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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ       
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ดําเนินงานดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  ท่ีกําลัง
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญจํานวน 291 คน (สถิติ
นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ปการศึกษา.  2554 : 9) 
 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้  เปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ท่ีกําลัง
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงกําหนด
กลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง สําเร็จรูป ตามแบบของ  เครจซ่ี  และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan.1970 : 608)  จํานวน 165 คน ในระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได .05 และ
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1  นํากลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดมาจําแนกตามสัดสวนตามหองเรียน รายละเอียด     
ดังตาราง 1 
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ตาราง 3 จํานวนประชากร และกลุมตวัอยาง จําแนก  
 

                                                                            จํานวนประชากร         กลุมตัวอยาง 
                                                                                       (N)                           (n) 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                                        99                             56 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                                        97                             55 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                                        95                             54                                    

                                       รวม                                       291                           165                                                  

 
         2.2 เม่ือไดสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละกลุมแลว ผูวิจัยไดนําช่ือแตละกลุม
กําหนดของแตละบุคคลโดยใหเรียงตามลําดับ  ตั้งแตหมายเลขหนึ่งไปเรื่อยๆ จนถึงหมายเลข
สุดทายของแตละหอง จากนั้นผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จนได
จํานวนกลุมตัวอยางครบ  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ไดแก 
 เคร่ืองมือชิ้นที่ 1 

1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
  เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิจัยได
ดัดแปลงมาจากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุม
เนื้อหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงลักษณะแบบสอบถามเปน 4 สวน 
ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก อายุ  เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) และเติมขอความ (Open - ended) จํานวน 3 ขอ   
  สวนท่ี 2 ปจจัยสวนครอบครัว ซ่ึงขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 10 ขอ เปนคําถามเชิงลบ
ท้ังหมด 

 โดยมีคําถามเปนลักษณะปลายปด   ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 2 ขอ คือ  ใชและไมใช  
ตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  แลวเกณฑการประเมินระดับปจจัยสวนครอบครัว 

นักเรียน 
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พิจารณาจากคาคะแนนเฉล่ียและ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับ
ปจจัยสวนครอบครัว ดังนี้ 
  1.1 มีปจจัยสวนครอบครัว ระดับ มาก คือ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับคาเฉล่ียของ
กลุม ไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย  0.87- 1.00 
  1.2 มีปจจัยสวนครอบครัว ระดับนอย คือ ไดคะแนนนอยกวาคาเฉล่ียของกลุม  
ไดแก คาคะแนนเฉล่ีย 0.00 -  0.86 
  สวนท่ี 3 ปจจัยสวนสังคม ซ่ึงขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 10 ขอ 

 โดยมีคําถามเปนลักษณะปลายปด   ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 2 ขอ คือ  ใชและไมใช  
ตอบถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน  แลวเกณฑการประเมินระดับปจจัยสวนสังคม 
พิจารณาจากคาคะแนนเฉล่ียและ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับ
ปจจัยสวนสังคม ดังนี้ 
  1.1 มีปจจัยสวนสังคม ระดับ มาก คือ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับคาเฉล่ียของ
กลุม ไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย  0.76 - 1.00 
  1.2 มีปจจัยสวนสังคม ระดับนอย คือ ไดคะแนนนอยกวาคาเฉล่ียของกลุม  ไดแก        
คาคะแนนเฉล่ีย 0.00 -  0.75 
  สวนท่ี 4 คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนซ่ึงขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 55 ขอ 
แบงเปน 11 ดาน คือ ความรับผิดชอบ จํานวน 5 ขอ ความซ่ือสัตย จํานวน 5 ขอ ความมีเหตุผล 
จํานวน 5 ขอ ความกตัญูกตเวที จํานวน 5 ขอ ความอุสาหะ จํานวน 5 ขอ ความสามัคคีจํานวน 5 ขอ 
ความมีระเบียบวินัย จํานวน 5 ขอ ความเสียสละจํานวน 5 ขอ ความประหยัด จํานวน 5 ขอ         
ความยุติธรรม จํานวน 5 ขอ ความเมตตากรุณา จํานวน 5 ขอ   

