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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ที่ มุ่งศึกษาสาเหตุ และ
วิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด เป็ นการศึกษาเชิ ง
ปริ มาณ การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั ที่มุงเน้นจะได้ขอ้ มูลในลักษณะ
เชิ งตัวเลข และนาตัวเลขมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ มีการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการของความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปั ตตานี โดยจาแนกตาม อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ในตาแหน่ งบริ หารและ
ขนาดของโรงเรี ย น ทั้ง นี้ ในการหาสาเหตุ แ ละวิธี ก ารจัด การของความขัด แย้ง ของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ในเชิงปริ มาณและหาวิธีการเชิงคุณภาพ ใน
การนี้นกั วิจยั ได้มาวิเคราะห์ขอ้ ความรายงานทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างละเอียด และดาเนิ นการศึกษา
ในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง ในบทนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการดาเนินโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากร ที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานีท้ งั หมดของประจาปี การศึกษา 2554 ประชากรทั้งหมด 136 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปั ตตานี จานวนทั้งสิ้ น 102 คน วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างมีข้ นั ตอน ดังนี้
ช่ วงที่ 1. กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี และมอร์ แกน
(Krejcie and Morgan อ้างถึงใน สุ ภาเพ็ญ จริ ยะเศรษฐ์ , 2542 : 83-84) ที่ระดับความเชื่ อมัน่
มากกว่า 0.75 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 102 คน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 จานวนประชากรและกลุ่ มตัวอย่างของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตารางกาหนดขนาดของ Krejcie และ Morgan
ขนาดของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
รวม

จานวนโรงเรี ยน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
35
25
28
20
10
6
68
51

จานวนผูบ้ ริ หาร
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
70
50
48
40
18
12
136
102

ช่วงที่ 2 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ใช้การสุ่ มอย่างง่ายตามสัดส่ วนเทียบบัญญัติไตรยางศ
ของจานวนผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การโรงเรี ยนในแต่ละอาเภอ โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) จากจังหวัดปั ตตานี มี 12 อาเภอ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จาแนกตามอาเภอที่สุมได้ 102 คน
ใน 12 อาเภอของจังหวัดปัตตานี

ลาดับที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอสายบุรี
อาเภอไม้แก่น
อาเภอเมือง
อาเภอยะหริ่ ง
อาเภอยะรัง
อาเภอมายอ
อาเภอโคกโพธิ์
อาเภอทุ่งยางแดง
อาเภอแม่ลาน
อาเภอปะนาเระ

จานวนผูบ้ ริ หารตามขนาดของโรงเรี ยน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
4
6
2
2
4
4
8
2
2
2
10
4
2
10
4
4
6
2
4
2
2
2
6
2

รวม
12
2
16
6
16
14
12
6
2
10
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ลาดับที่
11
12

อาเภอ
อาเภอหนองจิก
อาเภอกะพ้อ
รวม

จานวนผูบ้ ริ หารตามขนาดของโรงเรี ยน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
4
2
50
40
12

