บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) นี้ เปนการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรและ
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) มีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. แหลงขอมูลการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
1.1 ขอมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เก็บขอมูลจากเอกสาร
นโยบายมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน รายงานประจําปและผูเกีย่ วของกับการพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ Content Analysis นําเสนอขอมูลโดยการบรรยาย
1.2 ขอมูลผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร เก็บขอมูลจากเอกสารรายงาน
สถิติบุคลากรลาศึกษาตอ อบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนาในประเทศและตางประเทศประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 ของงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน และขอมูลการพัฒนาบุคลากรที่
หนวยงานในสถาบันรายงานใหแกกองแผนงาน และกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2549 รวมทั้งเอกสารรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบัน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละและการเปรียบเทียบ รอยละ อัตราสวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงตอป นําเสนอขอมูลโดยตารางแลวบรรยาย
1.3 ขอมูลกระบวนการพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานในสถาบัน
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานในสถาบัน จํานวน 13 คน ไดแก
1. ผศ.ดร.ประนอม อุตกฤษฏ
คณบดีคณะศิลปศาสตรประยุกต
2. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม
3. อาจารยอิทธิเทพ อมาตยกุล
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริหาร
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4. น.ส.ปราณี เข็มวงศทอง
5. นางสุดใจ บัณฑิต
6. น.ส.บุญธรรม คีมนารักษ
7. น.ส.ภัสสร เผื่อนโกสุม
8. น.ส.สุกาญจนา เลขพัฒน
9. นางกุศลิน แกวใส
10.นางจินตนา บุญสมบัติ
11.นางพรทิพย พุมศิริ
12.นางจรินรันต รัมโพธิ์
13.นางวัชรี คลี่สุวรรณ

ผูอํานวยการกองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
หัวหนางานสํานักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
หัวหนาสํานักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดกลาง
เจาหนาที่บุคคล
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เจาหนาที่บุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหนาฝายพัฒนาบุคลากร
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา

1.3.1 เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเพื่อใชใน
การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ในสถาบัน โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร ลักษณะของแบบสัมภาษณ
แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลของผูใหสัมภาษณ ไดแก คุณวุฒิ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในสถาบันและระยะเวลาการดํารงตําแหนงในปจจุบัน
ตอนที่ 2 สัมภาษณเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรและผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาบุคลากรในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ของหนวยงาน มีลักษณะเปนคําถามแบบมีโครงสราง เพื่อเปนกรอบแนวทางใหผูตอบสามารถตอบ
คําถามไดอยางชัดเจน
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ตอนที่ 3 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
และของสถาบันมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
1.3.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Content
Analysis แลวนําเสนอขอมูลโดยการบรรยาย
1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เก็บขอมูลโดยการสอบถามผูบังคับบัญชาและบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาฯ ใน
แผนฯ 9 ดังนี้
(1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
(1.1) การสอบถามผูบังคับบัญชาของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาบุคลากร
โดยสอบถามจากผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนางานขึ้นไป จํานวน 182 คน ใชวิธีการหาขนาดกลุม
ตัวอยางคราวๆ ที่เปนตัวแทนของประชากรของ รศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี (อางถึงใน สุวิมล
ติรกานันท : 2543,94) โดยคิดจํานวนกลุมตัวอยางรอยละ 50 ของจํานวนประชากร ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 91 คน
(1.2) การสอบถามบุคลากรสายวิชาการ สายชวยธุรการ และสายธุรการ ที่
ไดรับการพัฒนาบุคลากร ในชวงแผนฯ 9 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวน 977 คน (ไมนับรวม
ผูบริหาร) ใชวีการสุมตัวอยางแบบ Stratified Random Sampling จําแนกตามหนวยงาน โดยหา
ขนาดของกลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% ตามระดับคาความคาดเคลื่อนของ Taro Yamané
(ธานินทร, 2547:38) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 205 คน
(2) เครื่องมือที่ใชในการสอบถาม
(2.1) แบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสถาบันที่ใชสําหรับสอบถามผูบังคับบัญชาของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ลักษณะของ
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก หนวยงาน ตําแหนง ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง อายุราชการ / อายุการทํางาน คุณวุฒิ มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 45 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเปนเกี่ยวกับการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ
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(2.2) แบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสถาบัน ที่ใชสําหรับสอบถามบุคลากรของสถาบันที่ไดรับการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ลักษณะของ
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก หนวยงาน ประเภทบุคลากร อายุราชการ / อายุการทํางาน คุณวุฒิ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและวิธีการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 38 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเปนเกี่ยวกับการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ
(3) การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และใหผูตอบ
แบบสอบถามสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยโดยตรง ดังนี้
(3.1) ผูบังคับบัญชา ผูวิจัยแจกแบบสํารวจใหผูบังคับบัญชา จํานวน 91
คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 59.34
(3.2) บุคลากร ผูวิจัยแจกแบบสํารวจใหบคุ ลากรที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 205 คน ไดรับแบบสอบถามสงกลับมา จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 51.22
(4) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดยการแจก
แจงความถี่และหาคารอยละของแตละขอ แลวนําเสนอในรูปตารางและการบรรยาย
ตอนที่ 2 มีการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และคารอยละ และนําเสนอขอมูลในรูปตารางและการบรรยาย
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสถาบัน เปน
คําถามปลายเปด วิเคราะหขอ มูลโดยวิธี Content Analysis และสรุปผลเปนรายขอจําแนกตามความถี่
และรอยละ
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2. การกําหนดรูปแบบและประเด็นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยใช
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ 1
การกําหนดนโยบายและ
การหาความตองการการ
พัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
1.การกําหนดนโยบาย
และวิธีการหาความ
ตองการการพัฒนา
บุคลากร

