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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารศูนยบ์ริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ในจังหวดัอุดรธานี และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติ
กรรมการบริหารของ ผูบ้ริหารระหว่างองค์ประกอบรวมและองค์ประกอบย่อย ในด้านการครองตน         
ดา้นการครองคน  และดา้นการครองงาน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคือ กลุ่มขา้ราชการจ านวน   
8  คน  และกลุ่มพนักงานราชการ จ านวน  62  คน  รวมจ านวนทั้งส้ิน จ านวน  70  คน ท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั
อุดรธานี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีวดัพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบ้ริหารศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ในจงัหวดัอุดรธานี ท่ีผูว้ิจยัสร้าง ข้ึน มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 42  ขอ้  มีค่าความเท่ียง .97  การวิเคราะห์
ขอ้มูล  โดยใชค้่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
จงัหวดัขอนแก่น เป็นเพศหญิง มากท่ีสุด ร้อยละ 68.70 เพศชาย ร้อยละ 31.30 มีอายุระหวา่ง 18-20 
ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 64.50 มีระดบัชั้นปีท่ีศึกษา ปีท่ี1 มากท่ีสุด ร้อยละ 41.20 และสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวยัมากท่ีสุด ร้อยละ 38.40  
 2) พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were as follows: 1) to study personal factors of students, 

Mahamakut Buddhist University Isan Campus, Khon Kaen province, 2) to study democratic 

behaviors of students, Mahamakut Buddhist University Isan Campus, Khon Kaen province, 3) to 

study relationship between personal factors with democratic behaviors of students, Mahamakut 

Buddhist University Isan Campus, Khon Kaen province, and 4) to study suggestions about 

democratic behaviors of students, Mahamakut Buddhist University Isan Campus, Khon Kaen 

province. 

  

 The results of the research were as follows: 

 1) For personal factors, most of the students were female accounting 68.70 %, male 

accounting 31.30 %, age with-in 18-20 years old accounting 64.50 %, studying in 1st year 

accounting 41.20 %, and enrolled in department of early childhood education accounting 38.40 %.  

 2) In overall, democratic behaviors of the students from Mahamakut Buddhist University, 
Isan Campus was in high level. When considered each aspect, all 4 aspects were in  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การศึกษา . .อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนาประชากรให้มี คุณภาพนั้ น 
จ าเป็นตอ้ง…สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม1     

 ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ไดอ้ธิบาย...หลกัสูตรน้ี2 ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาการศึกษาของชาติ ...ในเด็กวยัต่างๆ กนั3 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเปือย
นอ้ย 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของสภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ระหวา่งองคป์ระกอบ
รวมและองคป์ระกอบยอ่ย       

 
1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
 1.3.1 ……….. 
 1.3.2 ……….. 

                                                        
1ศิริพนัธ์ โฆษตัวรกิจกุล, “การบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยัตามทศันะของผูบ้ริหาร

และครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดัพิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม), 2548, หนา้ 1. 

2ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547), หนา้ 3-4. 

3นิยากร ศรีมงัคละ, “สภาพการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, หนา้ 2. ลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, หนา้  

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16) 

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16) 

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16) 

หวัขอ้รอง ขนาดอกัษร 18 หนา 

ช่ือบทขนาดอกัษร 20 หนา 

ตวัอยา่งเชิงอรรถวทิยานิพนธ์/      
สารนิพนธ์ในเน้ือหาทัว่ไป 

หนา้แรกของแต่ละบท นบัหนา้ แต่ไม่ใส่หมายเลขหนา้ 
เร่ิมนบัหนา้ท่ี 1 หนา้แรกของบทท่ี 1 1.5 น้ิว 

ก่อนพิมพบ์ทท่ี กด Enter 1 คร้ัง  (1.5 น้ิว + 1 Enter 16 ปกติ) 



 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
พฤติกรรม หมายถึง อาการหรือการแสดงออกหรือปฏิกิริยาของบุคคลท่ีตอบสนองต่อส่ิง

เร้าต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัในชีวติประจ าวนั ซ่ึงอาการหรือการแสดงออกหรือปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมานั้น
อาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ทั้งท่ีแสดงออกมาโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั และสามารถ
สังเกตได ้บนัทึกหรือวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือ ซ่ึงปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดท่ีมนุษยแ์สดงออกอาจจะ
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ได ้

พฤติกรรมประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมอาการหรือการกระท า ตลอดจนความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลท่ีอยู่ภายในจิตใจในลกัษณะของความรู้สึกในดา้นต่างๆท่ีแสดงออกมาทางกาย วาจา 
ไดแ้ก่ 1) การเคารพสิทธิผูอ่ื้น 2) การรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 3) การยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 4) การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง เป็นไปตามวิธีทางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนรวม  

ด้านการเคารพสิทธิของผู้อื่น  คือ เป็นการยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีตามท่ี
รัฐธรรมนูญก าหนดและตามท่ีรัฐธรรมนูญคุม้ครองคนไทยให้ใชสิ้ทธิและเสรีภาพในขอบเขตท่ีไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น คือในการเคารพสิทธิเสรีภาพเราตอ้งใหสิ้ทธิเสรีภาพและหนา้ท่ีกบัทุกฝ่าย เช่น
การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้นท่ีมีต่อครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ สิทธิ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ การติดต่อส่ือสารทางวชิาการ การนบัถือศาสนา ซ่ึงไม่ขดัต่อศีลธรรม
อนัดีของประชาชน เป็นตน้ 
 ด้านความรับผดิชอบต่อหน้าที่ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกในลกัษณะของความ
ตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงความรับผิดชอบนั้นจะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีตามแบบประชาธิปไตยดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งโปร่งใส 
เช่น ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความ
รับผดิชอบต่อสถานศึกษา ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้ 

เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์น้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศ
ชายและเพศหญิง 

 
 

ตวัอยา่งการพิมพค์  านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใช้
ในการวจิยั 2 

เร่ิมปรากฏหมายเลขหนา้ 
ในหนา้ท่ี 2 ของแต่ละบท  

หมายเลขบอกเชิงอรรถ และรายละเอียดเชิงอรรถ พิมพต่์อ
กนัโดยไม่เวน้ และเมื่อเร่ิมบทใหม่ให้นับ 1 ใหม่เสมอ 

นิยามศพัทต์วัแปรอิสระทุกตวัแปร ตอ้งเรียงใหต้รงตามกรอบแนวคิดและแบบสอบถาม 



 
 

บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั      
วทิยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดและผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมประชาธิปไตย 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 
 2.1.1  ....................................... 

ชรินี  เดชจินดา ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของ
บุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงและไม่
เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บ 

 2.1.2  …………………. 
เดวิส และ นิวสตอม (Davis and Newstrom)  กล่าววา่ คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึง 

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีพอใจหรือไม่พอใจ  ความต้องการเบ้ืองต้นคือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีต่อพนักงานมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัการท่ีตอ้งการให้มีสภาพ
เศรษฐกิจท่ีดีในองคก์ร คุณภาพชีวิตในการท างานจะท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งท่ี
มนุษยต์อ้งการ โดยพยายามตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์เพิ่มมากข้ึนมากกวา่ความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐาน ตอ้งมีการจา้งงานผูท่ี้มีทกัษะท่ีสูงข้ึน จะจดัสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีจะท าให้เขา
เหล่านั้นไดพ้ฒันาในทกัษะในการท างานคือ แรงงานเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บการพฒันา มิใช่
เป็นเพียงการใชแ้รงงานเท่านั้น แรงงานตอ้งไม่อยูใ่นสภาพท่ีเลวร้ายจนเกินไป ไม่เครียดเกินไป ตอ้ง

1.5 น้ิว 

ก่อนพิมพบ์ทท่ี กด Enter 1 คร้ัง (1.5 น้ิว + 1 Enter) 

1.5 น้ิว 

กั้นห่างจากขอบขวา 1 น้ิว 

กั้นขอบล่าง 1 น้ิว 

หนา้แรกของแต่ละบทใหน้บัหนา้ 
แต่ไม่ใส่หมายเลขหนา้ 

เร่ิมนบัหนา้ต่อจากบทท่ี 1 

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16) 



ไม่ท าใหค้วามเป็นมนุษยล์ดนอ้ยลง ไม่มีการบงัคบัหรือมีความเส่ียง และ สุดทา้ย คือ สามารถมีเวลา
หรือพกัผอ่นในบทบาทอ่ืนๆ ของชีวติ เช่น ความเป็นพลเมืองท่ีดี มีคู่สมรสหรือพ่อแม่ เวลางานและ
เวลาในสังคม มีการแบ่งปันกนั4 

 

                                                        
4Davis and Newstrom, Organization Beheavior, อา้งใน ทรรศนะ ใจชุ่มช่ืน, 

“ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนขององคก์รแบบการน าชีวิตตน พฤติกรรมการปฏิบติังานและ
คุณภาพชีวิตการท างานของหัวหน้างานระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรม”, วิทยานิพนธ์วิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2543, หนา้ 45. 

