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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  ในการศึกษาการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
      3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดดังน้ี 
  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
         3.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 172 แห่ง จําแนกเป็นผู้บริหารจํานวน 172 คน 
ครูจํานวน  1,929 คน   
         3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 123 แห่ง กําหนดขนาดตัวอย่างตามตาราง
เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified  
random sampling) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 123 คน และครู 
322 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 445 คน ดังน้ี 
 
ตาราง 2  ตารางแสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
ขนาดของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

    ใหญ่ 41 29 29 29 1,003 167 
    กลาง 61 44 44 44 611 102 
    เล็ก 70 50 50 50 315 53 
   รวม 172 123 123 123 1,929 322 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
        เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยรวมเป็น 2 ตอน คือ 
          ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามตําแหน่งคือ  
 ผู้บริหารและครู ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 
          ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจํานวน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยใช้วิธีของลิเคิร์ท คือ  
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ให้คะแนนตามนํ้าหนักความสําคัญ (Best & Kahn, 1993,  
p. 247) ดังน้ี 
  5  หมายถึง  มกีารใช้หลักธรรมในการบริหารงานมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มกีารใช้หลักธรรมในการบริหารงานมาก 
   3  หมายถึง  มกีารใช้หลักธรรมในการบริหารงานปานกลาง 
   2  หมายถึง  มกีารใช้หลักธรรมในการบริหารงานน้อย 
   1  หมายถึง  มกีารใช้หลักธรรมในการบริหารงานน้อยที่สุด 
          3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 

      1) ศึกษาทฤษฎีเอกสาร ตํารา แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักธรรม 
ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา   

      2) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ตามขอบข่ายตัวแปรที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
ของงานวิจัยในครั้งน้ี 
       3) นําร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
และแนะนําปรบัปรุงแก้ไข 

      4) นําแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ พิจารณาความเที่ยงตรง    
        3.2.2 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
 1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
(validity) และความถูกต้องของเน้ือหา (content) โดยใช้เทคนิค  IOC (ดังภาคผนวก ค) แล้วนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
                 (1) นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ  
    ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
           (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทรส์ถิตย์พร  
                    อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์
                       (3) นายรุจน์ ไชยฤทธ์ิ    
                            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 (4) นายประสาร เศวตสุพร   
                            ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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             (5) นางสุพรรณี ทรัพย์เจริญ   
                     ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร) 
                   2) การหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (discrimination) เป็นเกณฑ์การพิจารณาข้อคําถาม
ว่าสามารถจําแนกความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้หรือไม่ โดยนําแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจาณา
จากผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน นําคะแนนที่ได้มาหา
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (item-total 
correlation) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 130-133) เลือกข้อที่มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ที่อยู่ระหว่าง .42 - .89  
                 3) การหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) เป็นการหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ    
โดยนําแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาแล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficent) ของครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161) มีค่าเท่ากับ .98    
          จากน้ันนําแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง แก้ไข แล้วจัดทําเป็นแบบสอบถาม
ฉบับที่สมบูรณ์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
       การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอน  
ดังต่อไปนี้ 
        3.3.1 บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 
          3.3.2 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เสนอต่อผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนําหนังสือที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียนที่ได้กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
          3.3.3 จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพ่ือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
และส่งคืนผู้วิจยัในเวลาที่กําหนด  
           3.3.4 การรวบรวมแบบสอบถามผู้ วิจัยจะเดินทางไปรวบรวมด้วยตนเองหลังจากส่ง
แบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ ถ้ายังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนผู้วิจัยจะนัดกลับมารับแบบสอบถาม
อีกใน 1 สัปดาห์  
            3.3.5 ผู้วิจัยแยกแบบสอบถามออกเป็นหมวดหมู่ตามตัวแปรต้น และจัดกระทําข้อมูล 
ตามหลักวิชาการทางสถิติ 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
          ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
          3.4.1 ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
          3.4.2 วิเคราะห์ค่าทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์         
          3.4.3 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่
และค่าร้อยละ   
          3.4.4 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการใช้หลักธรรมในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู การวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานใช้การหาค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
           3.4.5 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( X ) ของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับ
ของลิเคิร์ทโดยใช้เกณฑ์ดังน้ี (Best, 1993, p. 182) 
          ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง   มีการใช้หลักธรรมในการบริหารงานระดับมากที่สุด                  
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง   มีการใช้หลักธรรมในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
                   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   หมายถึง   มีการใช้หลักธรรมในการบริหารงานอยู่ในระดับ 
                                                          ปานกลาง 
                   ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง   มีการใช้หลักธรรมในการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย 
                   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง   มีการใช้หลักธรรมในการบริหารงานอยู่ในระดับ 
                                                         น้อยที่สุด 
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
       ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ หาค่าสถิติดังนี้ 
         3.5.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ  
         3.5.2 ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
         3.5.3 ค่า  t – test    
         3.5.4 ค่า  F - test และ Scheffe’ 




