
บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การดําเนนิการศึกษาครั้งนี้  กาํหนดวิธีดําเนนิการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ไดแก ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวดับานนา ประจําปการศกึษา  
2549  โดยใชขอมูล 10 มิถุนายน 2549 เปนครูผูสอนปฐมวัย จาํนวน 6  คน และครูผูสอนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษา)  จํานวน 19  คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน ผูปกครองนักเรียนปฐมวยั  
จํานวน 235 คน และผูปกครองนักเรียนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 6)  จํานวน  
552  คน รวมผูปกครองจํานวน 787  คน รวมครูผูสอนและผูปกครองทั้งสิ้น จํานวน  812  คน 
 กลุมตัวอยาง  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง 
Krejcie  and  Morgan  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา 42 - 44)  เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางแลวได
ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ซ่ึงไดกลุมตัวอยางเปนครูผูสอน  
ระดับปฐมวัย 6 คน  ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษา) จํานวน  19  คน  รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 25  คน ผูปกครองนักเรียนเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนผูปกครองที่ให 
ความรวมมือและสนใจการจดัการศกึษาของโรงเรยีน ผูปกครองนกัเรยีนปฐมวัย จํานวน 146  คน  
ผูปกครองนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 226  คน รวมผูปกครองจํานวน 372 คน รวมครูผูสอน
และผูปกครองทั้งสิ้น จํานวน  397 คน 
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ตารางที่  9  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

รายการ ประชากร กลุมตัวอยาง 
ครูผูสอน   
1.  ครูผูสอนปฐมวัย   6   6 
2.  ครูผูสอนประถมศึกษา 19 19 

รวม 25 25 
ผูปกครอง   
1.  ผูปกครองปฐมวัย 235 146 
2.  ผูปกครองประถมศึกษา 552 226 

รวม 787 372 
รวมทั้งหมด 812 397 

 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงแบงเปนตอน  
ตอนที่  1 - 2  เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง  โดยศึกษาหลักการบริหารและแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตอนที่ 3 แบบสอบถามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย   
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และตอนที่ 4  มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  ผูวิจยันํามาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2549  มาสรางเปนแบบสอบถามดานคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดบานนา โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 - 3 ใหครูผูสอนปฐมวัยโรงเรียนวัดบานนาและ
ผูปกครองนักเรียนปฐมวัยเปนผูตอบ  แบบสอบถามตอนที่ 1, 2, 4  ใหครูผูสอนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษา)โรงเรียนวัดบานนาและผูปกครองนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6   
เปนผูตอบ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามปลายปด  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียน 
วัดบานนา  ซ่ึงประกอบดวย  5  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ  ดาน 
การเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ  ลักษณะตอบเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5  ระดับ  คือ 
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 5  หมายถึง มีการบริหารหรือปฏิบัติมากที่สุด 
 4  หมายถึง มีการบริหารหรือปฏิบัติมาก 
 3  หมายถึง มีการบริหารหรือปฏิบัติปานกลาง 
 2  หมายถึง มีการบริหารหรือปฏิบัตินอย 
 1  หมายถึง มีการบริหารหรือปฏิบัตินอยที่สุด 
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายปด  ความคิดเห็นในดานคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบานนา 
 ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามปลายปด  ความคิดเห็นในดานคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาโรงเรียนวดับานนา 
 แบบสอบถามตอนที่ 3 - 4  เปนลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  
Scale)  ระดับความคิดเหน็คณุภาพมาตรฐานและตวับงชี้  5  ระดับ  คือ 
 5  หมายถึง มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพมากที่สุด 
 4  หมายถึง มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพมาก 
 3  หมายถึง มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพนอย 
 1  หมายถึง มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
 การสรางเครื่องมือ  มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้
 1.  ผูวิจัยศกึษาเอกสาร  ตํารา  วารสาร  แนวคิดตาง ๆ และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  และศึกษามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา  ของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  สรางแบบสอบถามฉบับราง  โดยนําขอมูลและรายละเอียดจากเนื้อหาซึ่งรวบรวมและ
สรุปจากบทที่ 2  ของงานวิจยั 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้
 1.  สงแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ  
และหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content  Validity)  ดังนี้   
 1.1  ดร. สุเทพ   ชิตยวงษ  ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 
 1.2  ดร. ทวีศิลป   กุลนภาดล  อาจารยประจําภาควิชาทดสอบและวิจยัการศึกษา   
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
 1.3  ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์   อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร 
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และสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
 1.4  นางสาวฉวีวรรณ  แสงสวาง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ  เขต 3 
 1.5  นางศรีไพร วรสุข  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 3 
 2.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจากผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุง 
ความครอบคลุมของเนื้อหา  การใชภาษาและแกไขใหเหมาะสมกอนนาํไปทดลองใชนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช  กบับุคคล  2  กลุม  ของโรงเรียนวดันาพราว  สังกัดสํานกังานเขต 
พื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตอนที่ 2 และ 3  โดยเปนครูและ
ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จาํนวน 30  คน เปนผูตอบแบบสอบถาม  และหาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือตอนที่  4  โดย ครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ระดับประถมศึกษา) และ ผูปกครอง
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดบัประถมศึกษา) จํานวน  30 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม  
และ นําแบบสอบถามซึ่งทดลองใชแลวไปหาความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับดวย
วิธีการหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98 
 3.  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรบัปรุงแกไข  แลวจัดทําแบบสอบถามฉบับที่
สมบูรณ  เพื่อใชเก็บขอมูลจริงตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดาํเนินการขั้นตอนดังนี ้
 1.  ทําหนังสือถึงคณะครูและผูปกครองนกัเรียนโรงเรียนวัดบานนา  เพื่อขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
 2.  นําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  พรอมแบบสอบถามใหคณะครู
และผูปกครองนักเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอบ  และนัดหมายการรับแบบสอบถามคืน  

