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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารความเส่ียงของผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research Methodology) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิเคราะหขอมูล 
เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

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

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาการบริหารความเส่ียงของผูบริหารในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี  โดยกําหนดประชากรและ 
กลุมตัวอยาง ดังนี้        
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน และหัวหนา
กลุมสาระของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ท่ีปฏิบัติงาน
ในปการศึกษา 2555 จํานวน 51 สถานศึกษาๆ 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 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามโรงเรียน (ตอ) 
 

ท่ี โรงเรียน  ประชากร(คน) 
26 ดีนุลอิสลาม 15 

27 นูรุลฮิดายะห 15 

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 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามโรงเรียน (ตอ) 
 

50 รวมมิตรอิสลาม 15 

51 อิสลามพัฒนาวิทยา 15 

                                 รวม 765 
ท่ีมา :  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแหงประเทศไทย 
 
                   กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple  
Random Sampling) 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 สุมจํานวนโรงเรียน 51 โรงเรียนสุมมารอยละ 70 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 36 โรงเรียน ข้ันตอนท่ี 2 สุมผูบริหารโรงเรียนละ 15 คน สุมมารอย 70 ได
ผูบริหารโรงเรียนละ 11  คน รวมท้ังส้ินจํานวน 396  คน ซ่ึงสูงกวาตารางการเลือกกลุมตัวอยางของ
เครซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) และยอมรับได มีรายละเอียดกลุม
ตัวอยางดังแสดงในตารางท่ี 3.2 ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

137 

ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน 
 

ท่ี โรงเรียน (รอยละ 70) จํานวนผูบริหาร(คน)(รอยละ70) 
1 อิสลามสันติชน 11 
2 บางกอกวิทยามูลนิธิ 11 
3 ศาสนูปถัมภ 11 
4 อัลกุรรอฮวิทยา (ประเวศ) 11 
5 อิกเราะสามัญศึกษา 11 
6 ศาสนวิทยา 11 
7 อันวารุลอิสลาม 11 
8 ทาอิฐศึกษา 11 
9 ญามีอุลอิควาน 11 
10 ศาสนศึกษา 11 
11 อนุสรณกอดีรี 11 
12 อิสลามบูรณศาสตร 11 
13 มิศบาฮุลอูลูม 11 
14 มะเซาะฮะตุดดีน 2 11 
15 ริดวานุลอิสลาม 11 
16 มัจลิซุดดีนี 11 
17 อิสลามศรีวนา 11 
18 อัซ-ซิกรอ 11 
19 อิสลามสัมพันธ 11 
20 นูรุลอิสลาม 11 
21 ดีนุลอิสลาม 11 
22 นูรุลฮิดายะห 11 
23 ระดิ่งหินอับดุลลานุสรณ 11 
24 เจริญศีลธรรมอิสลาม 11 
25 ร่ียาดิ๊สสุนัน 11 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน (ตอ) 

ท่ี โรงเรียน (รอยละ 70) จํานวนผูบริหาร(คน)(รอยละ70) 
26 ดารุลอามาน 11 
27 อิสลามศรัทธาธรรม 11 
28 อิสลามศาสนวิทยา 11 
29 สันนิธิอิสลาม 11 
30 สามัคคีธรรมอิสลาม 11 
31 มะเซาะฮะตุดดีน 2 11 
32 ริดวานุลอิสลาม 11 
33 อิสลามศาสนพันธ 11 
34 มุสลิมบํารุง 11 
35 อัล-เอาวกอฟ 11 
36 มัมบะอิสอิสลาม 11 
                           รวม       396 