รวม
6
102

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเชิงสารวจ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงสารวจ การศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือที่สร้ างขึ้ น
โดยดัดแปลงมาจากแนวคิดของนิวแมนและบรู ล (Pnenman and Bruehl, 1982,หน้า 35-49) ซึ่ ง
สร้ างขึ้นโดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องหลายเล่ม และผูว้ ิจยั ก็ได้
นามาประยุกต์และประปรุ งเพื่อสร้างเป็ นแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งได้แบ่งสาเหตุความ
ขัดแย้งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ องค์ประกอบส่ วนบุคคล (Individual Factors) ปฏิสัมพันธ์ในการ
ทางาน (Intersectional Issues) และสภาพขององค์กรหรื อสภาพของสถานศึกษา (Organizational
Conditions)
ส่ วนวิธีการจัดการความขัดแย้งโดยดับแปลงมาจากแนวคิดของจอห์น และจอห์น
สัน(Johnson and Johnson ,1987 : 273 อ้างถึงในเอกชัย กี่สุขพันธ์, 2538 : 167 – 171) เครื่ องมือ
ดังกล่าวเป็ นวิธีการจัดการความขัดแย้ง 7 วิธี คือ วิธีบงั คับ วิธีหลีกเลี่ยง วิธีไกล่เกลี่ย วิธีเผชิญหน้า
วิธีประนีประนอม วิธีการปรองดอง และวิธีร่วมมือ โดยมีรายละเอียดของเครื่ องมือดังนี้
คาชี้แจง ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยอายุ ตาแหน่ ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในตาแหน่ ง ผูบ้ ริ หาร และขนาดของ
โรงเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จานวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามสาเหตุของความขัดแย้งได้ปรับปรุ งจากแนวคิดของ
นิ วแมนและบรู ล (Pneuman and Bruehl) แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านบุคคล
ปฏิ สัมพันธ์ ในการทางาน และสภาพขององค์การ ลักษณะของแบบสอบถามสาเหตุของความ
ขัดแย้งแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมาย (บุญชม ศรี
สะอาด, 2544 : 103)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี 7 วิธี คือ วิธีบงั คับ วิธีหลี กเลี่ ยง วิธีไกล่เกลี่ ย วิธีเผชิ ญหน้า
วิธีประนี ประนอม วิธี การปรองดอง และวิธีร่วมมือ แต่ละวิธีประกอบด้วยการจัดการกับความ
ขัดแย้ง 5 ข้อ รวม 35 ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ (Best &
Kahn, 1993, 246-250)
ตอนที่ 4 เพื่ อ ประมวลข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารจัด การความขัด แย้ง ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
2.2 เครื่องมือทีใช้ ในการสั มภาษณ์
เครื่ องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์
เป็ นรายบุ ค คล ซึ่ งเป็ นการพูดคุ ยตัวต่ อตัวระหว่างผูว้ ิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูล มี จุดมุ่ง หมายที่ จะเข้า ใจ
ปรากฏการณ์ และประสบการณ์ ในชี วิตจริ งของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี โดยเน้นการศึกษาในชี วิตจริ ง
ซึ่ งเป็ นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ดแต่เน้นการเจาะลึกของการสัมภาษณ์ (In-depth interview) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั จะใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related document) ในการสนับสนุนการอธิ บาย
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดการศึกษาการบริ หารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และเครื่ องมือหนึ่งที่สาคัญในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวผูว้ จิ ยั เอง เพราะผูว้ ิจยั เองเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทสาคัญในกระบวนการวิจยั เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ มีปฏิ สัมพันธ์โดยตรงต่อเหตุการณ์ เพื่อจะได้
รวบรวมข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์ ตลอดจนการหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับการงานวิจยั ดังกล่าว
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2.3 วิธีการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การจัด การความขัด แย้ง ของ
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจัง หวัด ปั ต ตานี เป็ นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ มีวธิ ี การสร้างเครื่ องมือดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี บทความ ตารา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แล้วนาผลการศึกษามาสร้ างเป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปรั บปรุ งแบบสอบถามเกี่ ยวกับวิธีการ
จัดการกับความขัดแย้งจากแนวคิดของ นิวแมนและบรู ล (Pnenman and Bruehl, 1982, อ้างถึงใน
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 : 45-60) โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ภาษา ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วปรับปรุ งแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
2. นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ อผูท้ รงคุ ณวุฒิด้า นการบริ หารการศึ ก ษา
จานวน 3 ท่าน (ดูรายชื่ อในภาคผนวก ข) เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และตรวจสอบความเที่ยงตรง
ชัดเจนเชิ งเนื้ อหา (Content validity) คื อพิจารณาข้อคาถามที่ สร้ างขึ้ นมาว่ามี ความสอดคล้อง
ระหว่า งเนื้ อ หาสาระของเครื่ อ งมื อ กับ เนื้ อ หาสาระของสิ่ ง ที่ ต้อ งการศึ ก ษา โดยใช้ดัช นี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะเฉพาะ และคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีความตรง ตั้งแต่
0.5 ขึ้นไป โดยนาเครื่ องมื อที่สร้ างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญแต่ละคนพิจารณาลงความเห็ นและให้
คะแนน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
+1
เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้อง
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้อง
-1
เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้อง
3. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผทู้ รงคุณวุฒิแนะนาแล้วนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับผูบ้ ริ หารเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ที่มีลกั ษณะคล้ายกลุ่ มตัวอย่างแต่ไม่ใช่ กลุ่ มตังอย่าง เพื่อหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ตรวจสอบ
ภาษาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุ งข้อคาถามให้เหมาะสมกับเนื้ อหา ขอบข่ายของ
การวิจยั
4. นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้
สู ตรการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Alpha Coefficiecnt) ของครอนบาค (Cronbach) ผล
การวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่ เกินกว่า 0.75
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งไปใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยเชิ งสารวจ
1. ขอหนังสื อแนะนาจากมหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เพื่อ
นาไปประกอบการขออนุ ญาตเก็บข้อมูลต่อโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 12 อาเภอในจังหวัด
ปัตตานี
2. ผู้วิ จ ัย น าหนั ง สื อรั บ รองพร้ อ มกั บ หนั ง สื อแนะน าตัว ไปยัง สถานศึ ก ษา
ภาคเอกชน ของ 12 อาเภอในจังหวัดปั ตตานี จานวน 15 โรงเรี ยน เพื่อขอความร่ วมมือในการแจก
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง รวมทั้งดาเนิ นการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน
3. ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.2 การรวบรวมข้ อมูลโดยการสั มภาษณ์
สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์ โดย
ผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์ เป็ นรายบุคคล ซึ่ งเป็ นการพูดคุ ยตัวต่อตัวระหว่างผูว้ ิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูล มี
จุดมุ่งหมายที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ และประสบการณ์ในชีวติ จริ งของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี โดยเน้น
การศึ กษาในชี วิตจริ ง ให้ความสาคัญกับความหมาย โดยเน้นข้อมูลเชิ งพรรณนา มีจุดเน้นในการ
สัมภาษณ์ ที่ชดั เจน คาถามเปิ ดกว้าง มีประเด็นการสัมภาษณ์ ที่ชดั เจนและทาคาตอบที่ไม่ชดั เจนให้
กระจ่างโดยเร็ ว โดยต้องมีการจับตาความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์ มีการ
เตรี ยมตัวอย่างดีก่อนทาการ ซึ่ งจะทาการสัมภาษณ์รายบุคคลที่สถานศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิงาน
อยู่ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั นี้ ทาโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก ซึ่ งใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
ซึ่งถือว่าเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการสัมภาษณ์ในการทาวิจยั
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งสารวจ
4.1.1 ตรวจสอบความสมบูร ณ์ ข องแบบสอบถาม และผูว้ ิจยั นามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์
4.1.2 โดยด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพผู้ต อบ
แบบสอบถามด้วยค่าความถี่ และร้อยละ
4.1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสาเหตุและระดับการจัดการความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารด้วย 5 ระดับ โดยหาค่าเฉลี่ย(Mean)และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
เป็ นรายข้อและของแต่ละวิธีการ แล้วนามาเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังตารางนี้
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายสาเหตุของความ
ขัดแย้ง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
5