ตวัอยา่งการอา้งอิงต าราภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัไม่ไดค้น้จากตน้ฉบบัโดยตรงแต่อา้งจากต าราของผูอ่ื้น 
ช่ือผูเ้ขียน, ช่ือหนังสือ, อา้งใน ช่ือผูเ้ขียนต าราท่ีน ามาอา้ง(อา้งเตม็ตามรูปแบบของเอกสารนั้นๆ) 
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2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศิริวรรณ  สีบุญ ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ท่าพระวิทยายน จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนท่าพระ
วิทยายน จงัหวดัขอนแก่น มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระวิทยายน จงัหวดั
ขอนแก่น .... ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ด้านบริการ ด้านวิชาการและด้านปกครอง
นกัเรียน ตามล าดบั15 
 โสรัตยา  วรสิทธิกร ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า       
ผูป้กครองมีความพึงพอใจกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ......เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ของแต่ละงานพบวา่ 
 1) งานดา้นวิชาการ ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจาก   
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3….. 26และการใหก้ารตอ้นรับของครูท่ีมีต่อผูป้กครองเม่ือผูป้กครองมาท่ี
โรงเรียน นอกจากนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง37 

                                                        
1ศิริวรรณ สีบุญ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระ

วิทยายน จงัหวดัขอนแก่น”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั), 2550, 87 หนา้. 
 2โสรัตยา วรสิทธิกร, “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
หนองกุงศรีวิทยาคาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม), 2548, 86 หนา้. 

3ศิริวรรณ สีบุญ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่าพระ
วทิยายน จงัหวดัขอนแก่น”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 87 หนา้.  

ตวัอยา่งเชิงอรรถวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง ให้สังเกตการระบุเลขหน้าเต็มทั้งเล่มของเอกสาร 
ถ้าน ามาจากหนังสือรวมบทคัดย่อหรือฐานข้อมูลทีไ่ม่มีเล่มเต็มให้อ้าง บทคัดย่อ 

ตวัอยา่งเชิงอรรถวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง 
ในกรณอ้ีางซ ้ากนั 

ช่ือผูว้จิยั พมิพ์ตัวหนา (ในส่วนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น) 



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ืองน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาภาคปกติ ท่ีมีต่อสภาพ

ปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดบัปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัก าหนด
วธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5 ตวัแปรท่ีศึกษา 
3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.8 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 312 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       
วทิยาเขตอีสาน ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 169 คน 
 
 
 
 
 
 



ni 

N 

3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ ิจยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี        
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)8 จากนกัศึกษาทุกระดบัชั้น รวมจ านวน 312 คน ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง 169 คน แล้วน ามาหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Systematic 
random Sampling)9 เพื่อหากลุ่มตวัอยา่งแยกแต่ละชั้นปี ตามสูตรดงัน้ี  
        

 สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นปี โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 
   n1  =        x n 
 
  เม่ือ ni  =  จ านวนประชากรแต่ละชั้นปี 
   N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
   n  =  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
   n1 =  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการในแต่ละชั้น 
   ดงันั้นจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัจดัเป็นหมวดหมู่ของกลุ่มตวัอยา่งในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่3.1 แสดงการจัดหมวดหมู่ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ช้ันปี ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จ านวนประชากร 
(ni) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(n1) 

ชั้นปี 1 135 51 186 103 
ชั้นปี 2 84 42 126 66 

รวมทั้งหมด 312 169 
 

เม่ือไดก้ลุ่มตวัอย่างตามชั้นปีแลว้ จึงใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งอย่างง่ายโดยวิธีการจบัสลากใช้
ช่ือนกัศึกษาตามแบบเรียกช่ือตามเลขท่ีในบญัชีรายช่ือ 
 

                                                        
 

8พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : พรอพเพอร์ต้ีพร้ิน
จ ากดั,  2550), หนา้ 109. 
 

9คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, สถิติเบือ้งต้นและการวจัิย, พิมพค์ร้ังท่ี 
1, (พระนครศรีอยธุยา : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2554), หนา้ 222. 

ใส่หมายเลขหนา้ต่อจากบทท่ี  2 25
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3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั
จดัสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดบัปริญญาตรีของ
นกัศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ลักษณะ
ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ชั้นปี และเกรดเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นเชิงตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาทาง
พระพุทธศาสนาระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั มีจ  านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่            
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้ส่ือการสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้าน
บุคลิกภาพ 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ        
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 
  มีปัญหาในระดบั มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5   
  มีปัญหาในระดบั มาก  มีค่าเท่ากบั 4   
  มีปัญหาในระดบั ปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3   
  มีปัญหาในระดบั นอ้ย  มีค่าเทา่กบั 2   

 มีปัญหาในระดบั นอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1   
ตอนที่ 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนและแนวทางแกไ้ข

การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัไดจ้ดัล าดบัไว ้ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร เก่ียวกบัความคิดเห็นและทศันะคติดา้นต่างๆ รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือแบบตรวจรายการ (Checklist) 
 3. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบ

ของลิเคิร์ท (Likert) 



 4. ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือ 
 4.1 จดัท าแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended question) ตามกรอบแนวคิดท่ี

ผูว้จิยัน าไปส ารวจปัญหา 
 4.2 น าผลการส ารวจปัญหามาศึกษาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ชั้นปี 
และเกรดเฉล่ีย 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาทาง
พระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ด้านการใช้ส่ือการ
สอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นบุคลิกภาพ 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนและแนว
ทางแกไ้ขการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 4.3 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์แกไ้ข
ปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจนเหมาะสมทั้งเน้ือหาสาระและการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาแลว้น ามา
จดัท าเป็นแบบ สอบถาม 
  4.4 น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)10 ของแบบสอบถาม 
 
  สูตร  IOC  =  
 

เม่ือ  IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
          ∑R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
    N แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  โดยท่ี  +1 แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
     0 ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

   -1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 

                                                        
10ธีระศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและพัฒนา, (นครปฐม : 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), หนา้ 65. 

R 
N 



โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ .67 ข้ึนไป จากขอ้ค าถามทั้งหมดจ านวน 35 ขอ้ 
ใชไ้ดจ้  านวน 35 ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า IOC อยูใ่นช่วง 1.00 ทั้งหมด 

4.5 ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
  4.6 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผูท่ี้ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีคุณลกัษณะคลา้ยกนักบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัน้ี จ านวน 30 คน 

 4.7 น าแบบสอบถามมาทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าคงท่ี
ภายในเน้ือหา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha 

Coefficient ) โดยการใชสู้ตร Cronbach11  คือ 
 

                                                   k                           S2
i 

                         k - 1            1 –       
                                  S2

t 
 

เม่ือ    = สัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
       k  = จ านวนของเคร่ืองมือวดั 
      S2

i   = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
      S2

t       = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
  จากสูตรน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจยัทางสังคมศาสตร์  
จะไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากบั .947 

5. น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้ และน าผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
7. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 

 
 
 

                                                        
11บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 

2545), หนา้ 99.  

       = 



3.5 ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ชั้นปีและเกรดเฉล่ีย 
    1.1 ชั้นปี ไดแ้ก่ นกัศึกษาภาคปกติ ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 

   1.2 เกรดเฉล่ีย ไดแ้ก่ เกรดเฉล่ียโดยรวมประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ของ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป  2) ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ระหวา่ง 2.51-3.24 3) ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 หรือต ่ากวา่ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  
  2.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
   2.2 ดา้นการใชส่ื้อการสอน 
    2.3 ดา้นการวดัและประเมินผล 
  2.4 ดา้นบุคลิกภาพ 
 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์ท่ีให้ไว ้จดัระบบขอ้มูล ตรวจสอบ เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมทางสังคมศาสตร์ และแปลความหมายช่วง
คะแนนของแต่ละระดบัเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดบั
ปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน จงัหวดั
ขอนแก่น โดยใชเ้กณฑต์ามสูตรดงัน้ี12 
 

 
 

 
 

 

      ช่วงค่าเฉลีย่               การแปลผล 
      4.21 – 5.00 มีปัญหาในระดบั มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มีปัญหาในระดบั มาก 
2.61 – 3.40 มีปัญหาในระดบั ปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีปัญหาในระดบั นอ้ย 
1.00 – 1.80 มีปัญหาในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

                                                        
 12สรชัย พิศาลบุตร, เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :                
จูนพบัลิชซ่ิง, 2548), หนา้ 43. 

คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 
             จ  านวนระดบั 

= 
5 -1 
  5 

= 
 4 
 5 

=  .80 



3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ -
มีนาคม 2555 ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัมีหนังสือถึงรองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน    
เพื่อขอให้มีหนังสือขอความร่วมมือ ถึงหัวหน้าฝ่ายการจดัการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน เพื่อขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั ไดต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 
       2. ติดต่อกบัหวัหนา้หอ้งทุกชั้นปีเพื่อขอใหช่้วยน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลให ้
       3. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2555 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 169 ชุด 
  4. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยขอให้หัวหน้าห้องแต่ละห้องเก็บให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์
และใช ้แบบสอบถามทั้งหมด 169 ชุด ไดคื้น 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใชเ้วลา 45 วนั 
  5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 169 ชุด 
  6. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2. ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน ของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น กบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดา้นชั้นปี  โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)  

4. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ



มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น กบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดา้นเกรดเฉล่ีย โดยใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นราย
คู่ดว้ยวธีิการของ LSD 

5. วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอน
วิชาทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น
โดยใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 

3.8  สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test)  
 3. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเอฟ (F – test) โดย 
การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดับ   
ปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  จงัหวดั
ขอนแก่น  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
การจดัการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดบัปริญญาตรีของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช -
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่นตามทศันะของนักศึกษาภาคปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดบัปริญญาตรีของ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ตามทศันะของนกัศึกษาภาคปกติท่ีมีชั้นปี 
และเกรดเฉล่ีย ต่างกนั 3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดั   การเรียนการสอน
วิชาทางพระพุทธศาสนาระดบัปริญญาตรีของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
จงัหวดัขอนแก่น 

ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาภาคปกติ
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  
169 คน และใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีจบัสลากรายช่ือ จนครบ
จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 169 คน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการ
วเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 

1.5 น้ิว 

ก่อนพิมพบ์ทท่ี กด Enter 1 คร้ัง(1.5 น้ิว + 1 Enter) 

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16) 

ทุกคร้ังท่ีข้ึนบทใหม่ 
ใหจ้ดัตามน้ี 



4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 

   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N         แทน      จ  านวนประชากร 
 t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  
   (t-distribution) 
 F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
   (F-distribution) 
 df. แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS. แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS. แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 * แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้รียน และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยแจกแจงความถ่ี

และหาค่าร้อยละ โดยน าเสนอในรูปแบบของตาราง 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาทาง

พระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย      
วทิยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่นโดยแบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการใช้
ส่ือการสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้านบุคลิกภาพของอาจารยผ์ูส้อน โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าคะแนนเฉล่ียไปเทียบกบั
เกณฑ ์

 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระหว่างกลุ่มชั้นปีของ
นักศึกษาผูท่ี้ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระหว่างชั้นศาสนศาสตร์ปีท่ี 1 และ ชั้นศาสน-
ศาสตร์ปีท่ี 2 ใชก้ารทดสอบดว้ย t-test  ดา้นเกรดเฉล่ียโดยใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test)  
  4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขต่อการจดัการศึกษาทั้ง 4 ดา้น 

หมายเลขหนา้นบัต่อจากบท
ท่ี 3  



4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ 

 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 66 31.30 
หญิง 145 68.70 

รวม 211 100.00 

 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามระดับช้ันปีทีศึ่กษา (ต่อ) 

 

ระดับช้ันปีทีศึ่กษา จ านวน ร้อยละ 
ปี 1 87 41.20 
ปี 2 60 28.40 
ปี 3 40 19.00 
ปี 4 
ปี 5 

20 
4 

9.50 
1.90 

รวม 211 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.70  
อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 55.30  สถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 54.40  ระดบั
การศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 36.80 รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 7,000 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 45.20  ระยะในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 2 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.00  และต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน
เป็นลูกจา้งชัว่คราว  คิดเป็นร้อยละ 84.60   
 
