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บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีมุ่งศึกษาสาเหตุและ
วิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั   เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ การวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  เป็นการวิจยัท่ีมุงเนน้จะไดข้อ้มูลในลกัษณะ
เชิงตวัเลข  และน าตวัเลขมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ    มีการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
และเปรียบเทียบวิธีการจดัการของความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี โดยจ าแนกตาม   อายุ  วุฒิทางการศึกษา   ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารและ
ขนาดของโรงเรียน     ทั้ งน้ีในการหาสาเหตุและวิธีการจัดการของความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ในเชิงปริมาณและหาวิธีการเชิงคุณภาพ     ใน
การน้ีนกัวจิยัไดม้าวเิคราะห์ขอ้ความรายงานทศันะของผูใ้หข้อ้มูลอยา่งละเอียด และด าเนินการศึกษา
ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  ในบทน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร 
  ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานีทั้งหมดของประจ าปีการศึกษา   2554   ประชากรทั้งหมด  136   คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี  จ  านวนทั้งส้ิน 102  คน  วธีิการไดม้าของกลุ่มตวัอยา่งมีขั้นตอน  ดงัน้ี        

ช่วงท่ี  1.  ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie  and  Morgan อา้งถึงใน  สุภาเพญ็  จริยะเศรษฐ์,  2542 : 83-84)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
มากกวา่ 0.75  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  102  คน  ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่  2  จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี ตามตารางก าหนดขนาดของ  Krejcie และ Morgan 

 

ขนาดของโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน จ านวนผูบ้ริหาร 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
ขนาดเล็ก 35 25 70 50 
ขนาดกลาง 28 20 48 40 
ขนาดใหญ่ 10 6 18 12 

รวม 68 51 136 102 
 
  ช่วงท่ี  2   วธีิการสุ่มตวัอยา่ง  ใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายตามสัดส่วนเทียบบญัญติัไตรยางศ
ของจ านวนผูบ้ริหารและผูจ้ดัการโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ  โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling)  จากจงัหวดัปัตตานี  มี 12 อ าเภอ   เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดดงัตาราง
ต่อไปน้ี  

ตารางที ่3 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัจ  าแนกตามอ าเภอท่ีสุมได ้102 คน 
ใน 12 อ าเภอของจงัหวดัปัตตานี 

 

ล าดบัท่ี อ าเภอ 
จ านวนผูบ้ริหารตามขนาดของโรงเรียน 

รวม เล็ก กลาง ใหญ่ 
กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง 

1 อ าเภอสายบุรี  4  6 2 12 
2 อ าเภอไมแ้ก่น  2 - - 2 
3 อ าเภอเมือง  4  4  8 16 
4 อ าเภอยะหร่ิง  2 2  2 6 
5 อ าเภอยะรัง  10  4  2 16 
6 อ าเภอมายอ  10  4 - 14 
7 อ าเภอโคกโพธ์ิ  4  6 2 12 
8 อ าเภอทุ่งยางแดง  4 2 - 6 
9 อ าเภอแม่ลาน  2 - - 2 

10 อ าเภอปะนาเระ  2  6  2 10 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 

ล าดบัท่ี อ าเภอ 
จ านวนผูบ้ริหารตามขนาดของโรงเรียน 

รวม เล็ก กลาง ใหญ่ 
กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง 

11 อ าเภอหนองจิก  -  4 2 6 
12 อ าเภอกะพอ้ - - - - 

 รวม 50 40 12 102 
 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  
  2.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงส ารวจ 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงส ารวจ  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 
โดยดดัแปลงมาจากแนวคิดของนิวแมนและบรูล (Pnenman and Bruehl, 1982,หนา้ 35-49)  ซ่ึง
สร้างข้ึนโดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งหลายเล่ม  และผูว้ิจยัก็ได้
น ามาประยกุตแ์ละประปรุงเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามทีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงไดแ้บ่งสาเหตุความ
ขดัแยง้ออกเป็น 3  กลุ่ม   คือ  องค์ประกอบส่วนบุคคล (Individual  Factors) ปฏิสัมพนัธ์ในการ
ท างาน  (Intersectional  Issues)  และสภาพขององคก์รหรือสภาพของสถานศึกษา (Organizational  
Conditions) 

