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ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 42 ข้อ มีค่าความเที่ยง .97 การวิเคราะห์
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ปฐมวัยมากที่สุด ร้อยละ 38.40
2) พฤติก รรมประชาธิ ปไตยของนักศึ กษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก

1 นิ้ว

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Thematic Title
Student’s Name
Department
Advisor
Co-Advisor
Academic Year

: Administrator’s Administrative Behavior in District Non-Formal
Education Center, Undon Thani Province
: Pornnatcha Rommuang
: Educational Administration
: Dr. Prayuth Chusorn
: Asst. Prof. Somrerng Vessontorn
: B.E. 2555 (2012)

เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ
เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ

พิมพ์ใหญ่ 16 หนา
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.
เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ
16 หนา
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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ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการสอบสารนิ พนธ์ทุกท่าน ที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าช่ วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ ีมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ (พิ เศษ) ดร.สุ กิ จ ชัย มุ สิ ก อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่กรุ ณาให้คาแนะนา สละเวลาตรวจ
แก้ขอ้ บกพร่ องต่างๆ เพื่อให้ได้สารนิพนธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ที่อานวยความสะดวก และให้ความร่ วมมือช่วยเหลือผูว้ ิจยั ด้วยดีตลอดจน
ให้ขอ้ เสนอแนะและอื่นๆ ในการทาสารนิพนธ์ ครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
คุ ณ ค่า และคุ ณ ประโยชน์อ นั ใดที ่เ กิ ด จากสารนิ พ นธ์น้ี ขอสัม ฤทธิ์ ผลนั้น เป็ นสิ่ ง บูช า
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

50

4.1 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

50
55
61
62

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

67

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้ อเสนอแนะ

45
45
46
47
47
48
48
49

67
แต่ละช่วงเว้นห่าง
1 Enter 16 ปกติ

71
72

บรรณานุกรม

74

ภาคผนวก

79

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม

80

ภาคผนวก ข รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

85

ภาคผนวก ค หนังสื อขออนุญาตแต่ งตั้งผู้เชี่ ยวชาญ

87

ภาคผนวก ง แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม

95

ภาคผนวก จ หนังสื อขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคผนวก ฉ ค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา

103
132

ประวัติผู้วจิ ัย

เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ

138

18 หนา

สารบัญตาราง
เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ

หน้ า
เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ

ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.12

จานวนและร้ อยละของกลุ่มประชากรจาแนกตามเพศ
จานวนและ ร้ อยละของกลุ่มประชากรจาแนกตามอายุ
จานวน และร้ อยละของกลุ่มประชากรจาแนกตามระดับการศึกษา
จานวนและ ร้ อยละ ของกลุ่มประชากรจาแนกตามอาชี พ
ขนาดอักษร 16 หนา
จานวนและ ร้ อยละ ของกลุ่มประชากรจาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
จานวนและ ร้ อยละ ของกลุ่มประชากรจาแนกตาม สถานภาพทางสั งคม
จานวน และร้ อยละของกลุ่มประชากรจาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ดารงตาแหน่ งกานัน/ผู้ใหญ่ บ้าน
จานวนและ ร้ อยละของกลุ่มประชากรจาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ดารงตาแหน่ งผู้นาอืน่ ๆ
ค่ าเฉลีย่ ( x ) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาท คณะกรรมการ
ชุ มชนทีม่ ีต่อการคุ้มครองเด็ก ในเขตเทศบาลตาบล บ้ านเป็ ด ในภาพรวม
ทุกด้ าน
ค่ าเฉลีย่ ( x ) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทคณะกรรมการ
ชุ มชนทีม่ ีต่อการคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตาบล บ้ านเป็ ด ด้ านการ
ปฏิบัติต่อเด็ก
ค่ าเฉลีย่ ( x ) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทคณะกรรมการ
ชุ มชนทีม่ ีต่อการคุ้มครองเด็ก ในเขตเทศบาลตาบล บ้ านเป็ ด ด้ านการ
สงเคราะห์ เด็ก
ค่ าเฉลีย่ ( x ) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทคณะกรรมการ
ชุ มชนทีม่ ีต่อการคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตาบล บ้ านเป็ ด ด้ านการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

50
51
51
52
52
53
53
54
55

56

57

58

ตารางที่ 4.13 ค่ าเฉลีย่ ( x ) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทคณะกรรมการ
ชุ มชนทีม่ ีต่อการคุ้มครองเด็ก ในเขตเทศบาลตาบล บ้ านเป็ ด ด้ านการ
ส่ งเสริมความประพฤตินักเรียน /นักศึกษา
ตารางที่ 4.14 จานวนและร้ อยละของข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ ด้ านการปฏิบัติต่อ
เด็ก
ตารางที่ 4.15 จานวนและร้ อยละของข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ ด้ านการสงเคราะห์
เด็ก
ตารางที่ 4.16 จานวนและร้ อยละของข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ ด้ านการ คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก
ตารางที่ 4.17 จานวนและร้ อยละของข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ ด้ านการ ส่ งเสริม
ความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา

60

61
62
63
65

สารบัญแผนภาพ
เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ

แผนภาพที่ 2.1 แสดงสรุ ปกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

18 หนา

หน้ า
เว้น 1 บรรทัด 16 ปกติ
44

หน้าแรกของแต่ละบท นับหน้า แต่ไม่ใส่ หมายเลขหน้า
เริ่ มนับหน้าที่ 1 หน้าแรกของบทที่ 1

1.5 นิ้ว
ก่อนพิมพ์บทที่ กด Enter 1 ครั้ง (1.5 นิ้ว + 1 Enter 16 ปกติ)

บทที่ 1
บทนา

ชื่อบทขนาดอักษร 20 หนา

เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16)

1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

หัวข้อรอง ขนาดอักษร 18 หนา

การศึก ษา..อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข การพัฒ นาประชากรให้ มี คุ ณ ภาพนั้ น
จาเป็ นต้อง…สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม1
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้อธิบาย...หลักสู ตรนี้ 2 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ ...ในเด็กวัยต่างๆ กัน3
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16)

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเปื อย
น้อย
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างองค์ประกอบ
รวมและองค์ประกอบย่อย
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16)

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 ………..
1.3.2 ………..

