บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้จดั ลาดับวิธีดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. วิธีดาเนินการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
5. ลักษณะของเครื่ องมือ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบสารวจ เพื่อสังเคราะห์ รูปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ของ พระมหาเอก
สิ ท ธิ์ มณี ส าย (2546) พระสุ ท ธิ พ ร ปั ญ ญาผาบ (2544 ) พระขรรค์ชัย ศุ ภ นภิ น ทรี ย ์ (2551)
พระเฉลิ มชาติ ชาติวโร (2551) พระมหาชนแดน สมบุตร (2549) พระมหาอภิ ลกั ษณ์ จักรแก้ว
( 2553 ) พระสาย แวงค า (2544) พระชิ น นิ ว งษา (2544) พระมหาลิ ข สิ ท ธิ์ สิ งห์ งอย (2542)
พระมหาไพฑูรย์ อินวันนา (2552) พระมหาจาเริ ญ ปะการะโพธิ์ (2543) พระมหาวิเศษ ปญฺ ญาวชิ
โร (2553) เสน่ ห์ เจริ ญศักดิ์ (2547) และ Bush and Glover (2004) โดยนาสาระสาคัญมาใช้ในการ
กาหนดกรอบแนวคิด ภารกิจการบริ หารงานวิชาการทั้ง 6 ด้าน เพื่อหารู ปแบบการบริ หารงานและ
นาไปใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบถามและนาแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ ทดสอบ
แบบสอบถามและปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้อ แนะน า โดยมี ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า น
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามก่อนนาไปเก็บข้อมูล และผูท้ รงคุ ณวุฒิดงั กล่ าวต้องมี
คุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. เป็ นผูบ้ ริ หารหรื ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ด้านการบริ หารการศึกษา
3. เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
4. เป็ นผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถเลือกผูท้ รงคุณวุฒิได้ 5 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส ที่ปรึ กษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.มหาจุฬาฯ
2. ดร.บุญรอด บุญเกิด
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมฯ ม.บูรพา
3. ดร.สุ ริยะ ชมศรี เมฆ
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
4. ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ ง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา นครปฐม
5.ดร.วัลลภ สุ ภิสิงห์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสมุทรสาครบูรณะ
จ.สมุทรสาคร
ขั้นตอนที่ 3 สารวจความเห็ นผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมเกี่ ยวกับสภาพ
ปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยแบบสอบถาม จานวน 165 คน
ขั้นตอนที่ 4 สารวจความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หาร โดย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน 4 แห่ง คือ โรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมวัดตากฟ้ า จ.นครสวรรค์ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมวัดศรี โสดา จ.เชี ยงใหม่ โรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น และโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรับรองรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยการสนทนากลุ่ มของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ( Focus Group ) จานวน 5 ท่าน และได้
รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่เหมาะสมและเป็ นไป
ได้ และผูท้ รงคุณวุฒิดงั กล่าว ต้องมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. เป็ นผูบ้ ริ หารหรื ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ด้านการบริ หารการศึกษา
3. เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
4. เป็ นผูบ้ ริ หารสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถเลือกผูท้ รงคุณวุฒิได้ 5 ท่าน คือ
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1. พระราชวรมุนี

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย
2. ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
3. ดร.ประพันธ์ ศุภษร

รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช

4. ดร.อานาจ บัวศิริ
5. ดร.วรรณะ บุษบา

รองผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

วิทยาลัย

การจัดทาการสนทนากลุ่ ม ( Focus group ) โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิน้ นั จัดขึ้นในวันอังคารที่ 18
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 19-902 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชร
เกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯเวลา 14.00 – 17.00 น.
โดยมี ศ าสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ ดร.นิ พ นธ์ ศุ ข ปรี ดี รองอธิ ก ารบดี แ ละกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิ ด
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์ เรื อง อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมสังเกตการณ์
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แผนภำพที่ 3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ขั้นตอน

วิธีกำรดำเนินกำร

ผลทีไ่ ด้

ขั้นตอนที่ 1 -สร้างกรอบแนวคิดการ
วิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา

- ศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาวิเคราะห์หลักการบริ หารโรงเรี ยน ของ Bush
& Glover
- ศึกษาภาระกิจงานวิชาการ 6 ด้าน

-ได้กรอบแนวคิด

ขั้นตอนที่ 2 -สร้างแบบสอบถาม

ร่ างแบบสอบถามและนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ทดสอบแบบสอบถามและปรับปรุ งตามข้อแนะนา

ในการวิจยั

-ได้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับรู ปแบบการ
บริ หาร

ขั้นตอนที่ 3 - เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา

-สารวจความเห็นผูบ้ ริ หาร และครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม จานวน 15 แห่ ง รวม 165 คน

- ได้สภาพปัจจุบนั
และสภาพที่ควรจะ
เป็ นของการ
บริ หารงานวิชาการ
ฉบับร่ าง

ขั้นตอนที่ 4
- ร่ างรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
(ฉบับร่ าง)

-สารวจความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 4 แห่ ง

- ได้รูปแบบ
การบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม

ขั้นตอนที่ 5
-รับรองความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ของรู ปแบบ

- การสนทนากลุ่ม ( Focus Group )โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน

- ได้รูปแบบการ
บริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยน ฉบับ
สมบูรณ์
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ ริ หาร และครู ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึ ก ษา ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของมหาเถรสมาคม ประกอบด้ว ยโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมใน
กรุ งเทพมหานคร, นครปฐม, และปทุมธานี จานวน 15 โรงเรี ยน จานวน 290 คน
กลุ่ มตัวอย่าง คื อ การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ขนาดตัวอย่างของตาราง Krejcie and
Morgan (ตามภาคผนวก) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 165 คน โดยการสุ่ มอย่าง
ง่าย ดังนี้
ตำรำง ที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่าง
ครู ผสู ้ อน
ผูบ้ ริ หาร
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น

โรงเรี ยนละ
โรงเรี ยนละ

10
1

คน รวม
คน รวม
รวม

150
15
165

คน
คน
คน

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับรู ปแบบการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
3.1 การสร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม
3.1.1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารงานวิจยั ต่างๆและสร้างแบบสอบถาม
3.1.2 นาแบบสอบถามเกี่ ย วกับ สภาพปั จจุ บ ัน และสภาพที่ ค วรจะเป็ นของการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
3.1.3 น าแบบสอบถามที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบแล้ว มาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขก่ อนน า
แบบสอบถามไปส ารวจโรงเรี ยนกลุ่ ม ตัวอย่าง แล้ว น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อหา
รู ปแบบ
3.1.4 นาผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล มากาหนดเป็ นรู ป แบบฉบับ ร่ างและนารู ปแบบ
ดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม 4 แห่ งซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อหาความ
เหมาะสม
3.1.5 น ารู ป แบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธ รรมแผนกสามัญ
ศึกษา ฉบับร่ าง ไปตรวจสอบรับรองความเหมาะสมและความเป็ นไปได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5
ท่าน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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3.2 การหาคุณภาพเครื่ องมือ
3.2.1 นาแบบสอบถาม ไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาด้วยวิธีการหาค่า IOC
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ในการตรวจสอบความตรงในเนื้ อ หา (Content validity) ใช้เทคนิ ค IOC (Index of Item
Objective Congruence)โดยใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องระบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. จานวน
5 ท่ าน ดังรายชื่ อในภาคผนวก ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมดได้ตรวจสอบความเที่ ยงตรงทางเนื้ อหา ความ
ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎี โดยมีหลักของการตรวจสอบ ดังนี้
+1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นเป็ นตัวบ่งชี้สภาพปั จจุบนั และที่ควรจะเป็ นของการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา / รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นเป็ นตัวบ่งชี้สภาพปั จจุบนั และที่ควรจะเป็ นของ
การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา / รู ปแบบการบริ หารงาน
วิชาการ
-1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่เป็ นตัวบ่งชี้สภาพปั จจุบนั และที่ควรจะเป็ นของ
การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา / รู ปแบบการบริ หารงาน
วิชาการ
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหา
ทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยใช้สูตร ดังนี้
IOC =

R
N

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวบ่งชี้ สภาพปั จจุบนั และที่
ควรจะเป็ นของการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา / รู ปแบบการ
บริ หารงานวิชาการ
 R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อคาถามที่มีค่า = 0.80 ขึ้นไป ผูว้ จิ ยั จึงเลือกข้อคาถามนั้นไว้
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ผลของการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้ขอ้ คาถามที่
เหมาะสมกับ การน าไปใช้ จานวน 144 ข้อ แต่ ล ะข้อ มี ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ งตรงตามเนื้ อ หา
ระหว่าง 0.80 – 1.00
การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability)ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่จะ
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยนาไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ
กลุ่มที่ 2 จานวน 32 คน พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82
3.2.2 น าแบบสั ม ภาษณ์ อ ย่า งเป็ นทางการไปให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์
ตรวจสอบ
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
1. สาหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรเป็ นในการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
2. สาหรับแบบสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ได้มาตรฐาน
4 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3. สาหรับการหารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)
ลักษณะของเครื่ องมือ
แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรเป็ นในการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
ด้านสภาพปั จจุบนั
5 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ
มากที่สุด
4 หมาย ถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ
มาก
3 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ
น้อย
1 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ
น้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.50 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ มาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีสภาพปั จจุบนั เรื่ องนั้นในระดับ น้อยที่สุด
ด้านสภาพที่ควรจะเป็ น
5 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ มาก
3 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ น้อย
1 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ น้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.50 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็ นเรื่ องนั้นในระดับ น้อยที่สุด
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติพ้นื ฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ ค่าที ( T – Test )
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
6.1 ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
6.2 ผูว้ ิจยั เดิ นทางไปส่ งแบบสอบถามและจัดส่ งทางไปรษณี ยแ์ บบลงทะเบียน โดยได้รับ
แบบสอบถามคืน ทั้ง 15 โรงเรี ยน
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปช่วยในการจัดทาและวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ หาค่ า เฉลี่ ย ( X ) ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D ) และค่ า ที ( T – Test ) ส าหรั บ การ
วิเคราะห์รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
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สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้
สัญลักษณ์แทนความหมายต่าง ๆ ดังนี้
X
แทน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test
แทน
การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร กลุ่มตัวอย่าง
N
แทน
จานวนคน
สู ตรทีใ่ ช้ คำนวณค่ ำสถิติต่ำงๆ
ค่าเฉลี่ย ( X )

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D )

ค่าที ( T – Test )