 
 

ตวัอยา่งการพิมพต์าราง 
ช่ือตารางและหวัตาราง ขนาดอกัษร 16 

หนา กลางตาราง 

ตวัอยา่งการพิมพต์ารางในกรณีท่ีตารางมีความยาวมาก
ไม่สามารถพิมพจ์บในหนา้เดียว  

เวน้ระยะห่าง 1 Enter 
เสมอ (16 ปกติ) 

เวน้ระยะห่าง 8 p 

ขนาด อกัษร 16 หนา กลางตาราง 

เวน้ระยะห่าง 8 p 
เสมอ 

 

เวน้ระยะห่าง 8 p 

ขนาดอกัษร 16 ปกติ 
จดัชิดซา้ยตาราง 



4.2   ตอนที ่2 คุณภาพชีวติในการท างานของลูกจ้างโรงพยาบาลชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น  
  

ตารางที ่4.5 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจ้างโรงพยาบาล 
ชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น 
 

คุณภาพชีวติในการท างาน x  S.D. แปลผล 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2.78 0.86 ปานกลาง 

2. ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  
    อนามยั 

3.43 0.90 ปานกลาง 

3. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 3.19 0.89 ปานกลาง 
4. ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 3.41 0.86 ปานกลาง 
5. ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 3.67 0.81 มาก 
6. ดา้นธรรมนูญในการท างาน 3.62 0.70 ปานกลาง 

เฉลีย่ 3.35 0.84 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจา้งโรงพยาบาลชุมแพ  จงัหวดั
ขอนแก่น  โดยภาพรวมทั้ง  6  ดา้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.35 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นการ บูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  มีคุณภาพชีวติในการท างานอยูใ่น 
 

ช่ือตารางมีมากกวา่หน่ึงบรรทดั ใหพ้ิมพบ์รรทดัท่ีสอง
เสมอกนั 



 
 

บทที ่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในโรงพยาบาลชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น                

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกจา้ง 2) คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้ง             
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้ง และ 3) ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานของลูกจา้ง  ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
คือ  ลูกจา้งของโรงพยาบาลชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 228 คน  ซ่ึงปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 3 เดือน แบ่งออกเป็นลูกจา้งประจ า จ  านวน 35 คน และลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 193 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ส่วนการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบั
คุณภาพชีวิตในการท างานตามวัตถุประสงค์การศึกษา สถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ            
ไค-สแควร์ (Chi-square) 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในโรงพยาบาลชุมแพ  จงัหวดั

ขอนแก่น สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ... คิดเป็นร้อย

ละ 84.60 … 
5.1.2 คุณภาพชีวติในการท างานของลูกจ้างโรงพยาบาลชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น   
จากการวจิยั พบวา่ คุณภาพ........................... 

 

ตัวอย่างการพมิพ์บทที ่5  
ให้มีการเกร่ินน าก่อนสรุป 

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16 p) 

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16 p) 

เวน้ห่าง 1 Enter (ขนาดอกัษร 16 p) 



5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในโรงพยาบาลชุมแพ  จงัหวดั
ขอนแก่น สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 5.2.1 จากการวิจยัพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจา้งโรงพยาบาลชุมแพ จงัหวดั
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการบูรณา
การทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืนๆ มี
คุณภาพ.....ร่วมกนักบับุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล จึงมีผลท าให้คะแนนเฉล่ียดา้นการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการท างานร่วมกนัสูงกวา่ดา้นอ่ืนๆ    

5.2.2 จากการวิจยัสามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียไดต้ามล าดบั คือ ดา้นการบูรณาการทาง
สังคมหรือการท างานร่วมกนั ด้านธรรมนูญในการท างาน ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในงาน และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ว่าที่ ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง ท่ีไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานและลูกจา้ง
เทศบาลในจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 3 แห่ง ........ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) จากการวิจยัพบว่าเงินเดือน..........การพฒันาศกัยภาพบุคลากร พฒันาทกัษะใน
การท างานของลูกจา้ง เทียบเท่ากบับุคลากรวชิาชีพอ่ืนๆ เพื่อใหลู้กจา้งมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