 
การวิเคราะหขอมูล   
 การวิเคราะหขอมูลไดดําเนนิการกับขอมูลหรือแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 1.  นําแบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของการตอบ
แบบสอบถาม  หากรายการใดยังไมชัดเจนและสมบูรณ  จะนําไปขอความกรุณาใหตอบสมบูรณ 
อีกครั้ง 
 2.  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลของผูตอบ  ไดแก  สถานภาพ และระดับชัน้  
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วิเคราะหโดยใชความถี่รอยละ  และนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
 3.  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามปลายปดศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนาจํานวน  5  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติ  ดานการ
เรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย 
( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4.  ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายปดศึกษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา
ปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวดับานนา  จํานวน  4  ดาน  18  
มาตรฐาน  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 5.  ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามปลายปด  ศึกษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศกึษา) เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบานนา  
จํานวน 4 ดาน 18 มาตรฐาน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 6.  การศึกษาความสัมพันธระหวางการบรหิารโรงเรียนวถีิพุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวดับานนา  โดยใชสถิตสิหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation)   
 7.  เกณฑการแปลผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 
 7.1  ตอนที่ 2  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑโดยใชคะแนนเฉลี่ยของจุดตัด (บุญชม   
ศรีสะอาด,  2545,  หนา 103)  ดังนี ้
 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดับการบรหิารหรือการปฏิบัติมากที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีระดับการบรหิารหรือการปฏิบัติมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีระดับการบรหิารหรือการปฏิบัติปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับการบรหิารหรือการปฏิบัตินอย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดับการบรหิารหรือการปฏิบัตินอยที่สุด 
 7.2  ตอนที่ 3 – 4  ผูวิจัยไดกาํหนดเกณฑโดยใชคะแนนเฉลี่ยของจุดตัด  (บุญชม  
ศรีสะอาด,  2545,  หนา 103)  ดังนี ้
 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพมากที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพนอย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความคิดเหน็ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
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 7.3  เกณฑการแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร    
 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา  ถือวามีความสัมพันธกันในระดับ 
 อยูระหวาง -.29  ถึง -.10  หรือ .10  ถึง .29 ระดับต่ํา 
 อยูระหวาง -.49  ถึง -.30  หรือ .30  ถึง .49 ระดับปานกลาง 
 อยูระหวาง -1.00  ถึง -.50  หรือ .50  ถึง 1.00 ระดับสูง 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  ใชสถิติพื้นฐานหาความถี่  คารอยละ  
และนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
 2.  การวิเคราะหการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารโรงเรียนวัดบานนา  ซ่ึง
ประกอบดวย 5  ดาน โดยใชสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ย ( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ระดบัประถมศึกษา)  จํานวน 4  ดาน 18 มาตรฐาน ใชสถิติพืน้ฐานคาเฉลี่ย 
( x )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศกึษาโรงเรียนวดับานนา  ใชสถิติสหสัมพันธอยางงาย  (Simple Correlation)   