ขอมูลที่ใชใน
การประเมิน

เครื่องมือที่ใช

นโยบายและวิ ธี ก าร 1.แบบสํารวจ
หาความตองการการ เอกสาร
พั ฒ นาบุ ค ลากรของ 2.แบบสัมภาษณ
หนวยงานและของ
สถาบัน

ประเด็นที่ 2
การวางแผนพัฒนา
บุคลากร
แนวทางและวิ ธี ก าร 1.แบบสํารวจ
ตัวชี้วัด
1.กระบวนการการวาง ว า ง แ ผ น พั ฒ น า เอกสาร
แผนการพัฒนาบุคลากร บุ ค ล า ก ร ข อ ง 2.แบบสัมภาษณ
หน ว ยงานและของ
สถาบัน

การวิเคราะห
ขอมูล

เกณฑการประเมินผล

1.Content
Analysis
2.Content
Analysis

1.มีวิธีการหาความ
ตองการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักวิชาการ
2.มีความสอดคลอง
กับความตองการการ
พัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานและของ
สถาบัน

1.Content
Analysis
2.Content
Analysis

1.มีวิธีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรตาม
หลักวิชาการ
2.ความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
นโยบายดานการ
พัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานและของ
สถาบัน

26
ประเด็นการประเมินผล
ประเด็นที่ 3
การดํ า เนิ น การพั ฒ นา
บุคลากร
ตัวชี้วัด
1.จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาฯ
2.จํ า นวนครั้ ง ที่ บุ ค ลากร
ไดรับการพัฒนาฯ
3.รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร
4. จํานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร

ประเด็นที่ 4
การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร
ตัวชี้วัด
1.วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการ
พัฒนาบุคลากร
2.ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก า ร
พัฒนาบุคลากร

ขอมูลที่ใชในการ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

การวิเคราะห
ขอมูล

เกณฑการประเมินผล

ผลการดํ า เนิ น การ 1. แบบสํารวจ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของ เอกสาร
หนวยงานและของ
สถาบัน

1. หาคาความถี่
รอยละ
อัตราสวนและ
การเปรียบเทียบ
รอยละและ
อัตราสวนที่
เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงตอป

1.รอยละของบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนา
บุคลากรใน แตละป
2.อัตราการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของจํานวน
บุคลากรและจํานวน
โครงการพัฒนา
บุคลากรในแตละป
3. เปรียบเทียบจํานวน
บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การ
พั ฒ น า กั บ จํ า น ว น
บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน ว ยงานและของ
สถาบัน

1.แนวทางและวิธีการ 1.แบบสัมภาษณ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
พั ฒ นาบุ ค ลากรของ 2.แบบสอบถาม
หนวยงาน
2. ผลสัมฤทธิ์ของการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
บุ ค ลากรที่ไ ดรับ การ
พัฒนา

1.Content
Analysis
2.หาคาความถี่
และรอยละ
และ Content
Analysis

1.มีวิธีการประเมินผล
การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามหลักวิชาการ
2.ผลสัมฤทธิ์ของ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาตามความคิดเห็น
ของผูบังคับบัญชา
3.ผลสัมฤทธิ์ของ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาตามความคิดเห็น
ของผูไดรับการพัฒนา
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