ตัวอย่างเชิงอรรถวิทยานิพนธ์/
สารนิพบนธ์ปฐมวั
ในเนืย้ อตามทั
หาทัว่ ศไป
1
ศิริพนั ธ์ โฆษัตวรกิ จกุล, “การบริ หารงานวิชาการระดั
นะของผูบ้ ริ หาร
และครู โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดพิษณุ โลก”, วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม), 2548, หน้า 1.
2
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, คู่มือหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พุทธศั กราช 2546,
(กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), หน้า 3-4.
3
นิ ย ากร ศรี มงั คละ, “สภาพการบริ หารจัดการศึ กษาปฐมวัย ในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหนองคาย เขต 2”, วิท ยานิ พ นธ์ ศึ กษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2548, หน้า 2. ลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2548, หน้า

ตัวอย่างการพิมพ์คานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้
ในการวิจยั

เริ่ มปรากฏหมายเลขหน้า
ในหน้าที่ 2 ของแต่ละบท

2

หมายเลขบอกเชิงอรรถ และรายละเอียดเชิงอรรถ พิมพ์ต่อ
นิยามศั
ท์ เฉพาะที
จัย
กันโดยไม่เว้1.6
น และเมื
่อเริ่มพบทใหม่
ให้ นใ่ ับช้ 1ในการวิ
ใหม่ เสมอ
พฤติกรรม หมายถึง อาการหรื อการแสดงออกหรื อปฏิ กิริยาของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่ ง
เร้าต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งอาการหรื อการแสดงออกหรื อปฏิกิริยาที่แสดงออกมานั้น
อาจจะเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบก็ไ ด้ ทั้ง ที่ แสดงออกมาโดยรู ้ ตวั และไม่ รู้ตวั และสามารถ
สังเกตได้ บันทึกหรื อวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือ ซึ่ งปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิ ดที่มนุ ษย์แสดงออกอาจจะ
เป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรม ก็ได้
พฤติกรรมประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมอาการหรื อการกระทา ตลอดจนความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลที่อยู่ภายในจิตใจในลักษณะของความรู ้สึกในด้านต่างๆที่แสดงออกมาทางกาย วาจา
ได้แก่ 1) การเคารพสิ ทธิ ผอู้ ื่น 2) การรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) การยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 4) การมี
ส่ วนร่ วมทางการเมือง เพื่อให้การดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมือง เป็ นไปตามวิธีทางการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
ด้ า นการเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น คื อ เป็ นการยึ ด มั่น ในสิ ท ธิ เ สรี ภาพและหน้ า ที่ ต ามที่
รัฐธรรมนูญกาหนดและตามที่รัฐธรรมนูญคุม้ ครองคนไทยให้ใช้สิทธิ และเสรี ภาพในขอบเขตที่ไม่
ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น คือในการเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพเราต้องให้สิทธิ เสรี ภาพและหน้าที่กบั ทุกฝ่ าย เช่น
การเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ื่นที่ มีต่อครอบครั วชุ มชน สังคมและประเทศชาติ สิ ทธิ
เสรี ภาพในการประกอบอาชีพ การติดต่อสื่ อสารทางวิชาการ การนับถือศาสนา ซึ่ งไม่ขดั ต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน เป็ นต้น
ด้ านความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ หมายถึง เป็ นพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะของความ
ตั้งใจที่ จะปฏิ บตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งความรับผิดชอบนั้นจะช่ วยให้บุคคลสามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที่ตามแบบประชาธิ ปไตยด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างถูกต้องโปร่ งใส
เช่ น ความรั บ ผิดชอบต่อตนเอง ความรั บผิดชอบต่ อครอบครั ว ความรั บผิดชอบต่ อเพื่ อน ความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษา ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น
เพศ หมายถึง เพศของผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับสารนิ พนธ์ น้ ี แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศ
ชายและเพศหญิง
นิยามศัพท์ตวั แปรอิสระทุกตัวแปร ต้องเรี ยงให้ตรงตามกรอบแนวคิดและแบบสอบถาม

1.5 นิ้ว

หน้าแรกของแต่ละบทให้นบั หน้า
แต่ไม่ใส่ หมายเลขหน้า
เริ่ มนับหน้าต่อจากบทที่ 1

ก่อนพิมพ์บทที่ กด Enter 1 ครั้ง (1.5 นิ้ว + 1 Enter)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

กั้นห่างจากขอบขวา 1 นิ้ว

เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16)
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมประชาธิ ปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดและผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิ ปไตย
2.4 สภาพพื้นที่ที่ศึกษา
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
1.5 นิ้ว

