
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการศึกษาวจิยั เรื�อง หลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต 
อาํเภอโป่งนํ* าร้อน จังหวดัจันทบุรี เป็นลักษณะการสํารวจด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaires) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั*นตอน ดงันี*  

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั   
3. การสร้างเครื�องมือในการวจิยั  
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
6. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  
   การวิจยัครั* งนี*  ศึกษาเฉพาะหลักธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์         
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ*าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรี โดยประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์วดัป่าเทพนิมิต จังหวดัจันทบุรี จาํนวน 5 หมู่บ้าน รวมสมาชิก 1,219 คน 
(ทะเบียนสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต. 2554 : 5)  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที�ได้ใช้ในการศึกษาครั* งนี*  ผู ้วิจ ัยใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง        
โดยศึกษาจากสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ที�อาศยัอยู่ในชุมชนเทพนิมิต จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน      
5 หมู่บา้น จาํนวนสมาชิก 1,219 คน โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�และมอร์แกน
(Krejeie and Morgan. 1970 : 670 - 610)ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 291 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ 
(Systematic Sampling)  รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
 
 



53 

 

ตาราง 1 แสดงจาํนวนสมาชิกที�อาศยัอยูใ่นกลุ่มสัจจะวดัป่าเทพนิมิต จงัหวดัจนัทบุรี พ.ศ. 2554 
 

              สมาชิกกลุ่มสัจจะ        จาํนวนประชากร          กลุ่มตวัอยา่ง 
                   (N)                               (n)  

 บา้นป่าวไิล                    553    132 
 บา้นเทพนิมิต      611    144 
 บา้นมะลุม                   32       8 
 บา้นหนองกก         5       2 
 บา้นบึงชนงั         18       5 

  รวม               1,219                               291   

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัครั* งนี* เครื�องมือที�ใช้วิจยัเป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ*นเอง ได้ศึกษาจาก
เอกสารทฤษฎี และแนวคิดตาํราต่างๆ ตลอดถึงผลงานวจิยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนั*นผูว้ิจยัไดน้าํ
คาํเสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี*   
 ตอนที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ� งเป็นลกัษณะการสํารวจรายการ 
(Check List) คาํถามประกอบไปด้วยคาํถามที�เกี�ยวกับรายละเอียดและลักษณะส่วนบุคคล            
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดแ้ละระยะเวลาการเป็น
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์จาํนวน 7 ขอ้ 

   ตอนที� 2 หลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต โดยเป็น
คาํถามเกี�ยวกับหลักธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีจาํนวน 16 ข้อ ซึ� งเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Type Seale) และไดก้าํหนดเป็น 5 ระดบั ดงันี*  
 คะแนน  5  คะแนน  หมายถึงตวัเลือก   ปฏิบติัมากที�สุด 
 คะแนน  4  คะแนน  หมายถึงตวัเลือก   ปฏิบติัมาก 
 คะแนน  3  คะแนน  หมายถึงตวัเลือก   ปฏิบติัปานกลาง 
 คะแนน  2  คะแนน  หมายถึงตวัเลือก   ปฏิบติันอ้ย 
 คะแนน  1  คะแนน  หมายถึงตวัเลือก   ปฏิบติันอ้ยที�สุด 
 จากข้อคําถามในแบบสอบถามดังกล่าว ผู ้วิจ ัยแปลความหมายคะแนนปฏิบัติตาม
หลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต จงัหวดัจนัทบุรี จากค่าเฉลี�ย 
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(Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard) กาํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดบัปฏิบติัตาม
หลักธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วดัป่าเทพนิมิต โดยพิจารณาค่าเฉลี�ยของ
คะแนนแต่ละขอ้  เป็น  5 ระดบั ไวด้งันี*  
 ปฏิบติัตามหลักธรรมในระดับปฏิบติัมากที�สุด คือได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี�ยบวกกับ       
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 
 ปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับปฏิบัติมาก คือได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี�ยบวกกับ                
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม  ไดแ้ก่  ค่าคะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50   
 ปฏิบติัตามหลกัธรรม ในระดบัปฏิบติัปานกลาง คือได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี�ยบวกกบั     
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม  ไดแ้ก่  ค่าคะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50 
 ปฏิบัติตามหลักธรรมในระดับปฏิบัติน้อย คือได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี�ยบวกกับ              
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม  ไดแ้ก่  ค่าคะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50 
 ปฏิบติัตามหลักธรรมในระดับปฏิบติัน้อยที�สุด คือได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี�ยบวกกับ      
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม  ไดแ้ก่  ค่าคะแนน 1.00 - 1.50 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
  เครื�องมือในการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถามซึ�งผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั*นตอน ดงันี*  
 1. ศึกษาเอกสาร หนงัสือ ตาํรา บทความ และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

