บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research Method) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคและตัวบงชี้ที่สงผลตอการทําวิจัยในดานบรรยากาศการทําวิจัย
ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน ดานการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการวิจัย และดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ในการทําวิจัยของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยมี
การดําเนินการการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1.1.1 ประชากรทีใ่ ชในการสัมภาษณ เปนผูบ ริหารทีด่ แู ลรับผิดชอบการทําวิจยั ของหนวยงาน
ภายในสถาบัน จํานวน 15 คน ดังนี้
1. ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
2. ดร.มงคล
หวังสถิตยวงษ รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.วรา
วราวิทย
รองคณบดีฝายวิจัยและสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
4. ผศ.ดร.สุราษฎร พรมจันทร
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
5. ผศ.ประวิตร จันทรานุภาพ
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
6. ดร.อนิราช
มิ่งขวัญ
รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
7. ดร.สุพจน
นิตยสุวัฒน
รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธพรึกส
รองคณบดีฝายวิชาการ
8. รศ.สุวรรณี
คณะศิลปศาสตรประยุกต
9. ผศ.ดร.กมลทิพย สัจจาอนันตกุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10. ผศ.ชาลี
ตระการกูล
รองผูอํานวยการฝายวิจัยและอุตสาหกรรม
สัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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11. ผศ.ดร.พัลลภ พิรยิ ะสุรวงค รองผูอ ํานวยการฝายสงเสริมและบริการวิชาการ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
12. อาจารยชาญชัย กุศลจิตกรณ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
สํานักหอสมุดกลาง
13. ผศ.สถาพร ชาตาคม
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
สํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. อาจารยสรุ พล กาญจนพนัง รองผูอ าํ นวยการฝายวิจยั และบริการอุตสาหกรรม
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
15. ผศ.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส
1.1.2 ประชากรที่ใชในการแจกแบบสอบถาม เปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) และ
สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) ที่เปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบัน
ทีป่ ฏิบตั งิ านทีก่ รุงเทพฯ และปราจีนบุรี จํานวน 1,339 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)
จํานวน 745 คน และสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) จํานวน 594 คน (งานวิจัยสถาบัน,
สจพ.:2549)
1.2 กลุมตัวอยาง
1.2.1 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการสัมภาษณใชประชากรทัง้ หมด 15 คน
1.2.2 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการแจกแบบสอบถาม ใชวธิ สี มุ ตัวอยางแบบ Stratified Random
Sampling จําแนกตามหนวยงานและประเภทจากจํานวนประชากร 1,339 คน โดยหาขนาดของ
กลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% (+- 5) ของ Yamane’ (บุญธรรม, 2540 : 70) ได
กลุมตัวอยาง 307 คน จําแนกตามประเภทของบุคลากร บุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) จํานวน
171 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) จํานวน 136 คน จําแนกตาม
หนวยงานและประเภทของบุคลากร ไดดังนี้
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คณะ/หนวยงาน
1.วิศวกรรมศาสตร
2.ครุศาสตรอุตสาหกรรม
3.วิทยาศาสตรประยุกต
4.เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
5.เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ศิลปศาสตรประยุกต
7.อุตสาหกรรมเกษตร
8.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9.บัณฑิตวิทยาลัย
10.สํานักงานอธิการบดี
11.สํานักหอสมุดกลาง
12.สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
13.สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
14.สํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
รวม

บุคลากรสายวิชาการ
(สาย ก)
ประชากร ตัวอยาง
202
46
116
26
139
32
45
10
8
2
43
10
7
2
185
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
745
171

บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
วิชาการ (สาย ข, สาย ค)
ประชากร ตัวอยาง ประชากร ตัวอยาง
76
17
278
63
42
10
158
36
40
9
179
41
12
3
57
13
4
1
12
3
6
1
49
11
4
1
11
3
28
6
213
49
15
3
15
3
185
43
185
43
50
12
50
12
58
13
58
13
27
6
27
6
16
4
16
4
31
7
31
7
594
136
1,339
307

