บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปน
วิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากร
ทางดานการบริหารบุคคล ดานการจัดสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอมของสถาบัน มีการ
ดําเนินงานการตามขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือที่ปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปราจีนบุรี จํานวนทั้งสิ้น 1,233 คน
ไดแก ขาราชการ สาย ก, ข และ ค จํานวน 1,035 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 198 คน (รายงานสถิตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประจําป 2546: 45)
3.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) จําแนกเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยแบงตามสายงานจากจํานวนประชากร
1,233 คน โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% (+5) ของ Taro Yamane โดยใชสูตร
การคํานวณกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร (อางอิงในธานินทร, 2547: 36-38) ได
กลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 302 คน ดังนี้
สายงาน
ประเภทบุคลากร

จํานวนประชากร
สาย ก สาย ข สาย ค รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
สาย ก สาย ข สาย ค รวม

ขาราชการ

556

170

309

1,035

135

42

77

254

พนักงานมหาวิทยาลัย

107

9

2

198

26

10

12

48

663

209

361

1,233

163

51

88

302

รวม
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามวัดเจตคติ
ของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 50 ขอ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี และคนควาเอกสาร ผลงานวิจัย สิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับเจตคติของ
บุคลากร และขอมูลการบริหารงานดานตางๆ ไดแก การบริหารบุคคล การจัดสวัสดิการ และสภาพ
แวดลอมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามเกี่ย วกับ เจตคติของบุคลากรที่มีตอ สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 3 ดาน แบงออกเปน ดานการบริหารบุคคล จํานวน 15 ขอ ดานการ
จัดสวัสดิการ จํานวน 15 ขอ และดานสภาพแวดลอมของสถาบัน จํานวน 20 ขอ โดยใชแบบ
สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Ration Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert ’s Scale) ซึ่ง
จัดเปนแบบสอบถามประเภทปลายปด (Closed End Form หรือ Structured Form) ที่กําหนดคําตอบ
ไวในกลุมตัวอยางไดเลือกตอบโดยกําหนดคําตอบใหเปนชวงที่ตอเนื่องกัน (Continuous) จํานวน
50 ขอ โดยมีการกําหนดคาระดับมาตราสวน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเจตคติ
ระดับ 5
หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4
หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3
หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2
หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1
หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจความตรงของเนื้อหาของแบบ
สอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความเที่ยง (Validity) ของแบบสอบถาม และขอเสนอแนะตางๆ โดยมี
รายนามของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) รองศาสตราจารยวิมล เหมือนคิด
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตรประยุกต
2) ผูชวยศาสตราจารยคันธรส แสนวงศ
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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3) นางศิริวิช ดโนทัย
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 8
ผูอํานวยการกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
4) นายปยะชาติ โชคพิพัฒน
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8
หัวหนากลุมงานวิเคราะหระบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศ
ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
5) นางกุศลิน บัวแกว
เจาหนาที่บุคคล ชํานาญการ 8
รักษาการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
4. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 30 ชุด โดยไมซ้ํากับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนกลุมตัวอยาง
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูว จิ ยั แจกแบบสอบถามกับกลุม ตัวอยาง โดยวิธกี ารทําบันทึกไปยังหัวหนาหนวยงานตางๆ
ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทัง้ กรุงเทพฯ และปราจีนบุรี เพือ่ ขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 และใหสงกลับมายังผูวิจัย ภายในวันที่ 21
มิถุนายน 2547
2. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณและสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 280 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.72 จากแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด 302 ฉบับ
3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการ
ศึกษา สายการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรก ปจจุบันดํารง
ตําแหนง และอายุราชการ วิเคราะหขอ มูลโดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และสรุปเปนคารอยละ
(Pencentage)

34

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 ขอมูลเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
จําแนกเปน 3 ดาน คือ ดานการบริหารบุคคล ดานการจัดสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอมของ
สถาบัน ตามจุดมุงหมายของการวิจัยในขอที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Scale)
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean : x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : SD.)
การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยของผลการวิเคราะหขอ มูล (ธานินทร, 2547: 67) กําหนด
หลักเกณฑ ดังนี้
1) ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูตอบมีระดับเจตคติที่ เห็นดวยอยางยิ่ง
2) ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูตอบมีระดับเจตคติที่ เห็นดวย
3) ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูตอบมีระดับเจตคติที่ ไมแนใจ
4) ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผูตอบมีระดับเจตคติที่ ไมเห็นดวย
5) ชวงคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ผูต อบมีระดับเจตคติที่ ไมเห็นดวยอยางยิง่
2.2 การเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารบุคคล
ดานการจัดสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอมของสถาบัน วิเคราะหขอมูลโดยหาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยดวยวิธีที – เทสต (T – test)
2.3 การเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ตามสายงาน จําแนกเปน 3 ดาน วิเคราะหขอ มูลดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
Analysis of Variance) โดยใชคาทางสถิติ F - test และถาพบวาคา F- test มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ เปนรายคูด ว ยวิธขี องเชฟเฟ (Scheffe′
Method)
3. คําถามปลายเปดของแตละดาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ (Frequency) และสรุป
เปนคารอยละ (Pencentage) เรียงลําดับระดับเจตคติจากมากไปหานอย