2. รวบรวมผลการศึกษามาเป็นกรอบในการวจิยั 
3. สร้างเครื�องมือในการวจิยั (แบบสอบถาม) 

 4. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบเพื�อให้ได้
ความเที�ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และความเหมาะสมทางภาษา 
 5. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ข ตามคาํแนะนาํคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ ถึงความเหมาะสมในประเด็นที�จะศึกษา และแกไ้ขสํานวนภาษาของ
แบบสอบถาม 
 6. ปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถามตามข้อแนะนําของผูท้รงคุณวุฒิ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจอีกครั* ง 
 7. นาํแบบสอบถามที�สมบูรณ์แลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัสมาชิกที�อาศยัอยู่ใน
ชุมชนบา้นโขมง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 30 ตวัอย่าง และนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพื�อหาค่า
ความเชื�อมั�น (Reliability) ซึ� งเป็นการหาค่าสัมประสิทธิm แอลฟาของครอนบาค (Cronbach)โดยใช้
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โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพี�อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม              
ทั*งฉบบัไดค้่าความเชื�อมั�น .8924 ดา้นหลกัธรรม  
 8. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม นาํเสนอคณะกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์อีกครั* ง  

9. นาํแบบสอบถามที�สมบูรณ์ ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งที�กาํหนดไวต่้อไป  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดป้ระชุมชี* แจง  ให้กลุ่มตวัอยา่งตามรายชื�อที�สุ่ม ไดจ้าํนวน  291  คน  เพื�อทราบ
ถึงความหมายของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ หลงัจากนั*นจึงแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างเพื�อตอบ
แบบสอบถาม แล้วผูว้ิจยัเป็นผูไ้ปรับแบบสอบถามคืน พร้อมทั*งทาํการตรวจสอบความสมบรูณ์
ครบถว้นของแบบสอบถามทุกชุดในวนัเดียวกนั หากแบบสอบถามชุดใดตอบไม่สมบรูณ์ครบถว้น
ผูว้ิจ ัยจะให้ผูต้อบแบบสอบถามชุดดังกล่าวตอบเพิ�มเติมให้ครบถ้วนทุกข้อคาํถามแล้วจึงนํา
แบบสอบถามทุกชุดไปลงรหสัและบนัทึกในคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยใชว้ิธีการทาง
สถิติ ดงันี*  
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลในแบบสอบถามตอนที� 1 โดยการหา          
ค่าแจกแจงความถี� และร้อยละ 
 2. วเิคราะห์หลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต โดยเป็น
คาํถามเกี�ยวกบัหลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี  ในใบสอบถาม ตอนที� 2 
โดยการหาค่าเฉลี�ยเลขคณิต (Χ ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติพื-นฐาน 

1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ� งใช้บรรยายลกัษณะของขอ้มูลพื*นฐาน
โดยแจกแจงความถี� (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage)    

2. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ� งใช้บรรยายลกัษณะโดยรวมของ
ขอ้มูลทั*งหมดและเป็นตวัแทนของกลุ่ม โดยการใช ้ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
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สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิm
แอลฟาของครอนบาร์ค 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 1. ค่านัยสําคญัที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลกาํหนดไวที้�ระดบัความเชื�อมั�น ร้อยละ 95      
(p = .05) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการใช้สถิติวิเคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐาน 
โดยใชค้่า t - test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระ ซึ� งจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม   
 3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการใช้สถิติวิเคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้ค่า F-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระ ซึ� งจาํแนกเป็น 3 กลุ่มขึ*นไป        
หากพบว่ามีค่าเฉลี�ยอย่างน้อย 1 คู่ ที�แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 แลว้ทาํการ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี�ยรายคู่ โดยไดท้าํการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
ต่อไป โดยเครื�องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการวจิยัทางสังคมศาสตร์    




