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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยผูวิจัยมีข้ันตอน 
การดําเนินการดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
โดยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้        
 1.  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน และหัวหนา
กลุมสาระของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ท่ีปฏิบัติงานใน 
ปการศึกษา 2555 จํานวน 51 โรงเรียนๆ ละ 15 คน รวมจํานวน 765 คน ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามโรงเรียน 
 

ท่ี โรงเรียน ประชากร (คน) 
1 อิสลามสันติชน 15 
2 บางกอกวิทยามูลนิธิ 15 
3 ศาสนูปถัมภ 15 
4 อัลกุรรอฮวิทยา(ประเวศ) 15 
5 อิกเราะสามัญศึกษษ 15 

6 ศาสนวิทยา 15 

7 อันวารุลอิสลาม 15 

8 ทาอิฐศึกษา 15 

9 ญามีอุลอิควาน 15 

10 ศาสนศึกษา 15 

11 อนุสรณกอดีรี 15 

12 อิสลามบูรณศาสตร 15 

13 มิศบาฮุลอูลูม 15 

14 มะเซาะฮะตุดดีน 2 15 

15 ริดวานุลอิสลาม 15 

16 มัจลิซุดดีนี 15 

17 อิสลามศรีวนา 15 

18 ญามาลุลอัซฮัร 15 

19 พัฒนาการหญิงศึกษา 15 

20 มิฟตาฮุลอูลูมิดดีนียะห 15 

21 อิสลามบํารุงศาสตร 15 

22 อิมารอตุดดีน 15 

23 อัซ-ซิกรอ 15 

24 อิสลามสัมพันธ 15 

25 นูรุลอิสลาม 15 

26 ดีนุลอิสลาม 15 

27 นูรุลฮิดายะห 15 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามโรงเรียน (ตอ) 
 

ท่ี โรงเรียน ประชากร (คน) 
28 ระดิ่งหินอับดุลลานุสรณ 15 

29 เจริญศีลธรรมอิสลาม 15 

30 ร่ียาดิ๊สสุนัน 15 

31 ดารุลอามาน 15 

32 ภูมินทรวิทยา 15 

33 อิสลามอนุเคระห 15 

34 อนุสรณกอดีรี 15 

35 นูรุลยากีน 15 

36 มูฮํามะดียะห 15 

37 อิสลามศรัทธาธรรม 15 

38 อิสลามศาสนวิทยา 15 

39 สันนิธิอิสลาม 15 

40 สามัคคีธรรมอิสลาม 15 

41 มะเซาะฮะตุดดีน 2 15 

42 ริดวานุลอิสลาม 15 

43 อิสลามศาสนพันธ 15 

44 มุสลิมบํารุง 15 

45 อัล-เอาวกอฟ 15 

46 บางออศึกษาเวลาพิเศษ 15 

47 มัมบะอิสอิสลาม 15 

48 ศาสนศึกษาบางอุทิศ 15 

49 สามอินวิทยา 15 

50 รวมมิตรอิสลาม 15 

51 อิสลามพัฒนาวิทยา 15 
                                 รวม 765 

ท่ีมา :  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแหงประเทศไทย ขอมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2554 
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 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 สุมจํานวนโรงเรียน 51 สุมมารอยละ 70 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 36 โรงเรียน ข้ันตอนท่ี 2 สุมผูบริหารโรงเรียนละ 15 คน สุมมารอยละ 50 ได
ผูบริหารโรงเรียนละ 8  คน รวมท้ังส้ินจํานวน 288 คนซ่ึงสูงกวาตารางการเลือกกลุมตัวอยางของ
เกรจซ่ีและมอรแกน (Krajcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) และยอมรับไดมีรายละเอียดประชากร
และกลุมตัวอยางดังแสดงในตารางท่ี 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน 
 

ท่ี 
โรงเรียน 

(รอยละ 70) 
จํานวนผูบริหาร (คน) 

(รอยละ 50) 
1 อิสลามสันติชน 8 
2 บางกอกวิทยามูลนิธิ 8 
3 ศาสนูปถัภ 8 
4 อัลกุรรอฮวิทยา(ประเวศ) 8 
5 อิกเราะสามัญศึกษา 8 
6 ศาสนวิทยา 8 
7 อันวารุลอิสลาม 8 
8 ทาอิฐศึกษา 8 
9 ญามีอุลอิควาน 8 
10 ศาสนศึกษา 8 
11 อนุสรณกอดีรี 8 
12 อิสลามบูรณศาสตร 8 
13 มิศบาฮุลอูลูม 8 
14 มะเซาะฮะตุดดีน 2 8 
15 ริดวานุลอิสลาม 8 
16 มัจลิซุดดีนี 8 
17 อิสลามศรีวนา 8 
18 อัซ-ซิกรอ 8 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน (ตอ) 
 

