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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาปญหาและเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร             
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผูวิจัยไดดําเนินการ      
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน  98  โรงเรียน  รวม  98  คน 

 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน 80  โรงเรียน จํานวน 80  คนโดยการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970,  pp. 607-610)  
และใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling)  ตามขนาดของสถานศึกษา  3  ขนาด  
ไดแก  ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ดังตาราง  1  และทําการสุมอยางงาย  (Simple 
Random Sampling)  ตามภาคผนวก จ  เพื่อแจกแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษาตามจํานวนของ
กลุมตัวอยาง 
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ตาราง  1  ประชากรและกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี  เขต  1     

 

จํานวนกลุมตวัอยาง 
ขนาดสถานศึกษา จํานวนประชากร 

จํานวนโรงเรียน จํานวนผูบริหาร 
ขนาดใหญ 46 38 38 
ขนาดกลาง 39 32 32 
ขนาดเล็ก 13 10 10 

รวม 98 80 80 
 

 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการพัฒนาบุคลากร  
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1   ที่ผูวิจัย
ปรับปรุงจากเครื่องมือการวิจัย  เร่ือง  ปญหาการบริหารงานบุคลากรครูผูสอนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ของวิจารณ  ขาวแพร (2546) แบง
ออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลขนาดโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  ใน  5  ดาน  รวม  50  ขอ  ไดแก 
 1.  ดานการฝกอบรม  จํานวน  10  ขอ 
 2.  ดานการพัฒนาบุคลากร  โดยการสงบุคลากรไปศึกษา  อบรม  ดูงาน  จํานวน  10  ขอ 
 3.  ดานการพัฒนาบุคลากร  โดยกระบวนการปฏิบัติงาน  จํานวน  10  ขอ 
 4.  ดานการพัฒนาบุคลากร  โดยกระบวนการพัฒนาตนเอง  จํานวน  10  ขอ 
 5.  ดานการพัฒนาบุคลากร  โดยกระบวนการบริหาร  จํานวน  10 ขอ 

 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  แบงเปน  5  ระดับ  
คือ  ระดับมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  ซ่ึงกําหนดคะแนนเปน  5  4  3  2  1   

 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด 
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 3.2.1  วิธีสรางเครื่องมือ 
   ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1) ศึกษาเอกสาร  ตํารา  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการพัฒนา
บุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
  2) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาของปญหาการพัฒนาบุคลากรของ           
ผูบริหารสถานศึกษา   
  3)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม  ตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ          
ยิ่งขึ้น 
  4)  นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญพิจารณา  
ตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ภาษาและโครงสรางโดยใชเทคนิค IOC  
(ภาคผนวก  ค)  โดยมีผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้ 
  ก.  นายสุรัตน ไชยชมภู ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1   
  ข.  นายธงชัย มั่นคง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต  1 
  ค.  นายฉรัต  ไทยอุทิศ ศึกษานิเทศก หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1 
  ง.  นางนงคนชุ อุทัยศรี ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
  จ.  นางกานดา พุทธรักษา ศกึษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
  5)  ปรับปรุง แกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอตอ
ประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา 
   6)  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช  (Tryout)  กับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 30 โรงเรียน  
(ภาคผนวก ง) จากนั้นนํามาหาคาความเชือ่มั่นทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ปรากฏวาไดคาความเชือ่มั่น = .98   
   

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 3.3.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไปถึง                          
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง 
 3.3.2  นําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี   
เขต 1  ไปถึงผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อขอความรวมมือเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 3.3.3  ผูวิจัยกําหนดเวลาที่ใชในการสงแบบสอบถามไป–กลับดวยตนเอง 15 วัน สําหรับ  
แบบสอบถามที่ผูวิจัยประสานงานดวยตนเอง 
 3.3.4  รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะฉบับที่
สมบูรณและนํามาดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยตอไป 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่
ไดรับคืนทุกฉบับ  นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน  แลวนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
 3.4.1  แบบสอบถามตอนที่ 1  ขอมูลขนาดโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม  นํามาหา
คาความถี่ และรอยละ   
 3.4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2  เปนระดับการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 นํามาวเิคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (X)   
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานและรายขอ รวมทั้งภาพรวมของทั้ง  5  ดาน  ไดแก  
ดานการฝกอบรม ดานการศกึษาดูงาน ดานการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเองและดานการบริหาร  
เพื่อศึกษาระดบัปญหาการพฒันาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทําการวิเคราะห
ขอมูล จากนัน้นําผลการวิเคราะหขอมูลมาเทียบกับเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม และทําการ
แปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ (Rating Scale) โดยเรียงจากมากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุดตามแนวคิดของ
ลิเคอรท  (Best & Kahn,  1993,  p. 246)  ดงันี้ 
   5 หมายถึง     มีปญหาการพฒันาบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด 
   4     หมายถึง     มีปญหาการพฒันาบุคลากรอยูในระดับมาก 

   3      หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 
   2     หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรอยูในระดับนอย 
   1     หมายถึง     มีปญหาการพฒันาบุคลากรอยูในระดับนอยที่สุด 
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 3.4.3  นําคาเฉลี่ย  (X)  เปนรายขอและภาพรวมทั้ง  2  วิธี  ไปเปรียบเทียบกับเกณฑการ
ประเมิน  (Best,  1993,  p. 247)   
     4.51 – 5.00     หมายถึง     มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด 

  3.51 – 4.50     หมายถึง    มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก 
  2.51 – 3.50    หมายถึง    มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50     หมายถึง    มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับนอย 
  1.00 – 1.50     หมายถึง    มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดใชคอมพิวเตอรวเิคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อหา
คาสถิติตอไปนี้ 
  3.5.1  คารอยละ (Percentage) 
  3.5.2  คาเฉลี่ย (Mean) 
  3.5.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

3.5.4  การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 