 กําหนดคะแนนในแตละขอดังนี ้
 5 หมายถึง   ใชมาก อยูในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง   ใชนอย อยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง  ไมแนใจ อยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  ไมใชมาก อยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง        ไมใชนอย อยูในระดับนอยท่ีสุด 

  การแปลความหมายของคะแนนและวิเคราะห เพ่ือทราบระดับคุณลักษณะทาง
จริยธรรมของนักเรียน โดยใชเกณฑการพิจารณาจากคาคะแนนเฉล่ียและ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
ของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมดังนี้ 
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  1.1 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับมาก คือไดคะแนนมากกวาคาเฉล่ียบวกกับ       
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00 
  1.2 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับปานกลางคือ ไดคะแนนอยูระหวางคาเฉล่ีย
บวกลบกับคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม ไดแก  คาคะแนนเฉล่ีย 3.75 - 4.50 
  1.3 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับนอย คือไดคะแนนนอยกวาคาเฉล่ียลบกับ        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม  ไดแก คาคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 3.74 
 2. วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 การหาความตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปปรึกษา
ผูเช่ียวชาญในดานงานวิจัย จํานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ก) ตรวจแกไขขอบกพรอง เพ่ือให
แบบสอบถามท่ีประยุกตขึ้นมานี้ สามารถนําไปใชวัดไดตรงตามจุดมุงหมาย คือ มีความตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) 
  2.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกับประชากรเปาหมายมากท่ีสุด 
ไดแก นักเรียนโรงเรียนบางกะจะ  แลวนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธี      
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202 - 204) 
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดังนี้   แบบสอบถาม         
ท้ังฉบับไดคาคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.9319 
  ดานปจจัยสวนครอบครัว ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7420 
  ปจจัยสวนสังคม ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.7312 
  ดานคุณลักษณะทางจริยธรรมไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.9323 
 การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดประชุมช้ีแจงใหกลุมตัวอยางตามรายช่ือท่ีสุมไดจํานวน 165 คน เพ่ือทราบถึง
ความหมายของขอคําถามแตละขอ หลังจากนั้นจึงแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางเพ่ือตอบ
แบบสอบถาม แลวผูวิจัยเปนผูไปรับแบบสอบถามคืน พรอมท้ังทําการตรวจสอบความสมบรูณ
ครบถวนของแบบสอบถามทุกชุดในวันเดียวกัน หากแบบสอบถามชุดใดตอบไมสมบรูณครบถวน
ผูวิจัยจะใหผูตอบแบบสอบถามชุดดังกลาวตอบเพ่ิมเติมใหครบถวนทุกขอคําถาม  แลวจึงนํา
แบบสอบถามทุกชุดไปลงรหัสและบันทึกในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใชวิธีการ 
ทางสถิติ ดังนี ้
 1.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลในแบบสอบถามสวนท่ี 1 โดยการหาคา
แจกแจงความถ่ี และรอยละ  
 2.  วิเคราะหขอมูลความรู 
  ในใบสอบถามสวนท่ี 2  สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 โดยการหาคาเฉล่ียเลขคณิต (  ) 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีเกณฑวัดระดับตัวแปรตามหลักของเบสท  (Best) 
 3.  ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระซ่ึงไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยท่ีมีผล
ตอคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนสถิติเชิงอนุมาน t – test (Independent Samples Test) หรือ 
F – test  และในกรณีท่ีพบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05      
จะวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ ) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
 1. คาแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 
 2. คาเฉล่ียเลขคณติ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  คือ สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช
(Cronbach ’s Coefficient Alpha) 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. คา   t-test (Independent Simple Test) ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 
 2. คา  F-test ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ .05 ในกรณีท่ีตวัแปรอิสระมีคามากกวา 2 คาขึน้ไป 
 3. หาคาความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ ) ในกรณีท่ีหาคา F-test แลว 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 