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยและการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษา
สถานภาพการทําวิ จั ย และระเบียบประกาศที่เกี่ยวของกั บการทําวิ จัยในสถาบั นเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ตลอดจนงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับการทํางาน
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทํางานวิจัย
ของหนวยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยลักษณะของแบบ
สัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ นามสกุล อายุ
ตําแหนงทางบริหาร ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุราชการและระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงในปจจุบัน
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพการทําวิจัยภายในหนวยงาน จํานวน 7 ขอ
2.2 แบบสอบถาม
2.2.1 การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วของกับแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับองคประกอบทีเ่ กีย่ วของกับการทําวิจยั และการบริหารงาน
วิจยั ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ การศึกษาสถานภาพการทําวิจยั และระเบียบประกาศทีเ่ กี่ยวของ
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กับการทําวิจัยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตลอดจนงานวิจยั และบทความ
วิชาการทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษา แลวสรางเปนแบบสอบถาม
2.2.2 นําแบบสอบถามทีส่ รางขึน้ ใหผทู รงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา
(Content Validity) เพือ่ พิจารณาใหขอ เสนอแนะตางๆ และแกไขตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ
โดยมีรายนามผูท รงคุณวุฒิ ดังนี้
1) ผูช ว ยศาสตราจารย คันธรส แสนวงศ
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2) ดร.สุรงั ศี เดชเจริญ
ผูอ าํ นวยการศูนยวจิ ยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 นําแบบสอบถามทีแ่ กไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับบุคลากรในสถาบัน
จํานวน 30 ชุด นําผลทีไ่ ดมาหาคาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ตอนที่ 3
ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Yamane’
และนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
2.2.4 ลักษณะของแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 12 ขอ
มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจยั จํานวน 15 ขอ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ที่มีผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย จํานวน 45
ขอ แบงออกเปน
1. ดานบรรยากาศการวิจยั ในมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ขอ
2. ดานการสนับสนุนจากหนวยงาน จํานวน 12 ขอ
3. ดานการพัฒนาความรูเ กีย่ วกับการวิจยั จํานวน 11 ขอ
4. ดานสิง่ อํานวยความสะดวก จํานวน 9 ขอ
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อพัฒนาการทําวิจัยของบุคลากรของสถาบัน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวจิ ัยจะนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกับ
ประชากร จํานวน 15 คน ดวยตนเองในชวงเดือนมิถุนายน 2549
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําหนังสือถึงผูตอบแบบสอบถามและ
ใหผูตอบแบบสอบถามสงคืนงานวิจัยสถาบันโดยตรงภายในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
2549
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4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลจากแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี Content Analysis และสรุปผลเปน
รายขอแลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบบรรยาย
4.2 ขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 ซึง่ ใช
วิธที างสถิตดิ งั นี้
4.2.1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถีแ่ ละหา
คารอยละของแตละขอ แลวนําเสนอในรูปตารางและแปลผลดวยการบรรยาย
4.2.2 ขอมูลสภาพปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย
(x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบระหวางกลุม ตัวอยางโดยการใชสถิติ
ทดสอบ t แลวนําเสนอในรูปของตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ โดยมีเกณฑในการแปลผล
ดังนี้ (ธานินทร, 2547: 103)
4.2.2.1 แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัย แปลความ
หมายของคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีปญหานอยที่สุดหรือไมมีเลย
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีปญหาบางเล็กนอย
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีปญหาพอสมควร
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีปญหาคอนขางมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
4.2.2.2 แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ตัวบงชี้ที่สงผลตอความสําเร็จในการทําวิจัย
แปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือไมเห็นดวย
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดวยนอย
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นดวยมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4.3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปด (Open-ended Questions) เพื่อพัฒนาการ
ทํางานวิจัยของบุคลากรในสถาบัน วิเคราะหขอมูลโดยวิธี Content Analysis และสรุปผลเปน
รายขอจําแนกตามความถี่และรอยละ

