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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   มีรายละเอียดดังหัวขอตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                           
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล   
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.1.1 ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ปการศึกษา 2548  จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 127 คน  และครู จํานวน 
1,565  คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาสุมแบบเจาะจงเปนผูอํานวยการ 
สถานศึกษาทุกโรงเรียน  จํานวน  127  คน และครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จากตาราง
เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan.  1970 : 607 – 608)  เทียบสัดสวนของประชากรแลว 
สุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางเปนครู  จํานวน  310  คน  รวมทั้งหมด  437  คน  ดังตาราง  1 
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ตาราง  1  จํานวนกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 

ประสบการณ 
ขนาดโรงเรียน 

นอยกวา  10  ป ตั้งแต  10  ปขึน้ไป 
รวม 

ขนาดเล็ก 34 63 97 
ขนาดกลาง 41 136 177 
ขนาดใหญ 27 136 163 

รวม 102 335 437 

 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
โดยอาศัยแนวการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จํานวน  6  ดาน  แบงเปน 3  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล  

ของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู  จํานวน 6  ดาน คือ  ดานการวางแผนและการกําหนดตําแหนง  ดานการบรรจุ
และการแตงตั้ง  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ดานวินัยและการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ  ลักษณะ 
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)  5  ระดับ  

5   หมายถึง  มกีารบริหารงานบุคคลมากที่สุด 
4   หมายถึง  มกีารบริหารงานบุคคลมาก 
3   หมายถึง  มกีารบริหารงานบุคคลปานกลาง 
2   หมายถึง  มกีารบริหารงานบุคคลนอย 
1   หมายถึง  มกีารบริหารงานบุคคลนอยทีสุ่ด 

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนดังนี ้
3.2.1 ศึกษา ทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ใน  6  ดาน ไดแก  
ดานการวางแผนและการกําหนดตําแหนง   ดานการบรรจุและการแตงตั้ง   ดานการเสริมสราง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดานวินัย 
และการดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 

3.2.2 สรางแบบสอบถามฉบับราง  โดยขอคําแนะนําจากประธานกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ  แนะนําปรับปรุงแกไข 

3.2.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา  (Content Validity)  และความถูกตองของภาษาโดยใชเทคนิค  IOC  จํานวน  5  คน   
ดังรายนามตอไปนี้ 
  1)  นายวิทยา   ตุงคะเสน   หัวหนากลุมนเิทศ ติดตาม และประเมินผล 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

2)  นายสรศักดิ์  สมบุญมาก ผูอํานวยการสถานศึกษา 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
3)  นายอัศวิน  ราวุธกุล  ผูอํานวยการสถานศึกษา  
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

  4)  นายศิรินทร  เวชวงษ    ครู  โรงเรียนบานเนินโมก 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

 5)  นาวสาวพชันี  มาลารักษ   นักวิชาการ 7 ว 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รายละเอยีดดงัภาคผนวก ค.) 
3.2.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว  นําเสนอ 

ตอประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 
ใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 

3.2.5 นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  เสนอ       
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  และนําไปทดลองใช  (Try – Out)  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 
กับผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดชลบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน  
จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการของครอนบาค   
(Cronbach. 1990 : 204)  เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient)  ซ่ึงแบบสอบถามที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.92   
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
3.3.1 ขอหนังสือจากสํานักประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม
ไปสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 

3.3.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  และใหสงแบบ 
สอบถามคืนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยผูวิจัย 
ไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

3.3.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ได รับคืนมาทั้ งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ 
ของแบบสอบถามแตละฉบับ จนครบตามเกณฑที่กําหนด 

3.3.4 นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป 

3.3.5 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน  437  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาวจิัยในครั้งนี้ผูวจิัยนําขอมูลทีไ่ดมาดําเนินตามขั้นตอน  ดงันี้ 

3.4.1 นําแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมดมาใหคะแนน  ตามแนวทางการประเมิน 
ความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา แบบลิเคิรท  (Likert,s Scale) 
  มีความคิดเหน็ตอการบริหารงานบุคคลมากที่สุด ให 5   คะแนน 
  มีความคิดเหน็ตอการบริหารงานบุคคลมาก ให 4   คะแนน 
  มีความคิดเหน็ตอการบริหารงานบุคคลปานกลาง ให 3   คะแนน 
  มีความคิดเหน็ตอการบริหารงานบุคคลนอย ให 2   คะแนน 

 มีความคิดเหน็ตอการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด ให 1   คะแนน  
3.4.2 การแปลความหมายของคะแนน   ผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ย 

ของคะแนนเปนตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวคิดของ  บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว (2535 :  
23 – 24)  แลวแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด  ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเหน็ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง     มีความคิดเหน็ มาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง    มีความคิดเหน็ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง    มีความคิดเหน็ นอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง    มีความคิดเหน็ นอยที่สุด 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการศึกษาวจิัยในครั้งนี้ผูวจิัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   

โดยเลือกวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความมุงหมายและสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
3.5.1 วิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ใชคาเฉลี่ย  )X(  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

3.5.2 ทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนก 
ประสบการณ  ใชการทดสอบคาที  (t – test) 

3.5.3 ทดสอบความแตกตางของระดับความความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารสถานศึกษาและครู  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาด     
โรงเรียน  ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)   
 

 
 
 
 
 

 
  

 


