
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษา “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาในอนาคต ” ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดย
ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) และวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In Depth – Interview)  โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยข้อมูลที่
รวบรวมได้จะถูกน าไปวิเคราะห์ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ 
2) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งผู้วิจัยก าหนดระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการศึกษาใน
ครั้งน้ี ดังน้ี 

3.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล เครือ่งมอืที่ใช้ (Research Data Gathering and Instrument) และ
การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Quality of Data Monitoring) 

3.2 กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ (Key Informant)  
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
3.4 แผนการวิจัย (Research Plan) 

3.1 วิธีกำรรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย (Research Data Gathering and Instrument) 
และกำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล (Quality of Data Monitoring) 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ผู้วิจัยได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฎีและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth – 
interview) กับผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสัมภาษณ์ฉบับ
ที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ในขั้นต้น น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์  และ
แปลผลการวิจัย เพื่อพฒันาเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกองทุนฯ โดยตรง (สังคมใกล้) 
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ขั้นตอนที่ 4 จัดท าเป็นรายงานผลการวิจัย และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ควบคุมแล้วจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) 

และวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth – Interview) โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 
และผู้เ ช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน่วยการวิเคราะห์  (Unit of Analysis) โดย
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลโดยขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์มี
ดังต่อไปน้ี 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพือ่ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดของเรื่องทีศ่ึกษา 

2.  นิยามศัพท์ปฏิบัติการเพือ่สร้างแบบสัมภาษณ์ 
3.  สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลมุตามนิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
4.  น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
5.  น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูคนส าคัญที่

ก าหนดไว้ในการวิจัยครั้งน้ี โดยก าหนดประเด็นการขอสัมภาษณ์ดังน้ี 
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของ

องค์กรภาครัฐ ควรมีลักษณะและโครงสร้างแนวคิดอย่างไร 
5.2 การด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่

การศึกษาควรเป็นอย่างไร 
5.4 แนวโน้มของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาในอนาคต และแนวโน้มผลกระทบ

ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อนโยบายด้านศึกษาของไทย 
กำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล (Quality of Data Monitoring) 
1.  ตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้มามีความเพียงพอหรือไม่ โดยพิจารณาจากการอิ่มตัวของ

ข้อมูล ข้อมูลที่ได้มาตอบค าถามการวิจัยได้หรือไม่ ในกรณีของข้อมูลที่ไม่ตรงกันต้องตรวจสอบดู
ว่า ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไรโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ 
การพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบคือการสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล ว่าถ้าต่างเวลา ต่าง
สถานที่ และต่างบุคคลที่ให้ข้อมูลที่ได้มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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2.  ใช้การตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบวิธีวิจัยที่ต่างกัน โดยท าการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้ให้ข้อมูลขณะท าการสัมภาษณ์โดยสังเกตจากสีหน้า ท่าทาง ขณะให้ข้อมูล พฤติกรรมที่แสดงออก 
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างการติดตามเก็บรายละเอียดบรรยากาศ ขณะปฏิบัติงานของบุคคล
ในองค์กรสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป การท างานและประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งการติดตามเก็บรายละเอียด
บรรยากาศขององค์กรท าให้ทราบถึงความแม่นย า และสอดคล้องในค าบอกเล่ าของผู้ให้ข้อมูลใน
การปฏิบัติจริง และใช้วิธีการสอบถามโดยใช้ค าถามเดิมซ้ า เพื่อตรวจสอบความตรงกันของค าตอบ
ที่ได้ในครั้งแรก รวมทั้งการให้กลุ่มตัวอย่างได้ยืนยันความหมายของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ของ
ผู้วิจัยแล้วว่า มีความถูกต้องพ้องกับข้อมูลเบื้องต้นหรือไม่ อย่างไร 

 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant) 
 3.2.1 เพื่อให้การวิจัยครั้ง น้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่งได้แก่ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัด
การศึกษา และผู้เ ช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้มาจากการก าหนดโดยเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการเจาะจง ดังน้ี เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีผลงานการเขียนหรืองานวิจัยทางด้านการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาหรือทางด้านการความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย 3 ปี 
หรือมีเกณฑ์ตามก าหนดข้อใดข้อหน่ึง แล้วท าการสุ่มเลือกสัมภาษณ์ 1 คน จากในแต่ละกลุ่ม ซึ่งถือ
เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ขึ้นมาจ านวน 9 คน คือ 
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ตำรำงที่ 2  หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ที่ท าการคัดเลือกครั้งที ่1 
 