ท่ีมา :  สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแหงประเทศไทย   

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามการบริหารความเส่ียงของผูบริหารใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามของผูบริหารในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ใชองคประกอบตามของการบริหาร
ความเส่ียงไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร (2547, หนา 7) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูบริหารไดแก เพศ ประสบการณในการ
ทํางานจํานวน 3 ขอ ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงจํานวน 48 ขอ ซ่ึงลักษณะ
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท 
(Likert,s Scale) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
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                           ระดับ          5          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัติมากท่ีสุด 
                           ระดับ          4          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัติมาก 
                           ระดับ          3          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัติปานกลาง 
                           ระดับ          2          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัตินอย 
                           ระดับ          1          หมายถึง         มีระดับการปฎิบัตินอยท่ีสุด 
 การสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีข้ันตอนสรางแบบสอบถาม
ดังนี้ 
 การสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert’s Scale) ตามข้ันตอนดังนี้ 
                  1.  ศึกษา คนควา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับการวิจัยคร้ังนี้ 
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนิยามศัพท วัตถุประสงค และกรอบแนวคิด 
                2.  กําหนดทฤษฏีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม  
                 3.   นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง
ใหมีความถูกตอง คลอบคลุมวัตถุประสงค พรอมท้ังตรวจสอบสํานวนภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม 
                 4.  นําแบบสอบถามท่ีสรางแลวนั้น ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทานพิจารณาตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และดานการวัด การประเมินผล (Content Validity and Evaluation) 
 5.   นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาดานการวัดและ 
การประเมินผลมาแกไขขอบกพรองแลวนําไปทดลองใช (Try Out) 
 6.  ตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Rilability) ของแบบสอบถาม 
 7.  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองแลว ไปจัดทําเปนแบบสอบถาม
ฉบับจริงและนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1.  นําแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเท่ียงตรง
ดานเนื้อหา (Content Validity) โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามฉบับรางใหผูเช่ียวชาญ ดานเนื้อหาและ
การจัดการประเมินผล จํานวน 4 ทานไดแก   
                ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาสาระ 2 ทานคือ 
                    1.1 ดร.วิสูตร  ดารากาย อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 
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 1.2  ดร. สุเทพ  ชองกูเลีย อาจารยผูสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาลัยมหิดล 
 ผูเช่ียวชาญดานการวัดประเมินผล 2 ทานคือ 
                1.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสวคนธ  แดงสะอาด อาจารยผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท มหาลัยราชภัฏธนบุรี 
                   1.4  ดร. นิธิภัทร  บาลศิริ อาจารยผูสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาลัยมหิดล 
  2.  การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงทางดานเน้ือหาและการวัดการประเมินผลแลวมาแกไขขอบกพรอง จากน้ันนําไป
ทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารโรงเรียนสามัญสอนศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนนทบุรี ท่ีมิใชกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990, pp.202-
204) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .98 
  3.  นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใชมาปรับแกแลวใหท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง 
  4.  จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 
  6.  จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาสถิติวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
ใชการวิเคราะหโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน 
 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูบริหาร ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหา 
คารอยละในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับสภาพการบริหารความเส่ียงของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกําหนดวัตถุประสงค การบงช้ี
เหตุการณหรือการระบุเหตุการณ การประเมินความเส่ียง การตอบสนองตอความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ขอมูลและการติดตอส่ือสาร การติดตามประเมินผลหรือการายงาน ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยนําคะแนนท่ีไดมาคํานวณหาคาเฉล่ีย (Χ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคาเฉล่ีย  
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โดยประยุกตเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียของ บุญชม  ศรีสะอาด (2542, หนา 187) ตามระดับ
การปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
 คาเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายความวา ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายความวา ระดับการปฏิบัติมาก 
 คาเฉล่ีย  2.51 – 3.50   หมายความวา ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 คาเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายความวา ระดับการปฏิบัตินอย 
 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.50   หมายความวา ระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 
 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  สูตรการหาคาเฉล่ีย Χ โดยใชสูตรดังนี้ 

Χ  =  
n
ΣΧ   

         Χ  แทน คาเฉล่ีย 

  ΣΧ  แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
   n แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 2.  สูตรการหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใชสูตรดังนี้ 
 

 
   n-1 
 S.D.  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                        Σ     แทน ผลรวม 
 Χ   แทน คาคะแนนของกลุมตัวอยาง 
 n  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 
 
 
 
 

 

 S.D.  =       
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 4.  สูตรการหาคา t - test (independent) (วิรัช  ณัถฤทธ์ิ, 2550, หนา 48) โดยใชสูตรดังนี้ 

 t   =  
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+
−+−

Χ−Χ

21

21

21

2
22

2
11

21

nn
nn

2nn
S 1nS 1n

 

 
 t    แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงเพ่ือทราบ 
   ความมีนัยสําคัญ 

 1Χ , 2Χ    แทน ค า เ ฉ ล่ี ยของก ลุ ม ตั วอย า ง ท่ี  1 และก ลุ มตั วอย า ง ท่ี  2  
 2

1S  ,  2
2S      แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมตัวอยางท่ี 2 

 n1 ,   n2    แทน  จํานวนกลุมตัวอยางท่ี 1 และจํานวนกลุมตัวอยางท่ี 2 
 