2.1 ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรม
2.1.1 .......................................
ชริ นี เดชจินดา ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึ กคิดหรื อทัศนคติ ของ
บุคคลที่ มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง ความรู ้ สึกพอใจจะเกิ ดขึ้ นเมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ ง ความรู ้ สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่
เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับ
2.1.2 ………………….
เดวิส และ นิวสตอม (Davis and Newstrom) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทางานหมายถึง
สภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ พ อใจหรื อไม่ พ อใจ ความต้อ งการเบื้ อ งต้น คื อ ปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีต่อพนัก งานมากที่ สุด เช่ นเดี ยวกับการที่ตอ้ งการให้มีสภาพ
เศรษฐกิจที่ดีในองค์กร คุณภาพชี วิตในการทางานจะทาให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างที่
มนุษย์ตอ้ งการ โดยพยายามตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน ต้องมีการจ้างงานผูท้ ี่มีทกั ษะที่สูงขึ้น จะจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่จะทาให้เขา
เหล่านั้นได้พฒั นาในทักษะในการทางานคือ แรงงานเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนา มิใช่
เป็ นเพียงการใช้แรงงานเท่านั้น แรงงานต้องไม่อยูใ่ นสภาพที่เลวร้ายจนเกินไป ไม่เครี ยดเกินไป ต้อง

กั้นขอบล่าง 1 นิ้ว
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ไม่ทาให้ความเป็ นมนุษย์ลดน้อยลง ไม่มีการบังคับหรื อมีความเสี่ ยง และ สุ ดท้าย คือ สามารถมีเวลา
หรื อพักผ่อนในบทบาทอื่นๆ ของชีวติ เช่น ความเป็ นพลเมืองที่ดี มีคู่สมรสหรื อพ่อแม่ เวลางานและ
เวลาในสังคม มีการแบ่งปั นกัน4

ตัวอย่างการอ้างอิงตาราภาษาอังกฤษที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ได้คน้ จากต้นฉบับโดยตรงแต่อา้ งจากตาราของผูอ้ ื่น
ชื่อผูเ้ ขียน, ชื่อหนังสื อ, อ้างใน ชื่อผูเ้ ขียนตาราที่นามาอ้าง(อ้างเต็มตามรู ปแบบของเอกสารนั้นๆ)

4

Davis and Newstrom, Organization Beheavior, อ้างใน ทรรศนะ ใจชุ่ มชื่ น,
“ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นขององค์กรแบบการนาชี วิตตน พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและ
คุณภาพชี วิตการทางานของหัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม”, วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2543, หน้า 45.

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ชื่อผูว้ จิ ยั พิมพ์ตัวหนา (ในส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

ศิ ริ วรรณ สี บุ ญ ได้วิจ ัย เรื่ อง ความพึ งพอใจของผูป้ กครองที่ มี ต่ อการจัดการศึ กษาของ
โรงเรี ยน ท่ าพระวิทยายน จังหวัดขอนแก่ น ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนท่าพระ
วิทยายน จังหวัดขอนแก่น มี ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนท่าพระวิทยายน จังหวัด
ขอนแก่ น .... ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านบริ การ ด้านวิชาการและด้านปกครอง
นักเรี ยน ตามลาดับ15
โสรั ตยา วรสิ ทธิกร ได้วิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่ มีต่อการจัดการศึ กษาของ
โรงเรี ยนหนองกุงศรี วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
ผูป้ กครองมีความพึงพอใจกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนหนองกุงศรี วิทยาคาร ......เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อของแต่ละงานพบว่า
1) งานด้านวิชาการ ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนหนองกุงศรี
วิทยาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3….. 26และการให้การต้อนรับของครู ที่มีต่อผูป้ กครองเมื่อผูป้ กครองมาที่
โรงเรี ยน นอกจากนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง37

ตัวอย่างเชิงอรรถวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง ให้ สังเกตการระบุเลขหน้ าเต็มทั้งเล่มของเอกสาร
ถ้ านามาจากหนังสื อรวมบทคัดย่ อหรือฐานข้ อมูลทีไ่ ม่ มีเล่ มเต็มให้ อ้าง บทคัดย่อ
ตัวอย่างเชิงอรรถวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในกรณีอ้างซ้ากัน
1

ศิริวรรณ สี บุญ, “ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนท่าพระ
วิทยายน จังหวัดขอนแก่น”, สารนิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, 87 หน้า.
2
โสรัตยา วรสิ ทธิ กร, “ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
หนองกุงศรี วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม), 2548, 86 หน้า.
3

ศิริวรรณ สี บุญ, “ความพึงพอใจของผูป้ กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนท่าพระ
วิทยายน จังหวัดขอนแก่น”, สารนิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, 87 หน้า.

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติ ที่มีต่อสภาพ
ปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาทางพระพุ ทธศาสนาระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผูว้ ิจยั กาหนด
วิธีดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เทคนิควิธีการสุ่ มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
3.5 ตัวแปรที่ศึกษา
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 312 คน
3.1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาภาคปกติ ข องมหาวิ ท ยาลัย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 169 คน

