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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

   
    การดําเนินการวิจยัในครัง้นี้   ผูวิจยัมุงศกึษาปญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  

พระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา กลุมที่ 12  โดยมีขัน้ตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
3.1  ประชากร 
3.2   เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.2.1  การสรางเครื่องมือ 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.6  แผนปฏิบัติงานวิจยั 

 

3.1  ประชากร 
 

     ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุมที่ 12   ปการศึกษา 2549  จํานวน 128 รูป/คน จาก 11 โรงเรียน  จําแนกเปน  

 ผูบริหาร   11   รูป 
 ครู  117   รูป/คน 
    ในการวิจัยครั้งนี้ใชประชากรทั้งหมด  จํานวน 128  รูป/คน ดังตาราง ตอไปนี้ 

 
ตาราง  1   แสดงจํานวนประชากร  จําแนกตามตําแหนง 
 

ประชากร 
ลําดับที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ผูบริหาร ครู 
1. พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม 1 29 
2. วัดจกุเฌอ 1 7 
3. พระปริยัติธรรมอุดมธานี 1 3 
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ตาราง 1 (ตอ) แสดงจํานวนประชากร  จําแนกตามตําแหนง 
 

ประชากร 
ลําดับที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ผูบริหาร ครู 
4. ผาสุกวิทยา 1 11 
5. พระปริยัติธรรมวัดทุงเหียง 1 11 
6. วัดเนนิบุญญาราม 1 16 
7. มงคลวิทยา 1 10 
8.   พระปริยัติธรรมอํานวยวิทยา 1 4 
9.  พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค 1 13 
10. พระปริยัติธรรมวัดแจง 1 9 
11. พุทธศาสตรวิทยา 1 4 

รวม 11 117 

 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
     เครื่องมือใชในการวิจัยคร้ังนี้ มี 3 ตอน คือ      
     ตอนที่  1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List)  

    ตอนที่  2 แบบสอบถามปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุมที่ 12 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จํานวน  6  ดาน    
แบบสอบถามมีทั้งหมด  72  ขอ  แบงออกเปน 6  ดาน  ดังนี้ 

1)  การสรรหาบุคลากร  จํานวน   12  ขอ 
2)  การพัฒนาบุคลากร  จํานวน   12  ขอ 
3)  การจายคาตอบแทน  จํานวน   12  ขอ 
4)  การรวมพลัง   จํานวน   12  ขอ 
5)  การธํารงรักษา  จํานวน   12  ขอ 
6)  การใหพนจากงาน  จํานวน   12  ขอ 
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    ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา ( Rating  scales )  5 ระดับ ดังนี้ 
5    หมายความวา  มีปญหาการบริหารงานบุคคลมากที่สุด 

 4    หมายความวา  มีปญหาการบริหารงานบุคคลมาก 
 3    หมายความวา  มีปญหาการบริหารงานบุคคลปานกลาง 
 2    หมายความวา  มีปญหาการบริหารงานบุคคลนอย 
 1    หมายความวา  มีปญหาการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด 
    ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม

นอกจากตอนที่ 2 
    3.2.1  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนนิการในการสรางเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 1)  ศึกษาทฤษฎี แนวคดิและรวบรวมขอมลู จากตํารา เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ

รวมทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานบุคคล เพื่อกําหนดขอบเขตในการศึกษาวจิัยและ
เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของ
การวิจยั 

 2)  ศึกษาคํานยิามศัพทเฉพาะในการวิจยั 
 3)  ศึกษาวิธีใชแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของตางๆ รวมทั้งขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 4)  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
 5)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ

ความถูกตอง  แนะนํา  ปรับปรุงและแกไข    
    3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1)  หลังจากปรับปรุงแกไขแลว   นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของภาษาโดยใชเทคนคิ IOC 
(ภาคผนวก ค) ดังมีรายช่ือ ตอไปนี ้

       (1)  ผศ.ประทีป  อนุเมธางกูร   กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหาร     
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

       (2)  นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล นักวิชาการศาสนา  7 
สํานักงานพระพุทธศาสนา  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

       (3)  พระครูปริยัติปญญาธร  ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดโสธรวราราม 
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      (4)  พระมหาจตุพล จนทโชโต   อาจารยสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดโสธรวราราม 

        (5)  พระมหาปรีชา  เตชวณโณ   อาจารยสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
วัดโสธรวราราม 

 2)  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ  นําเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธ  ตรวจสอบอีกครั้ง  เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  
 3)  หลังจากปรับปรุงแกไขอยางละเอียดแลว  เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้มีความ
เชื่อมั่น (Reliability) สําหรับการวิจยั  ผูวิจยัจงึนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  out) กับกลุม
บุคคลที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   ดังนี ้

       (1) โรงเรียนบาลีสาธิต 10              รูป/คน 
       (2)  โรงเรียนวดัสุทธาวาส 10      รูป/คน 

         (3)  โรงเรียนบาลีเตรียมฯ 10      รูป/คน 
 4)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมัน่ดวยวิธีของ ครอนบาค
(Cronbrach, 1990, p.161) ที่เรียกวา “สัมประสิทธิ์อัลฟา”  (Alpa - Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับ .92                                                                  
 5)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวทําเปนฉบับสมบูรณ  เพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
     ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน  ดังนี้ 
     3.3.1  บันทึกเสนอใหสํานกังานประสานงานบัณฑิตศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12   เพือ่ขออนุญาตเกบ็ขอมูล 
     3.3.2  นําหนังสือจากสํานกังานประสานงานบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรเสนอผูบริหารโรงเรียนพระปรยิตัิธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 12  เพือ่อนุญาตเก็บ
รวมรวบขอมลู                        

    3.3.3  การสงแบบสอบถาม  ผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง 
    3.3.4  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยจะเก็บดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถาม

ไปแลว 15 วัน 
    3.3.5 ถายังไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนดัมารับแบบสอบถามอีกภายใน 1  สัปดาห 
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    3.3.6  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด  128  ฉบับ  ไดกลับคืนมา 128  ฉบับ  เปนฉบับ
สมบูรณทั้งหมด  คิดเปน รอยละ 100 

 

3.4.  การวิเคราะหขอมูล 
 
     ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังตอไปนี ้
     3.4.1  ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยความถี่
และคารอยละ  แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

    3.4.2  ตอนที่  2   แบบสอบถามปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียน     

พระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา  กลุมที่ 12 วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (μ) และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(σ) นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยาย สําหรับการเปรียบเทียบวิเคราะหโดยใช 
คา t – test  

    3.4.3  เกณฑการวิเคราะหขอมูล 
    ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวจิัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลของคะแนนคาเฉลี่ย

ดังนี ้
  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานบุคคลมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง   มีปญหาการบริหารงานบุคคลมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานบุคคลปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานบุคคลนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีปญหาการบริหารงานบุคคลนอยที่สุด 
     3.4.4  ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปดวิเคราะห  โดยการสังเคราะหเนื้อหา 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
     ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป  โดยเลือกวิเคราะหขอมูลที่
สอดคลองกับความมุงหมายและสมมุติฐานการวจิัย  ดังนี้ 
     3.5.1  สถิติพื้นฐานใช  ความถี่และคารอยละ 

     3.5.2  คาเฉลี่ย  (μ)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) 
     3.5.3  คา  t – test 