2) จากการวิจยัพบวา่ลูกจา้ง โรงพยาบาลชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ยงัไม่มัน่ใจต่อการ
พิจารณาเล่ือนต าแหน่งดว้ยความเหมาะสมและยุติธรรม  ดงันั้นจึงควรมีการจดัท ามาตรฐาน ตวัช้ีวดั 
ในการปฏิบติัและการเล่ือนต าแหน่ง  ท่ีชดัเจน และเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบติั 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
1) ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการ

ท างานของวจิยัเชิงคุณภาพ เนน้ศึกษาปัญหาในการปฏิบติังานคุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจา้ง
โรงพยาบาลชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 

2) ควรมีการศึกษาความคาดหวงัของลูกจา้งโรงพยาบาลชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น  
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน เพื่อน าไปปรับปรุงสภาพการท างาน ผลตอบแทน และสวสัดิการ
ใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัดงักล่าว 

พิมพต์วัหนาเม่ืออา้งช่ือ
เจา้ของงานวจิยั 



บรรณานุกรม 

 

1. หนังสือภาษาไทย 
  1) หนังสือทัว่ไป 
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เถระ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2536. 

______. มิลนฺิทปญฺหา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2466.  
มหาวงศ ์ชาญบาลี. พระวสุิทธิมรรคแปลเล่มเดียวจบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธ์รรมบรณาคาร, 
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แปลก สนธิรักษ์, ปธ.9. พจนานุกรมบาลี-ไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : บริษทัอมรินทร์ 

พร้ินต้ิง, 2532. 
ปรีชา นนัตาภิวฒัน์ ร.น., น.อ.(พิเศษ). พจนานุกรมหลักธรรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพด์วงแกว้, 2544.     
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังท่ี 4. 

กรุงเทพมหานคร : บริษทัด่านสุทธาการพิมพ,์ 2531. 
______. วธีิคิดตามหลกัพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ยาม, 2542.  
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กรุงเทพมหานคร : ประยรูวงศพ์ร้ินทต้ิ์ง, 2538. 
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(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศ์ยาม, 2538. 
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ตวัอยา่งบรรณานุกรม 
ใหแ้ยกประเภทเอกสารเป็นหมวดต่างๆ 
การใชต้วัเลข ใหใ้ชแ้บบอารบิกหรือไทย
ก็ได ้แต่ตอ้งเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งเล่ม 

20 หนา 

18 หนา 



2) บทความในวารสาร 
สมภาร พรมทา. “ทุกขใ์นพุทธปรัชญา มุมมองจากลทัธิดาร์วิน”. พุทธศาสน์ศึกษา. ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 

(มกราคม-เมษายน 2543) : 23. 
 

3) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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พระมหาภูริทตั โชติปณฺโณ (ศรีอร่าม). “การศึกษาเชิงวเิคราะห์เร่ืองโยนิโสมนสิการในพุทธปรัชญา

เถรวาท: ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีคิดแบบอริยสัจ”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, 2546. 

 

 4) เวบ็ไซต์ 
แกว้ กานดา. ศาสนาสากล. 15 สิงหาคม 2546. 

http://www.sscf.ucsb.edu/anth/projects/great.kiva/index.htmiv (12 May 2004) 
 สุรีย ์แสงวโิรจน์. ศาสนาโลก โดย สมชัชาสงฆไ์ทยในฟอริดา www.PhraThai.net 
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1) General Book 

Jayatileke, K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. London : George Allen and Unwin, 
1963. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพก์ลางหนา้กระดาษ 
ตวัอกัษรขนาด 20 หนา 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พิมพก์ลางหนา้กระดาษ 
ตวัอกัษรขนาด 18 หนา  



                     เลขท่ีแบบสอบถาม   

แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลยั  
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน จังหวดัขอนแก่น 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้ิจยัจะ
เก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระ 
ทบต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าข้อมูลจากการวิจยัไปใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 5 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2   เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยั         

 มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น 
 1) ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น  
 2) ดา้นการรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  
 3) ดา้นการยดึถือประโยชน์ส่วนรวม  
 4) ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ตอนท่ี 3   ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเก่ียวกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น 

 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี  
 

นางสาวศริญญา  เผอืกนอก 
นกัศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

1.  รองศาสตราจารย์ส าเริง  จันทรสุวรรณ 
  -  พบ.ม.  (สถิติประยกุต ์ สาขาวชิาประชากรศาสตร์) 