ใส่ หมายเลขหน้าต่อจากบทที่ 2

3.2 เทคนิควิธีการสุ่ มตัวอย่ าง

25
ถ

การวิจ ยั ในครั้ ง นี้ ผู ว้ ิจ ยั ได้ท าการสุ ่ ม ตัว อย่า งโดยวิธี เ ปิ ดตารางส าเร็ จ รู ป ของเครจซี
และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan)8 จากนักศึกษาทุกระดับชั้น รวมจานวน 312 คน ได้กลุ่ ม
ตัวอย่าง 169 คน แล้วนามาหาขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างแบบสัดส่ วน (Proportional Systematic
random Sampling)9 เพื่อหากลุ่มตัวอย่างแยกแต่ละชั้นปี ตามสู ตรดังนี้
สู ตรการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นปี โดยใช้สูตรดังนี้
n1 =

ni
xn
N

เมื่อ

ni = จานวนประชากรแต่ละชั้นปี
N = จานวนประชากรทั้งหมด
n = จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
n1 = จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการในแต่ละชั้น
ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จัดเป็ นหมวดหมู่ของกลุ่มตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงการจัดหมวดหมู่ของประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ชั้นปี

ศึกษาศาสตร์

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2

135
84
รวมทั้งหมด

สั งคมศาสตร์
51
42

จานวนประชากร
(ni)
186
126
312

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(n1)
103
66
169

เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามชั้นปี แล้ว จึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากใช้
ชื่อนักศึกษาตามแบบเรี ยกชื่อตามเลขที่ในบัญชีรายชื่อ

8

พิสณุ ฟองศรี , วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุ งเทพมหานคร : พรอพเพอร์ ต้ ีพริ้ น
จากัด, 2550), หน้า 109.
9
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถิติเบือ้ งต้ นและการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่
1, (พระนครศรี อยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หน้า 222.

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ในครั้ งนี้ ไ ด้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูศ้ ึ ก ษาวิจยั
จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็ นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดับปริ ญญาตรี ของ
นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ลัก ษณะ
ของแบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ยของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นเชิงตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นของนักศึกษาที่ มีต่อสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาทาง
พระพุทธศาสนาระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจยั มีจานวน 4 ด้าน ได้แก่
ด้า นการจัด การเรี ย นการสอน ด้า นการใช้สื่ อ การสอน ด้า นการวัด และประเมิ น ผล และด้า น
บุคลิกภาพ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดค่า ดังนี้
มีปัญหาในระดับ มากที่สุด
มีค่าเท่ากับ
5
มีปัญหาในระดับ มาก
มีค่าเท่ากับ
4
มีปัญหาในระดับ ปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
3
มีปัญหาในระดับ น้อย
มีค่าเท่ากับ
2
มีปัญหาในระดับ น้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ
1
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนและแนวทางแก้ไข
การจัด การเรี ย นการสอนของมหาวิทยาลัย มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตอี ส านลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด

3.4 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ได้จดั ลาดับไว้ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนะคติดา้ นต่างๆ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบตรวจรายการ (Checklist)
3. ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert)

4. กาหนดกรอบแนวคิดและสร้างเครื่ องมือ
4.1 จัด ท าแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended question) ตามกรอบแนวคิ ด ที่
ผูว้ จิ ยั นาไปสารวจปัญหา
4.2 นาผลการสารวจปั ญหามาศึก ษาวิเคราะห์และสร้ างแบบสอบถาม โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ชั้นปี
และเกรดเฉลี่ย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ย นการสอนวิชาทาง
พระพุ ท ธศาสนาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องนัก ศึ ก ษาภาคปกติ มหาวิท ยาลัย มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลัย
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการใช้สื่อการ
สอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านบุคลิกภาพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ย นการสอนและแนว
ทางแก้ไขการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4.3 นาเครื่ องมือที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์แก้ไข
ปรับปรุ งให้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมทั้งเนื้ อหาสาระและการใช้ถอ้ ยคาสานวนภาษาแล้วนามา
จัดทาเป็ นแบบ สอบถาม
4.4 นาแบบสอบถามหาค่า ดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC)10 ของแบบสอบถาม
สู ตร

IOC =

เมื่อ

IOC
∑R
N
+1
0
-1

โดยที่

10

R
N
แทนดัชนีความสอดคล้อง
แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทนจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
แน่ใจว่าสอดคล้อง
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

ธี ระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้ างและพัฒนา, (นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), หน้า 65.

โดยเลื อกข้อคาถามที่ มีค่าตั้งแต่ .67 ขึ้นไป จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน 35 ข้อ
ใช้ได้จานวน 35 ข้อ ซึ่ งข้อคาถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยูใ่ นช่วง 1.00 ทั้งหมด
4.5 ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ย วชาญเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
4.6 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูท้ ี่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ จานวน 30 คน
4.7 นาแบบสอบถามมาทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าคงที่
ภายในเนื้ อหา เพื่ อให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ งขึ้ น โดยการค านวณหาค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient ) โดยการใช้สูตร Cronbach11 คือ


=

k
k-1

S2i
1–
S2t


=
สัมประสิ ทธิ์ ของความเชื่อมัน่
k
=
จานวนของเครื่ องมือวัด
S2i =
ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
S2t
=
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
จากสู ตรนาไปหาค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์
จะได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ .947
5. นาเครื่ องมือที่ทดลองใช้แล้ว และนาผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ กษาสารนิพนธ์ ก่อนนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
6. จัดพิมพ์เครื่ องมือเป็ นฉบับจริ งและนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
7. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ต่อไป
เมื่อ

11

บุญชม ศรี สะอาด, การวิจัยเบื้องต้ น, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุ งเทพมหานคร: สุ วีริยาสาส์น,
2545), หน้า 99.

