
บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการศึกษาเรื�อง ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนมธัยมศึกษาในอาํเภอ
สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงันี+   
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 
  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ในการศึกษาครั+ งนี+  คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้            
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 4 แห่ง รวมประชากรทั+งหมด 1,100 คน 

(ทะเบียนนกัเรียนเขตพื+นที�การศึกษาจนัทบุรี.  เขต 2 : 2554) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ได้ศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีไดค้ดัเลือกจากนักเรียนเป้าหมายโดยใช้หลกัการกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-
610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 285 คน และดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งง่าย 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดส้ร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวจิยั  โดยมีขั+นตอนการดาํเนินการ  ดงันี+  
 การสร้างแบบสอบถาม                          
 1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื�องมือจากเอกสารงานวิจยัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของ
พระสงฆ์ในทศันะของนกัเรียนมธัยมศึกษาในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อใช้เป็นแนวทาง         
ในการสร้างเครื�องมือ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามแนวทางในการสร้างเครื�องมือและกรอบแนวคิดที�กาํหนด
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดใหค้รอบคลุมทั+งวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของการวจิยั 
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 3. นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ+น  เสนออาจารยที์�ปรึกษาตรวจทานและนาํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  

5 ท่าน (รายนามปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ก) ตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเที�ยงตรงเชิงพินิจ และความ
เหมาะสมของแบบสอบถามเพื�อที�ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดความสมบูรณ์ก่อนนาํไปทดลองใช ้    
 4. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงความเที�ยงตรงแลว้นาํไปทดลองใช้ (Trt Out) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งกาํหนดไว้
จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั+งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิU  
อลัฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 19) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามดงันี+  แบบสอบถามทั+งฉบบัไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั  0.8801   

  ดา้นลกัษณะการอบรมเลี+ยงดูของครอบครัว ไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั  0.9108 

  ดา้นภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ไดค่้าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.8090 
 5. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�นและมีความสมบูรณ์ ไปใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั+ งนี+   ไดแ้ก่  แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ� ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี+  
 ตอนที� 1  แบบสอบถามเกี�ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั�วไป ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ  ลกัษณะครอบครัว  
 ตอนที� 2  แบบสอบถามลกัษณะการอบรมเลี+ ยงดูของครอบครัวเป็นแบบ 2 ตวัเลือก         
ใหน้กัเรียนตอบวา่ ใช่ หมายถึง การอบรมเลี+ยงดูของครัวนั+นเป็นจริง ถา้ตอบวา่ไม่ใช่ หมายถึง การ
อบรมเลี+ยงดูของครอบครัวไม่จริง                                                        
         ใช่ ไม่ใช่ 

   คาํถาม  เชิงบวก  1   0 

   คาํถาม  เชิงปฏิเสธ  0   1 

 
 เกณฑก์ารแปลความหมาย  ดงันี+  
 ค่าเฉลี�ย 0.50-1.00 คะแนน (มากกวา่หรือเท่ากบัค่ามธัยฐานของกลุ่ม) หมายถึง ลกัษณะ
การอบรมเลี+ยงดูของครอบครัวดี 

 ค่าเฉลี�ย 0.00-49.00 คะแนน (นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่ามธัยฐานของกลุ่ม) หมายถึง ลกัษณะ
การอบรมเลี+ยงดูของครอบครัวไม่ดี 
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 ตอนที� 3  ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ในทศันะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้         
ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ทั+ง 4 ด้าน คือ ด้านกิจวตัรของสงฆ์  ด้านการปฏิบติัตนในวดั  
ดา้นการปฏิบติัตนในที�สาธารณะ ดา้นการปฏิบติัตนต่อฆราวาส โดยใชเ้กณฑ ์5 ระดบั ดงันี+  
   5      หมายถึง     มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที�สุด 

   4      หมายถึง     มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 

   3      หมายถึง     มีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 

   2      หมายถึง      มีระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 

   1      หมายถึง      มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที�สุด 

  เกณฑใ์นการแปลความหมาย  (3 กลุ่ม) 
  ค่าเฉลี�ย 4.00-5.00 คะแนน (มากกวา่หรือเท่ากบัค่าควอไทล์ที� 3 ของกลุ่ม) หมายถึง  
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย 3.00-3.99 คะแนน (มากกวา่หรือเท่ากบัค่าควอไทล์ที� 2 ของกลุ่ม) หมายถึง  
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย 1.00-2.99 คะแนน (น้อยกว่าค่าควอไทล์ที� 2 ของกลุ่ม) หมายถึง มีระดับ
ความคิดเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการพื+นที�เขตการศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี  
 2. ผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในครั+ งนี+  ดว้ยตวัเอง 

 

การจัดทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครั+ งนี+ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมขอ้มูลที�ผ่านการตรวจสอบอย่าง
ถูกตอ้งมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ  ดงันี+  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์  
หาค่าความถี� ค่าร้อยละ  
 2. ลกัษณะการอบรมเลี+ยงดูของครอบครัว วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดย การวิเคราะห์ 
หาค่าความถี� ค่าร้อยละ  
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 3. ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ด้านกิจวตัรของสงฆ์ ด้านการปฏิบติัตนในวดั ด้านการ
ปฏิบติัตนในที�สาธารณะ ด้านการปฏิบติัตนต่อฆราวาส วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการ
วเิคราะห์ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ในอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์การทดสอบค่าที t-test และ F-test 
และวเิคราะห์ความแปรปรวน   
 5. ทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะการอบรมเลี+ยงดูของครอบครัว โดยใชส้ถิติเชิง
วเิคราะห์  F-test   
  

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที�ใช้ในการนาํเสนอขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมุติฐาน ครั+ งนี+ ผูว้ิจยั   
ไดใ้ชส้ถิติประกอบดว้ย 

 1. สถิติพื.นฐาน 

   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื�อนาํเสนอขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.2 ค่าเฉลี�ย (Χ ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. สถิติที�ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื�องมือ 
  2.1 ค่าความเที�ยงตรง (Accuracy) 
  2.2 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม ใชส้ัมประสิทธิU แอลฟ่า 
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบค่าสมมุติฐาน 
  3.1 ค่า t-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ�งจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม 

  3.2 ค่า F-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ�งจาํแนกมากกวา่ 2 กลุ่ม 

  3.3 วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) เพื�อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 