กลุ่มตัวอย่ำง หน่วยงำน / องค์กรที่ สังกัด จ ำนวน(คน) 
1.ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

 

- ปลัดกระทรวงการคลัง หรอืตัวแทนที่สามารถผู้ให้ข้อมูลแทน 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชี
จ่ายที่หน่ึง) หรือตัวแทนที่สามารถผู้ให้ข้อมูลแทน 
- เลขาธิการสภาการศึกษา หรือตัวแทนที่สามารถผู้ให้ข้อมูล
แทน 
- ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ หรอืตัวแทนที่สามารถผู้ให้
ข้อมูลแทน 
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ หรือตัวแทนที่สามารถผู้ให้ขอ้มูลแทน 
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือตัวแทนที่สามารถผู้ให้ข้อมูลแทน 
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือตัวแทนที่
สามารถผู้ให้ข้อมูลแทน 
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรอืตัวแทนที่
สามารถผู้ให้ข้อมูลแทน 
-เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขานุการ
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง) หรือตัวแทนที่สามารถผู้ให้
ข้อมูลแทน 

เลือกจากกลุ่มน้ี 2 คน 

2.  ผู้บริหาร 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการศึกษา 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ  
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
- ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 

เลือกจากกลุ่มน้ี 1 คน 

3.ผู้บริหารของ
หน่วยงานภาคเอกชน
ด้านการศึกษา 

- นายกสมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
- อธิการบดีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 

เลือกจากกลุ่มน้ี 1 คน 
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ตำรำงที่ 2  (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง หน่วยงำน / องค์กรที่ สังกัด จ ำนวน(คน) 
4.  นักวิชาการ ด้าน
การศึกษา 

อาท ิ
- ศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ วีสกุล 
- ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  
- ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย   ผู้อ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ 

เลือกจากกลุ่มน้ี 1 คน 

5.นักวิชาการ  
ด้านอื่นๆ 3 คน 

นักวิชาการด้านอื่นๆ ผู้ศึกษาได้พิจารณาจากกลุ่มนักวิชาการที่เสนอ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา หรือ CSR มาบ้าง อาทิ  
 -  ดร.โสภณ พรโชคชัย ที่ปรึกษาในโครงการด้านการพัฒนาเมอืง 
สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยให้กบัสหประชาชาติ เช่น ธนาคารโลก 
ธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชีย ESCAP, UN–Habitat, ILO, 
FAO  ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ 
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)  จ านวนมาก 
- สมชัย จิตสุชน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย  

- - นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักวิชาการอสิระ 

 

6. ผู้บรหิารของ
หน่วยงานภาคเอกชน  

 

ผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชน ศึกษาได้พิจารณาจากกลุ่ม
บริษัทท่ีด าเนินงานด้าน CSR อย่างชัดเจน และเป็นที่ประจักษ์ อาท ิ
- สุทธิพงษ ์ธรรมวุฒ ิพิธีกรและผู้ผลิตรายการ “ฅนค้นฅน”           
ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ 
- นายวัฒนา ทองศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการกฟผ. 
- มิ่งขวัญ พัฒนวงศ ์ผู้อ านวยการอาวุโสฝา่ยบรหิารการตลาดและ
สื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ ์อยุธยา 
- ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

เลือกจากกลุ่มน้ี 2 คน 

7. ผู้บรหิารระดับสูง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

- นายธาดา มาร์ติน 
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
- นายเสริมเกียรต ิทัศนสุวรรณ  
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
- ดร.ฑิตตมิา วิชัยรัตน์  
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

เลือกจากกลุ่มน้ี 1 คน 

ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการการสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีจับสลาก (Lottery) เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจ านวน
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น้อยๆ และต้องการจ านวนตัวอย่างน้อยๆ (Koul,1984,108) จากการก าหนดโดยเจาะจง  (Purposive 
Sampling) มาแล้วช้ันหน่ึง จึงได้ผู้เช่ียวชาญ (Unit of Analysis) ตามที่ก าหนด ดังน้ี 