3.5 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ย
1.1 ชั้นปี ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2
1.2 เกรดเฉลี่ย ได้แก่ เกรดเฉลี่ยโดยรวมประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ของ
นัก ศึ ก ษาชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 มหาวิท ยาลัย มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลัย วิ ท ยาเขตอี ส าน โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ 1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระหว่าง 2.51-3.24 3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 หรื อต่ากว่า
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.1 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 ด้านการใช้สื่อการสอน
2.3 ด้านการวัดและประเมินผล
2.4 ด้านบุคลิกภาพ
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ให้ไว้ จัดระบบข้อมูล ตรวจสอบ เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมทางสังคมศาสตร์ และแปลความหมายช่วง
คะแนนของแต่ละระดับเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดับ
ปริ ญญาตรี ข องนัก ศึ ก ษาภาคปกติ มหาวิท ยาลัย มหามกุ ฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอี ส าน จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์ตามสู ตรดังนี้12
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
=
จานวนระดับ
ช่ วงค่ าเฉลีย่
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
12

5 -1
=
5

4
5

=

.80

การแปลผล
มีปัญหาในระดับ มากที่สุด
มีปัญหาในระดับ มาก
มีปัญหาในระดับ ปานกลาง
มีปัญหาในระดับ น้อย
มีปัญหาในระดับ น้อยที่สุด

สรชัย พิ ศ าลบุ ต ร, เรี ย นรู้ ส ถิ ติ แ ละการวิ จั ย ด้ ว ยกรณี ศึ ก ษา, (กรุ ง เทพมหานคร
จูนพับลิชซิ่ ง, 2548), หน้า 43.

:

3.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2555 ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั มี หนัง สื อถึ ง รองอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอี ส าน
เพื่ อขอให้มี หนัง สื อขอความร่ วมมื อ ถึ ง หัวหน้าฝ่ ายการจัดการศึ ก ษามหาวิทยาลัย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน เพื่อขอความร่ วมมือให้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ได้ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้
2. ติดต่อกับหัวหน้าห้องทุกชั้นปี เพื่อขอให้ช่วยนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลให้
3. จัดเตรี ยมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถามในแต่
ละครั้ ง โดยดาเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในช่ ว งเดื อ นกุ มภาพันธ์ - มี น าคม 2555 ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจานวน 169 ชุด
4. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยขอให้หัวหน้าห้องแต่ละห้องเก็บให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
และใช้ แบบสอบถามทั้งหมด 169 ชุด ได้คืน 169 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ใช้เวลา 45 วัน
5. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถาม ที่ เก็บรวบรวมข้อมูลได้ มาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 169 ชุด
6. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปทาการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจยั

3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปด้านการวิเคราะห์ ข้อมู ลทาง
สังคมศาสตร์ มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2. ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน ของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพ
ปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนวิช าพระพุ ท ธศาสนาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องนัก ศึ ก ษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น กับปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านชั้นปี โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
4. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพ
ปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนวิช าพระพุ ท ธศาสนาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องนัก ศึ ก ษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น กับปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านเกรดเฉลี่ย โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็ นราย
คู่ดว้ ยวิธีการของ LSD
5. วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และนาเสนอในรู ปตารางประกอบคาบรรยาย

3.8 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้สาหรับการวิจยั เรื่ องนี้ ได้แก่
1. สถิ ติก ารบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติอนุมานหรื ออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t – test)
3. สถิติอนุมานหรื ออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าเอฟ (F – test) โดย
การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)

1.5 นิ้ว

ทุกครั้งที่ข้ ึนบทใหม่
ให้จดั ตามนี้

ก่อนพิมพ์บทที่ กด Enter 1 ครั้ง(1.5 นิ้ว + 1 Enter)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16)
การวิ จ ัย เรื่ อ ง สภาพปั ญ หาการจัด การเรี ยนการสอนวิ ช าทางพระพุ ท ธศาสนาระดับ
ปริ ญญาตรี ข องนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีส าน จังหวัด
ขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดับปริ ญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอี สาน จังหวัดขอนแก่ นตามทัศนะของนักศึ กษาภาคปกติ 2) เพื่ อเปรี ยบเทีย บ
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาระดับปริ ญญาตรี ของ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ตามทัศนะของนักศึกษาภาคปกติที่มีช้ นั ปี
และเกรดเฉลี่ ย ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการจัด การเรี ยนการสอน
วิชาทางพระพุทธศาสนาระดับปริ ญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
จังหวัดขอนแก่น
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง จานวน
169 คน และใช้วิธีการสุ่ มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจบั สลากรายชื่อ จนครบ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 169 คน แล้วนาแบบสอบถามมาดาเนิ นการ
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อคานวณหาค่าสถิติสาหรับตอบวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจยั ให้ครบถ้วน ตามที่ต้ งั ไว้ โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

หมายเลขหน้านับต่อจากบท
ที่ 3

4.1 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ
แปลความหมายและการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
S.D.
n
N
t

