & Kahn,  
1993,  p. 247) 
 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 
      อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 
      อยูในระดับมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง   มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 
      อยูในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง   มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 
      อยูในระดับนอย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีการสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 
      อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.4.4  ความคิดเห็นเพิ่มเติมแบบปลายเปด  โดยใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  
Analysis) 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี ้
3.5.1  ศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยแยกตามตําแหนง  วุฒิทางการศึกษา  

ประสบการณการทํางาน  และลักษณะของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน  ใชวธีิการหาคารอยละ  
3.5.2  ศึกษาการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย   ( X )  และ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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3.5.3  การเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามตัวแปรตนที่ศึกษา  ไดแก  ตําแหนง 
วุฒิทางการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และลักษณะของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน  ใชการทดสอบ
สถิติคาที  (t-test แบบ Independent Samples)  
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