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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด

ฉะเชิงเทราครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research)  มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อศึกษา

ภารกิจงานการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา  2)  เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงไดกําหนดขั้นตอนการวิจัย

ดังตอไปนี้

3.1  การกําหนดกรอบการวิจัย

ไดศึกษาเอกสารคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ทฤษฎีวิเคราะห เนื้อหา  ทฤษฎี

วิเคราะหระบบ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลทั้งในและตางประเทศ

                ผลที่ได  กรอบแนวคิดการวิจัย

3.2  การสรางเครื่องมือวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิด

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยแบงออก 2 คร้ังๆ ละ 2 ตอน  ดังนี้

คร้ังที่ 1

ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะแบบให

เลือกตอบ  (Check – List)  ไดแก  เพศ  ตําแหนงทางการบริหาร  ระดับการศึกษาและประสบการณ

ในการทํางาน

ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการบริหารงานบุคคลตามคูมือปฏิรูป

การศึกษาของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อ

ใหไดองคประกอบการวิเคราะหเนื้อหา

แบบสอบถามครั้งที่ 1  ผูศึกษาวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
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1)  ศึกษาคนควาจากตํารา  เอกสาร  หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2)  สรุปกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย

3)  สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย

4)  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําเสนอตอคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิด

5)  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธ
ครั้งที่ 2
ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนลักษณะแบบใหเลือกตอบ

ไดแก  เพศ  ตําแหนงทางการบริหาร  ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน

ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา  เปนแบบ

สอบถามปลายเปดเพื่อใหไดองคประกอบการวิเคราะหระบบ

แบบสอบถามครั้งที่ 2  ผูศึกษาวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้

1)  สรุปเนื้อหาการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาที่ผูทรงคุณวุฒิ  และ

คณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ  พิจารณา  เพื่อนําไปวิเคราะหระบบการ

บริหารงานบุคคลตอไป

2)  สรางแบบสอบถามที่วิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุง

3)  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ควบคุม

วิทยานิพนธ

ผลที่ได  เนื้อหาองคประกอบการวิเคราะหงานบุคคล

3.3   ตรวจสอบเนื้อหางานบุคคล

นําแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหางานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปรับปรุง

แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง  ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา  ความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา  (Content Validity)  และความถูกตองของภาษา  จํานวน 10 คน  ประกอบดวย

1) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2)  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี
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3)  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

4)  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

5)  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

6)  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี

7)  ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน

8)  ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์

9)  ดร.ไพรัช  ถิตยผาด

10)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก

ผลที่ได  เนื้อหาภารกิจงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.4   วิเคราะหระบบงานบุคคล

นําเนื้อหางานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาวิเคราะหระบบ  แลวสราง

เครื่องมือเปนแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหนาฝาย / งานในหนวยงาน

ทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคล  จํานวน 10 คน  ประกอบ

ดวย

1)  หัวหนากลุมงานอํานวยการและประสานราชการสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

2)  หัวหนาฝายงานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

3)  หัวหนาฝายอํานวยการสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

4)  หัวหนางานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

5)  หัวหนางานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโพธิ์

6)  หัวหนางานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว

7)  หัวหนางานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางคลา

8)  หัวหนางานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต

9)  หัวหนางานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมสารคาม

10)  หัวหนางานการเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง
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ผลที่ได  รายละเอียดและขั้นตอนของงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.5   ตรวจสอบและพัฒนาระบบงานบุคคล

นําเครื่องมือ / รายละเอียดของงานบุคคลที่ไดจากการตรวจสอบของผูปฏิบัติงานบุคคล

ในหนวยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดและอําเภอมาตรวจสอบเพื่อพัฒนาระบบงานบุคคล

ผลที่ได  ระบบงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.6   สรุปแนวทางการพัฒนา

นําผลการตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลที่ไดมาพิจารณา  ปรับปรุงเพื่อนําเสนอ

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่สมบูรณ  ดังภาพประกอบ
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ภาพ 11  แสดงกระบวนการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย การดําเนินงาน ผลที่ได

1. กํ า ห นด ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กรอบแนวคิด

การวิจัย

2. สรางเครื่องมือวิจัย 1. กําหนดองคประกอบการวิเคราะห

เนื้อหา

2. กําหนดองคประกอบการวิเคราะห

ระบบ

องคประกอบการ

วิเคราะหงานบุคคล

3. ตรวจสอบเนื้อหา

   งานบุคคล

นําองคประกอบของงานบุคคล

สํานักงานเขตพื้นที่ใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 10 คน

ตรวจสอบภารกิจงานบุคคล

ภารกิจดานงาน

บุคคล   สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

4. วิเคราะหระบบ

งานบุคคล

5. ตรวจสอบและ

   พัฒนาระบบ

6. สรุปแนวทาง

    การพัฒนา

รายละเอียด

และขั้นตอน

ของงานบุคคล

ระบบการบริหาร

งานบุคคลใน

เขตพื้นที่การศึกษาที่

สมบูรณ

ระบบงานบุคคล

ในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

นําเนื้อหางานบุคคลมาวิเคราะหระบบ

แลวสรางเครื่องมือวิจัยใหผูเชี่ยวชาญ

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จํานวน 10 คนตรวจสอบ

นํารายละเอียดของงานบุคคล

ที่ไดมาตรวจสอบระบบงานบุคคล

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปผลการตรวจสอบนําเสนอแนวทาง

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ใหไดความสมบูรณ