ช่วงของค่า X (ขีดจากัดชั้นที่
แท้จริ ง)
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

การแปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

4.1.4 ผู ้วิ จ ัย วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา ( Content
Analysis) ยึดเนื้อหาข้อมูลเป็ นเกณฑ์แล้วสร้างข้อสรุ ป
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์ ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูล ด้วยการ
สัม ภาษณ์ เป็ นรายบุ คคลเกี่ ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี โดยเน้นการศึกษาในชี วิตจริ ง ให้ความสาคัญกับความหมาย มุ่งหา
ข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยเน้นข้อมูลเชิงพรรณนา มีจุดเน้นในการสัมภาษณ์ที่ชดั เจน คาถามเปิ ดกว้าง
มีประเด็นการสัมภาษณ์ที่ชดั เจนและทาคาตอบที่ไม่ชดั เจนให้กระจ่างโดยเร็ ว
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5. สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
1. สถิ ติสาหรับทดสอบความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficiecnt) ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพ้นื ฐานเพื่อแสดงคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ค่าคะแนนร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
2.3 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติสาหรับการทดสอบความแปรปรวน
สถิติทดสอบ t – test เปรี ยบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารที่มี
วุฒิการศึกษา และมีอายุที่แตกต่า งกัน และหาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
จาแนกตามประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หาร และขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้ f-test