ท่ี 
โรงเรียน 

(รอยละ 70) 
จํานวนผูบริหาร (คน) 

(รอยละ 50) 
19 อิสลามสัมพันธ 8 
20 นูรุลอิสลาม 8 
21 ดีนุลอิสลาม 8 
22 นูรุลฮิดายะห 8 
23 ระดิ่งหินอับดุลลานุสรณ 8 
24 เจริญศีลธรรมอิสลาม 8 
25 ร่ียาดิ๊สสุนัน 8 
26 ดารุลอามาน 8 
27 อิสลามศรัทธาธรรม 8 
28 อิสลามศาสนวิทยา 8 
29 สันนิธิอิสลาม 8 
30 สามัคคีธรรมอิสลาม 8 
31 มะเซาะฮะตุดดีน 2 8 
32 ริดวานุลอิสลาม 8 
33 อิสลามศาสนพันธ 8 
34 มุสลิมบํารุง 8 
35 อัล-เอาวกอฟ 8 
36 มัมบะอิสอิสลาม 8 
                           รวม       288 

ท่ีมา :  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแหงประเทศไทย ขอมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2554 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามความสัมพันธระหวางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความสัมพันธระหวางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรีใชองคประกอบตามหลักอิสลามตามทฤษฎีของอิสลามการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล (สํานักนายกรัฐมนตรี) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 50 ขอ ซ่ึง 
ลักษณะแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักอิสลามจํานวน 50 ขอ ซ่ึง ลักษณะ
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท 
(Likert’s Scale) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
                           ระดับ          5          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัติมากท่ีสุด 
                           ระดับ          4          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัติมาก 
                           ระดับ          3          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัติปานกลาง 
                           ระดับ          2          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัตินอย 
                           ระดับ          1          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัตินอยท่ีสุด 
 1.  ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
 การสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert Scale) ตามข้ันตอนดังนี้ 
                  1.1  ศึกษา คนควา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับการวิจัย
คร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนิยามศัพท วัตถุประสงค และกรอบแนวคิด 
                  1.2 กําหนดทฤษฏีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี เพื่อเปนแนวทาง ในการสรางแบบสอบถาม  
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                  1.3 นําแบบสอบถามเสนออาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณาแกไข
ขอบกพรองใหมีความถูกตอง คลอบคลุมวัตถุประสงค พรอมท้ังตรวจสอบสํานวนภาษาท่ีใชใน
แบบสอบถาม 
                1.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางแลวนั้น ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทานพิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และดานการวัด การประเมินผล (Content Validity and 
Evaluation) 
  1.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาดานการวัดและ
การประเมินผลมาแกไขขอบกพรองแลวนําไปทดลองใช (Try out) 
 1.6 ตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Rilability) ของแบบสอบถาม 
 1.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองแลว  ไปจัดทํา เปน
แบบสอบถามฉบับจริงและนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
  2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 2.1 นําแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
เที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามฉบับรางใหผูเช่ียวชาญ ดาน
เนื้อหาและ 
                 การจัดการประเมินผล จํานวน 4 ทาน ไดแก   
                 2.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาสาระ 2 ทานคือ 
 2.1.1.1 ดร. สุภาพ  ชองกูเลีย  อาจารยผูสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาลัยมหิดล 
 2.1.1.2  นายเฉลิมพล  และซัน รองผูอํานวยการโรงเรียนญามีอุลอิควาน 
อาจารยผูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.1.2.  ผูเช่ียวชาญดานการวัดประเมินผล   2   ทานคือ 
                    2.1.2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีสวคนธ  แดงสอาด อาจารยผูสอน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 2.1.2.2  ดร. นิธิภัทร  บาลศิริ อาจารยผูสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
              2.2 การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเน้ือหาและการวัดการประเมินผลแลวมา
แกไขขอบกพรอง จากน้ันนําไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารโรงเรียนสามัญสอนศาสนา
อิสลาม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ท่ีมิใชกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน แลวนํามา วิเคราะห  
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หาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
ครอนบัค (Cronbach, 1990,  pp. 202-204) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ.98 
  2.3 นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใชมาปรับแก แลวใหท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอง 
  2.4 จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยวิธีสอบถามตาม
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึน  มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
  1.  นําหนังสือขออนุญาตจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีถึงผูบริหารโรงเรียนสามัญสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
จํานวน 36 โรง และ เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
   3.  ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 
  4.  จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จาํนวน 50 ขอ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) แบงเปน 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 2 การบริหารตามหลักอิสลาม จาํนวน 50 ขอ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) แบงเปน 5 ระดับ ดังตอไปน้ี 
                          ระดับ           5          หมายถึง         มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
                          ระดับ           4          หมายถึง          มีระดับการปฏิบัติมาก  
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                          ระดับ           3          หมายถึง          มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
                          ระดับ           2          หมายถึง          มีระดับการปฏิบัตินอย 
                          ระดับ           1          หมายถึง          มีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 
 วิเคราะหขอมูลโดย นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปล
ความหมายหาคาเฉล่ีย โดยประยุกตเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2542,
หนา 187) ดังนี้ 
 คาเฉล่ียต้ังแต 4.50-5.00 มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 คาเฉล่ียต้ังแต 3.50-4.49 มีระดับการปฏิบัติงานมาก        
 คาเฉล่ียต้ังแต 2.50-3.49 มีระดับการปฏิบัตงิานปานกลาง       
         คาเฉล่ียต้ังแต 1.50-2.49 มีระดับการปฏิบัติงานนอย 
 คาเฉล่ียต้ังแต 1.00 -1.49 มีระดับการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด 
 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลัก
อิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยใชสถิติคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) แบบ Pearson’s Product Moment Correlation (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2542, หนา 106) 
 -1.00 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงลบเต็มท่ี 
 -.76 ถึง -.99 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงลบในระดับมากท่ีสุด 
 -.56 ถึง -.75 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงลบในระดับมาก 
 -.26 ถึง -.55 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงลบในระดับปานกลาง 
 -.01 ถึง -.25 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงลบในระดับนอย 
 0 หมายถึง ไมมีความสัมพันธ 
 .01 ถึง .25 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย 
 .26 ถึง .55 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง 
 .56 ถึง .75 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับมาก 
 .76 ถึง .99 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับมากท่ีสุด 
 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธเชิงบวกเต็มท่ี 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
                1.  สูตรการหาคาเฉล่ีย X (วิรัตน พวงเพ็ชร, 2550, หนา 48) โดยใชสูตรดังนี้ 