ส่วนวิธีการจดัการความขดัแยง้โดยดบัแปลงมาจากแนวคิดของจอห์น และจอห์น
สัน(Johnson and Johnson ,1987 : 273 อา้งถึงในเอกชยั   ก่ีสุขพนัธ์, 2538  : 167 – 171) เคร่ืองมือ
ดงักล่าวเป็นวธีิการจดัการความขดัแยง้  7  วธีิ   คือ วธีิบงัคบั วธีิหลีกเล่ียง วิธีไกล่เกล่ีย วิธีเผชิญหนา้ 
วธีิประนีประนอม วธีิการปรองดอง   และวธีิร่วมมือ โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือดงัน้ี  

ค าช้ีแจง ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งเป็น  4  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  เ ป็นค าถามเ ก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วยอายุ  ต  าแหน่ง  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหาร   และขนาดของ
โรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list) จ  านวน 5 ขอ้ 
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ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามสาเหตุของความขดัแยง้ไดป้รับปรุงจากแนวคิดของ 
นิวแมนและบรูล  (Pneuman and Bruehl)  แบ่งออกเป็น  3 ดา้น คือ องค์ประกอบด้านบุคคล  
ปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน  และสภาพขององค์การ   ลกัษณะของแบบสอบถามสาเหตุของความ
ขดัแยง้แบบมาตราประมาณค่า (Rating  Scale)   มี  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  
น้อยท่ีสุด  โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมาย (บุญชม  ศรี
สะอาด,  2544 : 103) 
  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี  7  วิธี คือ วิธีบงัคบั วิธีหลีกเล่ียง วิธีไกล่เกล่ีย วิธีเผชิญหน้า 
วิธีประนีประนอม วิธีการปรองดอง   และวิธีร่วมมือ  แต่ละวิธีประกอบด้วยการจดัการกบัความ
ขดัแยง้  5  ขอ้  รวม 35   ขอ้  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scales)   5  ระดบั คือ (Best & 
Kahn, 1993, 246-250) 
  ตอนท่ี 4  เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการจัดการความขัดแยง้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี 
 
 2.2   เคร่ืองมือทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  คือ แบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นการพูดคุยตวัต่อตวัระหว่างผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูล มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ และประสบการณ์ในชีวิตจริงของผูใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี โดยเน้นการศึกษาในชีวิตจริง  
ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแต่เนน้การเจาะลึกของการสัมภาษณ์ (In-depth interview) จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง นอกจากน้ีผูว้จิยัจะใชเ้อกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Related document) ในการสนบัสนุนการอธิบาย
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษาการบริหารจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ตวัผูว้จิยัเอง  เพราะผูว้ิจยัเองเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัในกระบวนการวิจยัเน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงต่อเหตุการณ์ เพื่อจะได้
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก็บมาวเิคราะห์ ตลอดจนการหาขอ้สรุปเก่ียวกบัการงานวจิยัดงักล่าว  
 
 
 
 



128 

 

2.3  วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความขัดแยง้ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวดัปัตตานี  เป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ มีวธีิการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี  บทความ  ต ารา  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
แล้วน าผลการศึกษามาสร้างเป็นเคร่ืองมือ      ซ่ึงผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแบบสอบถามเก่ียวกบัวิธีการ
จดัการกบัความขดัแยง้จากแนวคิดของ นิวแมนและบรูล  (Pnenman and Bruehl, 1982, อา้งถึงใน
เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์, 2540 : 45-60) โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ภาษา ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อความถูกตอ้ง  
  2.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  
จ านวน  3  ท่าน  (ดูรายช่ือในภาคผนวก ข) เพื่อพิจารณาปรับปรุง และตรวจสอบความเท่ียงตรง  
ชดัเจนเชิงเน้ือหา  (Content validity)  คือพิจารณาขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนมาว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างเน้ือหาสาระของเคร่ืองมือกับเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีต้องการศึกษา  โดยใช้ดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะ  และคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีความตรง  ตั้งแต่ 
0.5  ข้ึนไป  โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนพิจารณาลงความเห็นและให้
คะแนน ดงัน้ี (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
   +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 
     0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 
    -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง    
  3.  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุแนะน าแลว้น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช ้ (Try-out)  กบัผูบ้ริหารเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 30 คน  
ท่ีมีลกัษณะคล้ายกลุ่มตวัอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตงัอย่าง เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ตรวจสอบ
ภาษาท่ีใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงขอ้ค าถามให้เหมาะสมกบัเน้ือหา ขอบข่ายของ
การวจิยั 
  4. น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้
สูตรการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficiecnt) ของครอนบาค (Cronbach) ผล
การวเิคราะห์ไดค้่าความเช่ือมัน่เกินกวา่  0.75  

