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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเรื� อง การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบลสีพยา
อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีโดยมีขั&นตอนการดาํเนินงานดงันี&  

 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั& งนี&  ไดแ้ก่ ผูน้าํครัวเรือน ที�อาศยัอยูต่าํบลสีพยา อาํเภอ         
ท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 หมู่บา้นรวมทั&งสิ&น  จาํนวน 331 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สีพยา - บ่อพุ.  2554 : 12) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั& งนี&   ได้แก่ ผูน้าํครัวเรือน ที�อาศยัอยู่ตาํบลสีพยา 
จาํนวน 11 หมู่บา้น กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  สําเร็จรูป
ตามแบบของ เครจซี์� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดจ้าํนวน 181 คน ในระดบั
ความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับได้ .05 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายมาทุกหมู่บ้านตามสัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอยา่งกบัประชากร รายละเอียดดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 จาํนวนประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามหมู่บา้น  

 

                                                                            จาํนวนประชากร                     กลุ่มตวัอยา่ง 
                                                                                       (N)                                        (n) 

หมู่ที� 1  สีพยากลาง 42 22 
หมู่ที� 2  สีพยาบน 19 11 
หมู่ที� 3  สีพยาบน 40 21 
หมู่ที� 4  สีพยาล่าง 36 20 
หมู่ที� 5  พลูยาง 42 22 
หมู่ที� 6  สีพยากลาง 31 17 
หมู่ที� 7  สีพยา 45 25 
หมู่ที� 8  สาํโรง 34 18 
หมู่ที� 9  สาํโรง 18 10 
หมู่ที� 10 ทุ่งไก่เถื�อน 11 7 
หมู่ที� 11 ทุ่งไก่เถื�อน 13 8 

    รวม                                           331 181 

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ขั&นตอนการสร้างเครื�องมือ 
 เครื�องมือที�ใชใ้นงานวจิยัครั& งนี& เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที�ผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงมา
จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ครอบคลุมเนื&อหาตาม
กรอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงันี&  
 ส่วนที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้
ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และเติมขอ้ความ (Open - ended) จาํนวน 6 ขอ้ 
 ส่วนที� 2 เป็นแบบสอบถาม สภาวะเกี�ยวกบัความสุข มี จาํนวน 18 ขอ้ แบ่งเป็น 6 ดา้น 
ด้านละ 3 ข้อ การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล สังคมประชาธิปไตยที�มีธรรมาภิบาล   
 เกณฑ์การพจิารณา 

 1. มีสภาวะความสุข ในระดบัมาก คือ คะแนนมากกวา่ค่าเฉลี�ย ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย 3.75-5.00 
 2. มีสภาวะความสุข ในระดบันอ้ย คือ คะแนนนอ้ยกวา่ค่าเฉลี�ย ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย 1.00-3.74 

ประชาชน 
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 ส่วนที� 3 เป็นแบบสอบถามผลของการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน
มีจาํนวน 12 ขอ้ ดา้นละ 3 ขอ้ สุขเกิดจากการมีทรัพย ์สุขจากการใชท้รัพย ์สุขจากการไม่เป็นหนี&   
สุขจากการประกอบอาชีพที�ไม่มีโทษ 
 เกณฑ์พจิารณา 
 ใช้การแบ่งเกณฑ์ตามแนวคิดของเบส (Best) โดยกาํหนดเกณฑ์ผลการปฏิบติัตนตาม
หลกัโลกิยธรรม ดงันี&  
  4.51 – 5.00  หมายถึง            อยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง            อยูใ่นระดบัมาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง            อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง            อยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง            อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 วธีิหาคุณภาพเครื�องมือ 

 1. การหาความตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถาม ที�สร้างขึ&นไปปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญ
ในด้านงานวิจยั จาํนวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) ตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง เพื�อให้แบบสอบถามที�
ประยกุตขึ์&นมานี&  สามารถนาํไปใชว้ดัไดต้รงตามจุดมุ่งหมาย คือ มีความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
 2. การหาความเชื�อมั�น (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที�มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับประชากร
เป้าหมายมากที�สุด ได้แก่ ประชากรตาํบลบ่อพุ อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจันทบุรี จาํนวน 30 คน              
แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิJ แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202-204) ไดค้่าความเชืDอมัDนของแบบสอบถาม
ดงันีJ  
  แบบสอบถามทัJงฉบบัไดค้่าความเชืDอมัDน 0.8020 
  แบบสอบถามสภาวะเกีDยวกบัความสุขได ้ค่าความเชืDอมัDน 0.8754 
  แบบสอบถามการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนได้ ค่าความ
เชืDอมัDน  0.8043 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดป้ระชุมชี& แจงให้กลุ่มตวัอย่างตามรายชื�อที�สุ่มไดจ้าํนวน 181 คน เพื�อทราบถึง
ความหมายของข้อคาํถามแต่ละข้อ หลังจากนั& นจึงแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเพื�อตอบ
แบบสอบถาม แล้วผูว้ิจยัเป็นผูไ้ปรับแบบสอบถามคืน พร้อมทั&งทาํการตรวจสอบความสมบรูณ์
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ครบถว้นของแบบสอบถามทุกชุดในวนัเดียวกนั หากแบบสอบถามชุดใดตอบไม่สมบรูณ์ครบถว้น
ผูว้ิจ ัยจะให้ผูต้อบแบบสอบถามชุดดังกล่าวตอบเพิ�มเติมให้ครบถ้วนทุกข้อคาํถาม แล้วจึงนํา
แบบสอบถามทุกชุดไปลงรหสัและบนัทึกในคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชว้ิธีการทางสถิติ 
ดงันี&  
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลในแบบสอบถามส่วนที� 1 โดยการหาค่า
แจกแจงความถี� และร้อยละ 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูล สภาวะเกี�ยวกบัความสุข วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเชิงพรรณา โดยการ
วเิคราะห์หาค่า ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลผลการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิตเชิงพรรณา โดยการวเิคราะห์หาค่า ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระซึ� งไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และระดบั
สภาวะเกี�ยวกบัความสุขกบัตวัแปรตาม การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน              
ในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน F-test และในกรณีทีDพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีDยของตวัแปร อย่างมีนัยสําคญั               
ทีDระดบั .05 จะวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื1นฐาน 
  1.1 ค่าแจกแจงความถี� และค่าร้อยละ 
  1.2 ค่าเฉลี�ยเลขคณิต และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือคือสัมประสิทธิJ แอลฟ่าของครอนบาช
(Cronbach ’s Coefficient Alpha) 
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบค่า t-test (Independent Simple Test) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
  3.2 การทดสอบค่า F-test ที�ระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 ในกรณีที�ตวัแปรอิสระมีค่า
มากกวา่ 2 ค่าขึ&นไป 
  3.3  หาค่าความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ในกรณีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแลว้ พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 