   X    =   
n
X∑     

 
   X  แทน   คาเฉล่ีย 

   ∑X แทน   ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
   n แทน   จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 2.  สูตรการหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (กนกพรรณ  จันทรวงษ, 2550, หนา 
79) โดยใชสูตร ดังนี้ 

   S.D.   =   
( )

1n
XX 2

−
−∑

 

 
   S.D. แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   ∑ แทน   ผลรวม 
   X แทน   คาคะแนนของกลุมตัวอยาง 
   X  แทน   คาคะแนนเฉล่ีย 

   n แทน   จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 3.  หาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของ
Cronbach โดยใชสูตรดังนี้ (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 

   α   =   
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−

−
∑

2
t

2
i

S

S
1

1n
n

 

 
   α แทน   คาความเช่ือม่ัน 
   n แทน   จํานวนขอคําถาม 
   S2

i แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   S2

t แทน   ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 
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  4. การทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ใชทดสอบ
สมมติฐานขอท่ี 2, 3, 5, 6, 7 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, หนา 173) 

  สูตร rXY   =   
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }222222 YYYnXXXn

YXXYn

∑∑∑∑∑∑

∑ ∑ ∑

−−
−

 

 
  เม่ือ rXY  เปนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
   n เปนจํานวนคนหรือส่ิงท่ีศึกษา 

   ΣX เปนผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ X 

   ΣY เปนผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ Y  

   ΣX2 เปนผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ X แตละตัวยกกําลังสอง 

   ΣY 2 เปนผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ Y แตละตัวยกกําลังสอง 

   ΣXY เปนผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบ X และ Y คูณกัน 
 
                                                                                                                                                                                         


