
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก 

1)  ผูบริหาร  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงผูชวยครูใหญ  ครูใหญ  ผูชวยอาจารยใหญ  

อาจารยใหญ  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  และผูอํานวยการโรงเรียน  ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขตที ่2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 161        

โรงเรียน 

2)  ครูผูปฏิบัติการสอน  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขตที ่2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จํานวน 1,621 คน 

3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก 

1)  ผูบริหาร  ใชตารางการสุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan  (1970 : 608)  

สุมผูบริหาร 161 คน  จาก 161 โรงเรียน  โดยการสุมแบบแบงระดับชั้น  (Stratified Random 

Sampling)  ไดกลุมตัวอยางผูบริหารจาํนวน 113 คน 

2)  ครูผูปฏิบัติการสอน  ใชตารางการสุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan 

(1970 : 608)  สุมครูจํานวน 1,621 คน  โดยการสุมแบบแบงระดับชั้นไดกลุมตัวอยางครูจาํนวน  

310 คน 

รวมกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 423 คน  (ภาคผนวก ค) 

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหา  สาเหตุและ      

แนวทางแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดฉะเชงิเทรา  โดยเปน

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  

Scale)  ซึ่งแบงเปน 4 ตอน  ดังนี ้
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ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) 

ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

จังหวัดฉะเชงิเทรา 4 ดาน  คือ 

1)  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

2)  การธาํรงรักษาบุคลากร 

3)  การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

4)  การใหพนจากงาน 

แบบสอบถามในตอนที ่2  เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกับปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

จังหวัดฉะเชงิเทรา 4 ดาน  คือ 

1)  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

2)  การธาํรงรักษาบุคลากร 

3)  การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

4)  การใหพนจากงาน 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามแนวคิดของ  ลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ  

ในสวนของสภาพปญหาการบริหารงานบุคคล  ซึ่งในแตละระดับมีเกณฑในการพิจารณา (Best  

and Kahn.  1993 : 246 - 250)  ดังนี ้

5  คะแนน  หมายถงึ  มีสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลระดับมากที่สุด 

4  คะแนน  หมายถงึ  มีสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลระดับมาก 

3  คะแนน  หมายถงึ  มีสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลระดับปานกลาง 

2  คะแนน  หมายถงึ  มีสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลระดับนอย 

1  คะแนน  หมายถงึ  มีสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลระดับนอยที่สุด 

ตอนที ่4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษา          

ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชงิเทรา 4 ดาน  คือ 

1)  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร 

2)  การธาํรงรักษาบุคลากร 

3)  การฝกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

4)  การใหพนจากงาน 
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แบบสอบถามในตอนที ่4  เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

 

3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยดําเนนิการสรางเครื่องมือ  ตามลําดบัดังนี ้

3.3.1  ศึกษารายละเอยีดจากตํารา  เอกสาร  และงานวจิัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสภาพ 

การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  โดยยึดหลักภายใตเนื้อหาที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 4 ดาน  

คือ  การวางแผนและการสรรหาบุคลากร  การธํารงรักษาบุคลากร  การฝกอบรมและการพัฒนา

บุคลากร  การใหพนจากงาน 

3.3.2  ศึกษาวธิีการสรางแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)   

3.3.3  สรางแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกับการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  

จังหวัดฉะเชงิเทรา  โดยอาศัยรายละเอยีดจากขอ 1, 2 

3.3.4  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวทิยานพินธมา       

ปรับปรุงแกไขแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาแลวแกไขสํานวน  ซึ่ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย 

1)  ผศ.ประทีป  อนุเมธางกรู  ประธานบรหิารหลกัสูตรการบริหารการศึกษา  

สถาบันราชภฏัราชนครินทร 

2)  ผศ.สุทัศนา  มุขประภาต  รองคณบดีคณะครุศาสตร  สถาบนัราชภฏั            

ราชนครินทร 

3)  นายวโิรจน  ศรีโภคา  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนทอง  สํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดฉะเชงิเทรา 

4)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก  ผูอํานวยการกองแผนและนโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 

5)  นายประสาน  เศวตสุพร  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศ  สํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอพนมสารคาม 

3.3.5  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข  ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 54 

3.3.6  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จังหวัดฉะเชงิเทราที่ไมใชกลุมตัวอยาง  (ภาคผนวก ค)  จํานวน 30 คน  แลวนํามาหาคาอาํนาจ

จําแนกรายขอกับคะแนนรวม  ซึ่งไดคาอํานาจจาํแนกรายขอระหวาง .49 - .83  

3.3.7  นําคําถามไปหาความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  

Coefficient)  ของ  ครอนบาค  (Cronbach.  1990 : 202 - 204)  ปรากฏวาไดคาความเชื่อมัน่ .92 

3.3.8  นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 

 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.4.1  ขอหนังสือจากสถาบนัราชภัฏราชนครินทรเพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการ        

การประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.4.2  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษากลุมตัวอยางดวยตนเอง  และใหผูตอบ

แบบสอบถามสงคืนภายใน 15 วัน 

3.4.3  นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปวิเคราะหคาสถิติโดยเครื่องคอมพิวเตอร 

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรคํานวณคาทางสถิติ  โดยแบงการวิเคราะหขอมูล  

ดังนี ้

3.5.1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหดวยวธิีแจกแจง

ความถี ่ หาคารอยละ  นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

3.5.2   ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพการบริหารงานบุคคล  วิเคราะหดวยวธิีแจกแจงความถี ่  

หาคารอยละ  นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

3.5.3   ขอมูลเกี่ยวกบัปญหาในการบริหารงานบุคคล  วิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต

(X)  และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

3.5.4  วิเคราะหแนวทางการบริหารบุคลากรของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวัด

ฉะเชิงเทรา  โดยใชวิธีแจกแจงความถี ่ หาคารอยละ  นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 
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3.6  เกณฑในการวิเคราะห 
 

ในการวิเคราะหขอมูลตอนที ่3  ผูวิจัยไดกาํหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลของ           

คาคะแนนเฉลีย่  ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่    1.00 – 1.49  หมายถึง  เปนปญหาในการบริหารงานนอยที่สุด 

คะแนนเฉลีย่    1.50 – 2.49  หมายถึง  เปนปญหาในการบริหารงานนอย 

คะแนนเฉลีย่    2.50 – 3.49  หมายถึง  เปนปญหาในการบริหารงานปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่    3.50 – 4.49  หมายถึง  เปนปญหาในการบริหารงานมาก 

คะแนนเฉลีย่    4.50 – 5.00  หมายถึง  เปนปญหาในการบริหารงานมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