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

F

แทน

df.
SS.
MS.
*

แทน
แทน
แทน
แทน



ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร
ค่าสถิตที่ใช้พิจารณาความมีนยั สาคัญจากการแจกแจงแบบ t
(t-distribution)
ค่าสถิตที่ใช้พิจารณาความมีนยั สาคัญจากการแจกแจงแบบ F
(F-distribution)
ชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ผลรวมกาลังสอง (Sum of Squares)
ค่าเฉลี่ยผลรวมกาลังสอง (Mean Square)
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูเ้ รี ยน และข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ โดยนาเสนอในรู ปแบบของตาราง
2. วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าทาง
พระพุ ท ธศาสนาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องนัก ศึ ก ษาภาคปกติ มหาวิท ยาลัย มหามกุ ฎ ราชวิท ยาลัย
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่นโดยแบ่งเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการใช้
สื่ อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านบุคลิ กภาพของอาจารย์ผูส้ อน โดยใช้ค่า เฉลี่ ย
(Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาค่าคะแนนเฉลี่ ยไปเทียบกับ
เกณฑ์
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของนักศึกษาระหว่างกลุ่ มชั้นปี ของ
นักศึ กษาผูท้ ี่ ศึ กษาอยู่ระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ ระหว่างชั้นศาสนศาสตร์ ปีที่ 1 และ ชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ 2 ใช้การทดสอบด้วย t-test ด้านเกรดเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test)
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางแก้ไขต่อการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน

4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อตารางและหัวตาราง ขนาดอักษร 16
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งได้แก่
หนา กลางตาราง

เว้นระยะห่าง 1 Enter
เสมอ (16 ปกติ)

เว้นระยะห่าง 8 p
เสมอ

ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของประชากรจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน
ร้ อยละ
66
31.30
145
68.70
100.00
ตัวอย่า211
งการพิมพ์ตารางในกรณี ที่ตารางมี
ความยาวมาก
ไม่สามารถพิมพ์จบในหน้าเดียว

ชาย
หญิง
เว้นระยะห่าง 8 p

รวม

ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของประชากรจาแนกตามระดับชั้นปี ทีศ่ ึกษา (ต่ อ)
ระดับชั้นปี ทีศ่ ึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
เว้นระยะห่าง 8 p

ขนาดอักษร 16 ปกติ
จัดชิดซ้ายตาราง

รวม

จานวน
87
60
40
20
4
211

ร้ อยละ
41.20
28.40
19.00
9.50
1.90
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่
วนใหญ่
ง คิดเป็ นร้อยละ 69.70
ขนาด
อักษรเป็16นเพศหญิ
หนา กลางตาราง
อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.30 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 54.40 ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 36.80 รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 7,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 45.20 ระยะในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.00 และตาแหน่งที่ปฏิบตั ิงาน
เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว คิดเป็ นร้อยละ 84.60

4.2 ตอนที่ 2 คุณภาพชีวติ ในการทางานของลูกจ้ างโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 4.5 ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพชี วิตในการทางานของลูกจ้ างโรงพยาบาล
ชุ มแพ จังหวัดขอนแก่ น
คุณภาพชี วชืติ ่อในการท
ตารางมีางาน
มากกว่าหนึ่งบรรทัด ให้พิมxพ์บรรทัดS.D.
ที่สอง
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
0.86
เสมอกัน 2.78

แปลผล
ปานกลาง

2. ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
อนามัย
3. ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
4. ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน
6. ด้านธรรมนูญในการทางาน
เฉลีย่

3.43

0.90

ปานกลาง

3.19
3.41
3.67
3.62
3.35

0.89
0.86
0.81
0.70
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 พบว่าคุ ณภาพชี วิตในการทางานของลูกจ้างโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านการ บูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานอยูใ่ น

ตัวอย่ างการพิมพ์บทที่ 5
ให้ มีการเกริ่นนาก่ อนสรุ ป

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16 p)
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางานของลูกจ้างในโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น
มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษา 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกจ้าง 2) คุณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับคุ ณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้าง และ 3) ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางานของลูกจ้าง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
คือ ลูกจ้างของโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น จานวน 228 คน ซึ่ งปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือน แบ่งออกเป็ นลูกจ้างประจา จานวน 35 คน และลูกจ้างชัว่ คราว จานวน 193 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารศึ ก ษา สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล คื อ
ไค-สแควร์ (Chi-square)
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16 p)

5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการท างานของลู ก จ้างในโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัด
ขอนแก่น สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
5.1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง ... คิดเป็ นร้อย
ละ 84.60 …
5.1.2 คุณภาพชี วติ ในการทางานของลูกจ้ างโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัดขอนแก่ น
จากการวิจยั พบว่า คุณภาพ...........................
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16 p)

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้างในโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัด
ขอนแก่น สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 จากการวิจยั พบว่าคุ ณภาพชี วิตในการทางานของลูกจ้างโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการบูรณา
การทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน มีคุณภาพชี วิตในการทางานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านอื่นๆ มี
คุณภาพ.....ร่ วมกันกับบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาล จึงมีผลทาให้คะแนนเฉลี่ยด้านการบูรณาการ
ทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกันสู งกว่าด้านอื่นๆ
5.2.2 จากการวิจยั สามารถเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ยได้ตามลาดับ คือ ด้านการบูรณาการทาง
พิมพ์ตวั หนาเมืสั่องคมหรื
อ้างชื่ออการทางานร่ วมกัน ด้านธรรมนูญในการทางาน ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและ
ส่ งเสริ
เจ้าของงานวิ
จยั มสุ ขภาพอนามัย ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ด้านความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้าในงาน และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ว่ าที่ ร้ อยตรี อภิชัย ศรีเมือง ที่ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลในจังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 3 แห่ง ........