-  รองศาสตราจารย ์ ระดบั  9 
  -  อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  -  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัมหามกุฏวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
   

2.  รองศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์   บัวสุข 
-  ศน.บ.(ภาษาองักฤษ), M.A. (Linguistice), Ph.D.(English) 
-  หวัหนา้งานบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

                - อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
   
3.  นายเอกชาตรี  สุขเสน 

-  ศน.บ. (ภาษาองักฤษ), สส.ม. (ทางการศึกษา) 
-  ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
-  อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่หมายเลขหนา้ตามล าดบั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ท่ี ศธ 6012/591 
 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน  
ถนนราษ1ร์คนึง  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 14 พฤศจิกายน 2554 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร    รองศาสตราจารยส์ าเริง  จนัทรสุวรรณ 

  ด้วย นางสาวศริญญา  เผือกนอก  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร  
ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันักศึกษา 5314203044  ก าลงัท าสาร
นิพนธ์เร่ือง   “พฤติกรรมประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน จงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของ
แบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงท่ีสุด 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 

เจริญพร 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 

ใส่หมายเลขหนา้ตามล าดบั 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการวจิยั 
เร่ืองพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั  

วทิยาเขตอสีาน จังหวดัขอนแก่น 

ค าช้ีแจง 
1) แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้ิจยัจะ
เก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระ 
ทบต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้
ประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 5 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ตอนดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1   แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
  ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมประชาธิปไตยของนกัศึกษา 

    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน   
    จงัหวดัขอนแก่น   

1)  ดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
2)  ดา้นการรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
3)  ดา้นการยดึถือประโยชน์ส่วนรวม 
4)  ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น 

 
 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

ใส่หมายเลขหนา้ตามล าดบั 



3) วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี   
 วดัได ้ (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. เพศ 

    ชาย 
    หญิง 

1 1 1 3 1 

2. อาย.ุ.......................ปี 1 1 1 3 1 
3. ระดบัชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 

1. ชั้นปีท่ี 1 
2. ชั้นปีท่ี 2 
3. ชั้นปีท่ี 3 
4. ชั้นปีท่ี 4 
5. ชั้นปีท่ี 5 

1 1 1 3 1 

4. สาขาวชิา 
1.  สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง  
2.  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
4. สาขาการศึกษาปฐมวยั 
5. สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

1 1 1 3 1 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                บันทกึข้อความ 

 หน่วยงาน       งานบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน โทร. 043-241495 

 ท่ี ศธ 6012/019 วนัที่ 13 มกราคม 2555 

 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

 เจริญพร หวัหนา้ฝ่ายจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

  ดว้ย นางสาวศริญญา  เผอืกนอก นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศาสนศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศูนยก์ารศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันักศึกษา 5314203044  ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง  
“พฤติกรรมประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จงัหวดั
ขอนแก่น” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรโดยมี ผศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ  ชยัมุสิก เป็นท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์ และ  ผศ.ดร.พุทธรักษ ์ ปราบนอก เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตใหน้กัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ใส่หมายเลขหนา้ตามล าดบั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ฉ  
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-สกุล พระมหาธนทรัพย ์ธนาภิสิฏฺโฐ (หลอดโค) 
  
วนั เดือน ปี เกดิ    22 มกราคม 2525 

  
ภูมิล าเนา 74 หมู่ 8 บา้นหนองหม่ืนทา้ว ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง             

จงัหวดัอุดรธานี 41330 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน วดัป่าแสงอรุณ 449 หมู่ 9 ต าบลพระลบั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

40000 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2547  ศาสนศาสตรบณัฑิต (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา)   
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
ประวตัิการท างาน  

พ.ศ. 2550  พระธรรมวทิยากร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
พ.ศ. 2551 

 
สถานทีท่ างาน 
 
 
ต าแหน่ง 

  
 
วดัป่าแสงอรุณ 449 หมู่ 9 ต าบลพระลบั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
40000 
 
เลขานุการ เจา้คณะภาค 9 ธรรมยตุ 

 
                          
 
  

ตวัอยา่งประวติัผูว้ิจยั 

ตรงกนั 

ตรงกนั 

แต่ละช่วง ห่าง 1 บรรทดั 16 ปกติ 