5.  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 3.1 การรวบรวมข้อมูลในการวจัิยเชิงส ารวจ 
 
  1.   ขอหนงัสือแนะน าจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อ
น าไปประกอบการขออนุญาตเก็บขอ้มูลต่อโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 12 อ าเภอในจงัหวดั
ปัตตานี          

2.   ผู้วิจัยน าหนังสือรับรองพร้อมกับหนังสือแนะน าตัวไปย ังสถานศึกษา
ภาคเอกชน ของ 12 อ าเภอในจงัหวดัปัตตานี  จ  านวน 15 โรงเรียน   เพื่อขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถาม   และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเอง รวมทั้งด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียน                                                

3.   ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และแบบสัมภาษณ์ท่ีไดม้าตรวจสอบ
ความถูกตอ้งครบถว้น   แลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
  

3.2   การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์  คือ แบบสัมภาษณ์ โดย
ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นการพูดคุยตวัต่อตวัระหว่างผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูล มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้ใจปรากฏการณ์ และประสบการณ์ในชีวติจริงของผูใ้หส้ัมภาษณ์เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี โดยเน้น
การศึกษาในชีวิตจริง ให้ความส าคญักบัความหมาย โดยเน้นขอ้มูลเชิงพรรณนา มีจุดเน้นในการ
สัมภาษณ์ท่ีชดัเจน ค าถามเปิดกวา้ง มีประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีชดัเจนและท าค าตอบท่ีไม่ชดัเจนให้
กระจ่างโดยเร็ว โดยตอ้งมีการจบัตาความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการสัมภาษณ์ มีการ
เตรียมตวัอยา่งดีก่อนท าการ ซ่ึงจะท าการสัมภาษณ์รายบุคคลท่ีสถานศึกษาท่ีกลุ่มตวัอยา่งปฏิบติังาน
อยู่  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ีท าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 
ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการสัมภาษณ์ในการท าวจิยั 
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4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  4.1   การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ  
   4.1.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  และผูว้ิจยัน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

4.1.2 โดยด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถามดว้ยค่าความถ่ี  และร้อยละ 

4.1.3   วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุและระดบัการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารดว้ย 5 ระดบั โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
เป็นรายขอ้และของแต่ละวธีิการ แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑค์่าเฉล่ีย ดงัตารางน้ี 

ตารางที่  4  เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายสาเหตุของความ
ขดัแยง้ 

 
ระดบัคะแนน ช่วงของค่า X   (ขีดจ ากดัชั้นท่ี

แทจ้ริง)  
การแปลความหมาย 

 
5 4.51-5.00 มากท่ีสุด 
4 3.51-4.50 มาก 
3 2.51-3.50 ปานกลาง 
2 1.51-2.50 นอ้ย 
5 1.00-1.50 นอ้ยท่ีสุด 

 
4.1.4   ผู ้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) ยดึเน้ือหาขอ้มูลเป็นเกณฑแ์ลว้สร้างขอ้สรุป 
  4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเก่ียวข้องกับการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี โดยเนน้การศึกษาในชีวิตจริง ให้ความส าคญักบัความหมาย มุ่งหา
ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยเน้นขอ้มูลเชิงพรรณนา    มีจุดเนน้ในการสัมภาษณ์ท่ีชดัเจน ค าถามเปิดกวา้ง 
มีประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีชดัเจนและท าค าตอบท่ีไม่ชดัเจนใหก้ระจ่างโดยเร็ว   
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5.  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
  1.  สถิติส าหรับทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ   โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟา (Alpha Coefficiecnt) ของครอนบาค (Cronbach)   
  2.  สถิติพื้นฐานเพื่อแสดงคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
          2.1  ค่าคะแนนร้อยละ (Percentage) 
         2.2  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
        2.3  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

3.  สถิติส าหรับการทดสอบความแปรปรวน 

            สถิติทดสอบ  t – test เปรียบเทียบวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีมี
วุฒิการศึกษา และมีอายุท่ีแตกต่างกนั   และหาวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน

จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร และขนาดของโรงเรียน โดยใช ้f-test  
 


