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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่อ ง คุ ณ ลัก ษณะทางจริ ย ธรรม ของนั ก เรีย น โรงเรี ย นมะขามสรรเสริ ญ
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดําเนินงานดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ที่กําลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญจํานวน 291 คน (สถิติ
นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ปการศึกษา. 2554 : 9)
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ เปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ที่กําลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกําหนด
กลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง สําเร็จรูป ตามแบบของ เครจซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan.1970 : 608) จํานวน 165 คน ในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได .05 และ
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 นํากลุมตัวอยางที่คํานวณไดมาจําแนกตามสัด สวนตามหองเรียน รายละเอียด
ดังตาราง 1
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ตาราง 3 จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง จําแนก

นักเรียน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม

จํานวนประชากร
(N)
99
97
95
291

กลุมตัวอยาง
(n)
56
55
54
165

2.2 เมื่อไดสัด สวนของกลุมตัวอยางในแตละกลุมแลว ผูวิจัยได นําชื่อแตละกลุม
กําหนดของแตละบุค คลโดยใหเรียงตามลําดับ ตั้งแตหมายเลขหนึ่งไปเรื่อยๆ จนถึงหมายเลข
สุดทายของแตละหอง จากนั้นผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จนได
จํานวนกลุมตัวอยางครบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก
เครื่องมือชิ้นที่ 1
1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ ผู วิ จั ย ได
ดัดแปลงมาจากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุม
เนื้อหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงลักษณะแบบสอบถามเปน 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) และเติมขอความ (Open - ended) จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 2 ปจจัยสวนครอบครัว ซึ่งขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 10 ขอ เปนคําถามเชิงลบ
ทั้งหมด
โดยมีคําถามเปน ลัก ษณะปลายปด ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 2 ขอ คือ ใชและไมใ ช
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน แลวเกณฑการประเมินระดับปจจัยสวนครอบครัว
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พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับ
ปจจัยสวนครอบครัว ดังนี้
1.1 มีปจจัยสวนครอบครัว ระดับ มาก คือ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยของ
กลุม ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย 0.87- 1.00
1.2 มีปจ จัยสว นครอบครัว ระดับนอ ย คือ ไดค ะแนนนอยกวาคาเฉลี่ ยของกลุ ม
ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.86
สวนที่ 3 ปจจัยสวนสังคม ซึ่งขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 10 ขอ
โดยมีคําถามเปน ลัก ษณะปลายปด ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 2 ขอ คือ ใชและไมใ ช
ตอบถูก ได 1 คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน แลว เกณฑการประเมินระดับปจ จัยสว นสังคม
พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับ
ปจจัยสวนสังคม ดังนี้
1.1 มีปจจัยสวนสังคม ระดับ มาก คือ ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยของ
กลุม ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย 0.76 - 1.00
1.2 มีปจจัยสวนสังคม ระดับนอย คือ ไดคะแนนนอยกวาคาเฉลี่ยของกลุม ไดแก
คาคะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.75
สวนที่ 4 คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนซึ่งขอคําถามสวนนี้ มีจํานวน 55 ขอ
แบงเปน 11 ดาน คือ ความรับผิดชอบ จํานวน 5 ขอ ความซื่อสัตย จํานวน 5 ขอ ความมีเหตุผล
จํานวน 5 ขอ ความกตัญูกตเวที จํานวน 5 ขอ ความอุสาหะ จํานวน 5 ขอ ความสามัคคีจํานวน 5 ขอ
ความมี ร ะเบี ยบวินั ย จํา นวน 5 ขอ ความเสีย สละจํ านวน 5 ข อ ความประหยัด จํ านวน 5 ข อ
ความยุติธรรม จํานวน 5 ขอ ความเมตตากรุณา จํานวน 5 ขอ
กําหนดคะแนนในแตละขอดังนี้
5 หมายถึง ใชมาก อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ใชนอย อยูในระดับมาก