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) จากการวิจยั พบว่าเงิ นเดื อน..........การพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาทักษะใน
การทางานของลูกจ้าง เทียบเท่ากับบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้ลูกจ้างมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
2) จากการวิจยั พบว่าลูกจ้าง โรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น ยังไม่มนั่ ใจต่อการ
พิจารณาเลื่อนตาแหน่งด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม ดังนั้นจึงควรมีการจัดทามาตรฐาน ตัวชี้ วดั
ในการปฏิบตั ิและการเลื่อนตาแหน่ง ที่ชดั เจน และเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัย
1) ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อการศึกษาในเชิ งลึกเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตในการ
ทางานของวิจยั เชิงคุณภาพ เน้นศึกษาปั ญหาในการปฏิบตั ิงานคุณภาพชีวิตในการทางานของลูกจ้าง
โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2) ควรมีการศึ กษาความคาดหวังของลูกจ้างโรงพยาบาลชุ มแพ จังหวัดขอนแก่ น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางาน เพื่อนาไปปรับปรุ งสภาพการทางาน ผลตอบแทน และสวัสดิการ
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าว

20 หนา

1. หนังสื อภาษาไทย
1) หนังสื อทัว่ ไป

บรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรม
ให้แยกประเภทเอกสารเป็ นหมวดต่างๆ
การใช้ตวั เลข ให้ใช้แบบอารบิกหรื อไทย
ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นรู ปแบบเดียวกันทั้งเล่ม

18 หนา

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. สั มมาทิ1ฐิ ตามพระเถราธิบายของท่ านพระสารี บุตร
เถระ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2536.
______. มิลนิ ฺทปญฺหา. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2466.
มหาวงศ์ ชาญบาลี. พระวิสุทธิมรรคแปลเล่ มเดียวจบ. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมบรณาคาร,
2525.
แปลก สนธิ รักษ์, ปธ.9. พจนานุ กรมบาลี-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั อมริ นทร์
พริ้ นติง้ , 2532.
ปรี ชา นันตาภิวฒั น์ ร.น., น.อ.(พิเศษ). พจนานุกรมหลักธรรมพระพุทธศาสนา. กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ดวงแก้ว, 2544.
พระเทพเวที (ประยุท ธ์ ปยุตฺ โต). พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พ ท์ . พิ ม พ์ค รั้ งที่ 4.
กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ด่านสุ ทธาการพิมพ์, 2531.
______. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศยาม, 2542.
พระอุดรคณาธิ การ (ชวินทร์ สระคา) และ จาลอง สารพัดนึ ก. พจนานุ กรมบาลี-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุ งเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ้ นท์ติ้ง, 2538.
พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค. แปลโดยคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538.
พระญาณโปนิกเถระ. หัวใจกรรมฐาน. แปลโดย พล.ต.นายแพทย์ ชาญ สุ วรรณวิภชั , พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศยาม, 2541.
พระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมิ นทเถระ. วิมุ ต ติ ม รรค. แปลโดยพระเมธี ธ รรมาภรณ์
(ประยูร ธมฺ มจิตฺโต) และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศยาม, 2538.
พระมหาสมปอง มุทิโต. คัมภีร์อภิธานวรรณนา. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ประยูรวงศ์ พริ้ นท์ติ้ง
จากัด, 2547.
พันตรี ป.หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. กรุ งเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, 2540.

2) บทความในวารสาร
สมภาร พรมทา. “ทุกข์ในพุทธปรัชญา มุมมองจากลัทธิ ดาร์ วิน”. พุทธศาสน์ ศึกษา. ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2543) : 23.
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16 p)

3) วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
ชอุ่ม ทศสิ น. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของปัญญาในพุทธปรัชญา”. วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528.
พระมหาภูริทตั โชติปณฺ โณ (ศรี อร่ าม). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องโยนิโสมนสิ การในพุทธปรัชญา
เถรวาท: ศึกษาเฉพาะกรณี วิธีคิดแบบอริ ยสัจ”. วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546.
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16 p)

4) เว็บไซต์
แก้ว กานดา. ศาสนาสากล. 15 สิ งหาคม 2546.
http://www.sscf.ucsb.edu/anth/projects/great.kiva/index.htmiv (12 May 2004)
สุ รีย ์ แสงวิโรจน์. ศาสนาโลก โดย สมัชชาสงฆ์ไทยในฟอริ ดา www.PhraThai.net
สามารถ มงคลสิ ริ. หลวงพ่อนนท์. ประวัติพระดัง. 19 พฤษภาคม 2545. 18 เมษายน
2547. http://www.earlyamerica.com/review/spring97/allen.html.
เว้นห่าง 1 Enter (ขนาดอักษร 16 p)

2. ภาษาอังกฤษ
1) General Book
Jayatileke, K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. London : George Allen and Unwin,
1963.

พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
ตัวอักษรขนาด 20 หนา
ภาคผนวก

พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
ตัวอักษรขนาด 18 หนา
ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

เลขที่แบบสอบถาม 
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุ ดนี้ จดั ทาขึ้ นโดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมประชาธิ ปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งและโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ผูว้ ิจยั จะ
เก็บคาตอบของท่านเป็ นความลับและนาเสนอผลการวิจยั เป็ นลักษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระ
ทบต่อผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น แต่ในทางตรงกันข้ามข้อมูลที่ท่านตอบจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
นาข้อ มู ล จากการวิ จยั ไปใช้ป ระกอบกิ จ กรรมต่ า งๆเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตยของ
นักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
แบบสอบถามชุดนี้ มีจานวน 5 หน้า ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2
เป็ นคาถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมประชาธิ ปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
1) ด้านการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
2) ด้านการรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) ด้านการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
4) ด้านการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ตอนที่ 3
ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมประชาธิ ปไตยของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่านมา ณ โอกาสนี้
นางสาวศริ ญญา เผือกนอก
นักศึกษาหลักสู ตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