ตำรำงที่ 3 หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ที่ท าการคัดเลือกครั้งที่ 2 
 

กลุ่มตัวอย่ำง หน่วยงำน / องค์กรที่ สังกัด 
1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 

1) 1) ภำคกำรเมือง : นางนันทนา ทิมสุวรรณ  
ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเลย เขต 2 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย 
2) ภำครำชกำร :  นางสุวรรณี ค ามั่น นางสุวรรณี ค ามั่น รอง
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.)  และ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษา 

2. ผู้บริหาร 
ของหน่วยงานภาครัฐ ด้าน
การศึกษา 

2) 3) นางสาว อรชร วงษ์ศริิ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะ
แนว สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชน
ด้านการศึกษา 

4) ดร.เสนีย์ สุวรรณดี 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
กรรมการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และการออกแบบสถาบันวิจัย
และพฒันาเทคโนโลยีกระทรวงพาณิชย ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการผลิตและอุตสาหกรรม ส านักงานสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รองเลขาธิการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
เลขาธิการ สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา 
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ บริษัทเอกชนหลายแห่ง 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) : (2543 – 2544) 
ประธานกรรมการบรหิารพรรคประชาธิปัตย์ สาขาเขต10 วัฒนา-ห้วย
ขวาง (2543- 2546)ผู้อ านวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (สส. อิสรา สุนทรวัตน์ : มกราคม 2544) 
ทีมงานเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน : 
2547) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
 (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์) : 2552 
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (2543 – ปัจจุบัน) 
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง หน่วยงำน / องค์กรที่ สังกัด 
4. นักวิชาการ ด้านการศึกษา 5) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล  

ราชบัณฑิต ราชสมาคมสถิติแห่งกรุงลอนดอน (Fellow of the  
Royal Statistical Society of England)   
อาจารย์สอนคณิตศาสตร์และวิชาสถิติที่มหาวิทยาลัย Westren 
Australia (1960-1962) ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
สถิติแห่งชาติ (1963-1969)  
คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
(1969-1982) 
อาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Indiana (1971-1972) 
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1982-1987) 
ศาสตราจารย์กิติคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
(ถึงปัจจุบัน) 
ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (1979) 
รักษาการผู้อ านวยการ อสมท. (1987) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (1 สิงหาคม 1998 ถึง 31  
กรกฎาคม 2003) 
กรรมการประปาส่วนภูมภิาค (และอนุกรรมการต่าง  ๆ
กรรมการประปานครหลวง และอนุกรรมการต่าง  ๆ
กรรมการ อสมท. และอนุกรรมการต่าง  ๆ
กรรมการบรษิัทกรงุเทพ ธนาคาร (ของ กทม.)คณะกรรมการ 
กองทุน กยศ. และ กรอ. 

5.นักวิชาการ ด้าน ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate 
Social Responsibility (CSR)   

6)  ดร.โสภณ พรโชคชัย ที่ปรกึษาในโครงการด้านการพัฒนา 
เมือง สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยให้กับสหประชาชาติ เช่น 
ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ESCAP, UN–
Habitat, ILO, FAO  ผูเ้ขียนหนังสือเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)  
จ านวนมาก 
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ) 
กลุ่มตัวอย่ำง หน่วยงำน / องค์กรที่ สังกัด 

6.ผู้บริหารของหน่วยงาน
ภาคเอกชน  

 

7) นางสาว มิ่งขวัญ พัฒนวงศ ์ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร
การตลาดและสื่อสารองคก์ร บมจ. อลอิันซ์ อยุธยา 

8) นางสุวิมล จิระพัฒน์สกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายและผู้บริหาร
ฝ่ายโครงการภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

7. ผู้บรหิารระดับสูงกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา 

9) นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ 
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

3.2.2 น ามาจัดเรียงในตารางเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบ (Probability and 
Impact  Matrix) (ตามกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯ)  ซึ่งพัฒนามาจาก Probability – 
Impact Matrix (Kim Heldman, Claudia M. Baca, Patti M. Jansen, 2007) โดยผู้ศึกษาจะเรียกว่า
ตารางวิเคราะห์  ความเกี่ยวข้องและผลกระทบ (Involvement and Impact Matrix)  โดยแบ่งกลุ่มตาม
คะแนนที่ประเมินได้มาลงต าแหน่งในตารางเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบดังตารางที่ 3.3 
จากผลแสดงในตารางจัดล าดับตามกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯ เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

- มคีวามเกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อกองทุนสูง (High) 
- มีความเกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อกองทุนปานกลาง (Medium) 
- มีความเกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อกองทุนต่ า (Low) 
เพื่อความมั่นใจว่าได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องและมผีลกระทบต่อกองทุนฯ ทั้งในระดับสงัใกล้ และสงัคมไกล ดังน้ี 
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ภำพประกอบที่ 23  การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องและการมีผลกระทบกับกองทุนฯ  
     (Involvement and Impact Matrix)   
ที่มา : พัฒนามาจาก Probability – Impact Matrix (Kim Heldman, Claudia M. Baca, Patti M.  

   Jansen, 2007) 
 

 

ภำพประกอบที ่24  การวิเคราะห์ความเกี่ยวขอ้งและการมผีลกระทบกับกองทุนฯ ในแตล่ะระดับสังคม 
ที่มา : พัฒนามาจาก Probability – Impact Matrix (Kim Heldman, Claudia M. Baca, Patti M.  

Jansen, 2007) และล าดับช้ันของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR 
(สถาบันไทยพัฒน์ 2556)  
 

3.2.3 น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ในขั้นต้น น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปล
ผลการวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกองทุนฯ โดยตรง (สังคมใกล้) โดยการการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) 
จากข้อมูลของผู้ปกครองผู้กู้ยืม และผู้กู้ยืมทั้งประเทศ ขึ้นมาจ านวน จ านวน 10 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ภาคอีกสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ กทม.  กระจายภาคละ 2 คน 
(ผู้ปกครอง 1 คน ผู้กู้ยืม 1 คน) 

 

3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วในล าดับต่อมาผู้ วิจัยน าเอาข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) ซึ่งน าเอาข้อมูลที่ได้
จากค้นคว้าวิจัยมาจัดกระท าให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยง
และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไปสู่ความเข้าใจต่อการด ารงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา ชยันต์ วรรธนะภูติ. (2546, น. 241-242) ในการวิเคราะห์ครั้ง
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น้ีผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ 3 ส่วน ดังน้ี 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีไม่มีส่วนร่วม
แล้วก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้เห็นภาพของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม โดยมี
การแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Categories) และท าดัชนีข้อมูล (Indexing) อธิบายและ
วิเคราะห์แบบของความหมาย  (Meaning of Pattern) ปรากฏการณ์ที่ค้นพบ วิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้าง (Structure Feature) แปลความหมายของปรากฏการณ์ (Interpret) เพื่อน าไปสู่การเรียบ
เรียงระบบข้อมูลใหม่อีกครั้ง  (Organize the Data) และสรุปข้อค้นพบ (Conclusions) เช่ือมโยง
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาส าหรับการตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ ส าหรับการ
วิเคราะห์เน้ือหาน้ันจะน าไปพรรณนาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์เพื่อตอบประเด็นการศึกษาที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 
3.4  แผนกำรวิจัย (Research Plan)  

ในการวิจัยครั้งน้ีใช้ระยะเวลา 46 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 กันยายน พ.ศ. 2553 – มิถุนายน พ.ศ. 
2556 โดยแบ่งระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ 

ตำรำงที่ 4 แผนการวิจัย (Research Plan) 
ระยะเวลำ / กิจกรรม เดือน / ป ี จ ำนวนระยะเวลำ 

ระยะที่ 1  ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง /สร้าง
แบบสัมภาษณ์ 

1 ก.ย.  2553 – 31 ธ.ค.  2555 
 

28 เดือน 
 

ระยะที่ 2  การเก็บข้อมลูการสัมภาษณ์ 
สรุปข้อมูล 

1 ม.ค.  2556 – 30 มิ.ย.  2556 
 

6 เดือน 

ระยะที่ 3  การอภิปรายผลการวิจัย 1 ก.ค.  2556 – 30 มิ.ย.   2557 12 เดือน 
 