3 หมายถึง ไมแนใจ อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ไมใชมาก อยูในระดับนอย
1 หมายถึง ไมใชนอย อยูในระดับนอยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนนและวิเคราะห เพื่อทราบระดับคุ ณ ลัก ษณะทาง
จริยธรรมของนักเรียน โดยใชเกณฑการพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุม (แบบอิงกลุม) โดยกําหนดระดับคุณลักษณะทางจริยธรรมดังนี้
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1.1 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับมาก คือไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ยบวกกับ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมไดแก คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
1.2 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับปานกลางคือ ไดคะแนนอยูระหวางคาเฉลี่ย
บวกลบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย 3.75 - 4.50
1.3 คุณลักษณะทางจริยธรรมในระดับนอย คือไดค ะแนนนอยกวาคาเฉลี่ยลบกับ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 3.74
2. วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การหาความตรง (Validity) ผู วิจั ยไดนํ าแบบสอบถามที่ สร างขึ้น ไปปรึ ก ษา
ผูเ ชี่ ย วชาญในดา นงานวิ จั ย จํ านวน 5 ท า น (ภาคผนวก ก) ตรวจแก ไ ขข อ บกพร อ ง เพื่ อ ให
แบบสอบถามที่ประยุกตขึ้นมานี้ สามารถนําไปใชวัดไดตรงตามจุดมุงหมาย คือ มีความตรงเชิงพินิจ
(Face Validity)
2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับประชากรเปาหมายมากที่สุด
ไดแก นักเรียนโรงเรียนบางกะจะ แลว นํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990 : 202 - 204)
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถาม
ทั้งฉบับไดคาคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9319
ดานปจจัยสวนครอบครัว ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7420
ปจจัยสวนสังคม ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7312
ดานคุณลักษณะทางจริยธรรมไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9323
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดประชุมชี้แจงใหกลุมตัวอยางตามรายชื่อที่สุมไดจํานวน 165 คน เพื่อทราบถึง
ความหมายของขอคําถามแตละขอ หลังจากนั้น จึงแจกแบบสอบถามใหก ลุมตัว อยางเพื่อตอบ
แบบสอบถาม แลวผูวิจัยเปนผูไปรับแบบสอบถามคืน พรอมทั้งทําการตรวจสอบความสมบรูณ
ครบถวนของแบบสอบถามทุกชุดในวันเดียวกัน หากแบบสอบถามชุดใดตอบไมสมบรูณครบถวน
ผูวิจัยจะใหผูต อบแบบสอบถามชุด ดังกลาวตอบเพิ่มเติมใหค รบถว นทุก ขอคําถาม แลว จึงนํ า
แบบสอบถามทุกชุดไปลงรหัสและบันทึกในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
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การวิเคราะหขอ มูล
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชวิธีการ
ทางสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลในแบบสอบถามสวนที่ 1 โดยการหาคา
แจกแจงความถี่ และรอยละ
2. วิเคราะหขอมูลความรู
ในใบสอบถามส วนที่ 2 สวนที่ 3 และสว นที่ 4 โดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (  )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑวัดระดับตัวแปรตามหลักของเบสท (Best)
3. ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระซึ่งไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยที่มีผล
ตอคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนสถิติเชิงอนุมาน t – test (Independent Samples Test) หรือ
F – test และในกรณีที่พบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จะวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ )
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
สถิติพื้นฐาน
1. คาแจกแจงความถี่ และคารอยละ
2. คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใ ชใ นการตรวจสอบคุณภาพเครื่อ งมือ คือ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช
(Cronbach ’s Coefficient Alpha)
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1. คา t-test (Independent Simple Test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2. คา F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในกรณีที่ตวั แปรอิสระมีคา มากกวา 2 คาขึน้ ไป
3. หาคาความแตกตางรายคูดว ยวิธขี องเชฟเฟ (Scheffe’ ) ในกรณีที่หาคา F-test แลว
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