ใส่ หมายเลขหน้าตามลาดับ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. รองศาสตราจารย์ สาเริง จันทรสุ วรรณ
- พบ.ม. (สถิติประยุกต์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ )
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
- อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุ ข
- ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A. (Linguistice), Ph.D.(English)
- หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
- อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
3. นายเอกชาตรี สุ ขเสน
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), สส.ม. (ทางการศึกษา)
- ผูช้ ่วยอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
- อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ภาคผนวก ค
หนังสื อขออนุญาตแต่ งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

ใส่ หมายเลขหน้าตามลาดับ

ที่ ศธ 6012/591

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ถนนราษ1ร์คนึง ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
14 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง
เจริญพร

ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์สาเริ ง จันทรสุ วรรณ

ด้ ว ย นางสาวศริ ญญา เผื อ กนอก นั ก ศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหัสประจาตัวนักศึกษา 5314203044 กาลังทาสาร
นิพนธ์เรื่ อง “พฤติกรรมประชาธิ ปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อี สาน จังหวัดขอนแก่ น” ในการนี้ จาเป็ นต้องให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบและพิ จารณาเนื้ อหาของ
แบบสอบถามเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
เที่ยงตรงที่สุด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอี สาน พิจารณาเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ค วามสามารถและมี ป ระสบการณ์ เป็ นอย่า งดี จึ ง ใคร่ ข อแต่ ง ตั้ง ท่ า นเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้ อหาของเครื่ องมือการวิจยั ของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเจริ ญพรมาเพื่อพิจารณา

เจริ ญพร
(พระครู ปลัดธรรมจริ ยวัฒน์)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดี

ภาคผนวก ง
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม

ใส่ หมายเลขหน้าตามลาดับ

แบบสอบถามการวิจยั
เรื่องพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
คาชี้แจง
1) แบบสอบถามชุดนี้ จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมประชาธิ ปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งและโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ผูว้ ิจยั จะ
เก็บคาตอบของท่านเป็ นความลับและนาเสนอผลการวิจยั เป็ นลักษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระ
ทบต่อผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น แต่ในทางตรงกันข้ามข้อมูลที่ท่านตอบจะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้
ประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมประชาธิ ปไตยของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2) แบบสอบถามชุดนี้ มีจานวน 5 หน้า ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2
เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิ ปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
จังหวัดขอนแก่น
1) ด้านการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
2) ด้านการรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) ด้านการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
4) ด้านการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวพฤติกรรมประชาธิ ปไตยของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

3) วิธีการประเมิน ให้ทา  ลงในช่องระดับการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
วัดได้
(+1) หมายถึง มีความสอดคล้องกับคานิยาม
ไม่แน่ใจ
( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับคานิยาม
วัดไม่ได้
(-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคล้องกับคานิยาม
ตอนที่ 1
ข้ อที่
1.

2.
3.

4.

ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็นคาถาม

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ........................ปี
ระดับชั้นปี ที่กาลังศึกษา
1. ชั้นปี ที่ 1
2. ชั้นปี ที่ 2
3. ชั้นปี ที่ 3
4. ชั้นปี ที่ 4
5. ชั้นปี ที่ 5
สาขาวิชา
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาการศึกษาปฐมวัย
5. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ

R IOC

คนที่ 1
1

คนที่ 2
1

คนที่ 3
1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1

ภาคผนวก จ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูล

ใส่ หมายเลขหน้าตามลาดับ

บันทึกข้ อความ
หน่วยงาน

งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โทร. 043-241495

ที่

ศธ 6012/019

เรื่ อง

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั

เจริ ญพร

วันที่ 13 มกราคม 2555

หัวหน้าฝ่ ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ด้วย นางสาวศริ ญญา เผือกนอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสู ตรศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง ศูนย์การศึกษาบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตอี ส าน รหัส ประจาตัว นัก ศึ ก ษา 5314203044 ก าลัง ท าสารนิ พ นธ์ เรื่ อ ง
“พฤติกรรมประชาธิ ปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัด
ขอนแก่น” ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรโดยมี ผศ. (พิเศษ) ดร.สุ กิจ ชัยมุสิก เป็ นที่
ปรึ กษาสารนิพนธ์ และ ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก เป็ นที่ปรึ กษาร่ วม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอี สาน จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให้นกั ศึกษาดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ไปดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุ เคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเจริ ญพรมาเพื่อพิจารณา
เจริ ญพร

(พระครู ปลัดธรรมจริ ยวัฒน์)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ภาคผนวก ฉ
ค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา

ตัวอย่างประวัติผวู ้ ิจยั

ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล
แต่ละช่วง ห่าง 1 บรรทัด 16 ปกติ
วัน เดือน ปี เกิด

พระมหาธนทรัพย์ ธนาภิสิฏฺโฐ (หลอดโค)
22 มกราคม 2525

ภูมิลาเนา

74 หมู่ 8 บ้านหนองหมื่นท้าว ตาบลโนนสู ง อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41330

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

วัดป่ าแสงอรุ ณ 449 หมู่ 9 ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000

วุฒิการศึกษา
พ.ศ. 2547
ตรงกัน
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

ตรงกัน
ศาสนศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

พระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สถานทีท่ างาน

วัดป่ าแสงอรุ ณ 449 หมู่ 9 ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000

ตาแหน่ ง

เลขานุการ เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต

