
บทท่ี 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏไปปฏิบัติ  : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั้งน้ีมี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. รูปแบบกำรวิจัย 
  

 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross-
Sectional Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยเก็บ
และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร ซึ่งตัวแปรเหล่าน้ันจะมีความผันแปรต่อ
กันในเชิงทฤษฎี แล้วน าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาพิสูจน์สมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย 
 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 2.1 ประชำกร 

 

  การวิจัยครั้งน้ี ก าหนดหน่วยวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จ านวน 12 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มรม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (มร.สน.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มรภ.บร.) มหา 
วิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) มหาวิทยาลัย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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ราชภัฏกาฬสินธ์ุ (มกส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.
รอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  (มรภ.ศก.) ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 
   2.1.1  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี
หรือผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   2.1.2  บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน หมายถึง คณาจารย์ประจ าหรือ
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ าหรือ
ผู้สอนอัตราจ้างที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  
   2.2.3  บุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่มิได้
เป็นผู้บริหารและสายวิชาการ แต่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยที่ เป็น
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

  2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

 

   การวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอนในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปน้ี  

 

   ขั้นที่ 1 จัดกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นตัวแทนของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยจะจัดแบ่งตามเกณฑ์ทางด้านช่วงเวลาการก่อตั้ง จะท าให้
ภายในช้ันภูมิเดียวกันมีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุด และความแตกต่างกันของ
แต่ละช้ันภูมิ ดังต่อไปน้ี   
    กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่และเก่าแก่จัดตั้งไม่เกินปี  พ.ศ. 
2500 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
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    กลุ่มที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดกลางและระยะที่ 2 จัดตั้งระหว่างปี 
พ.ศ. 2500  แต่ไม่เกินปี พ.ศ. 2539 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    กลุ่มที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดเล็กและใหม่ จัดตั้งหลังปี พ.ศ. 2539 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   หลังจากน้ันผู้วิจัยท าการสุ่มเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 มหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นตัวแทนของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  12 แห่ง ด้วยวิธีการ
จับสลาก และผลจากการจับสลากได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป้าหมาย ดังน้ี 
    1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ 1 
    2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ 2 
    3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ 3 
   ขั้นที่  2  การหากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการสัมภาษณ์โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการเจาะจง ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น  30 คน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตำรำงที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

1. อธิการบดี 1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 1 คน 
2. ม. ราชภัฏเลย 1 คน 
3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 1 คน 

รวม 3  คน 
2. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี 1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 3 คน 

2. ม. ราชภัฏเลย 3 คน 
3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 3 คน 

รวม 9  คน 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

 

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

3. คณบดี 1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 1 คน 
 2. ม. ราชภัฏเลย 1 คน 
 3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 1 คน 
รวม 3  คน 
4. รองคณบดี 1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 1 คน 
 2. ม. ราชภัฏเลย 1 คน 
 3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 1 คน 
รวม 3  คน 
5. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 2 คน 
2. ม. ราชภัฏเลย 2 คน 
3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 2 คน 

รวม 6  คน 

6. รองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้า
ส่ ว น ร า ช ก า ร หรื อ ร อ ง หั ว ห น้ า
หน่วยงาน 

1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 2 คน 
2. ม. ราชภัฏเลย 2 คน 
3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 2 คน 

รวม 6  คน 
รวมทั้งหมด 30  คน 
    

   ขั้นที่ 3 การหากลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน และ
บุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 727) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวนทั้งสิ้น 308 คน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
    สูตร n =            N 
                  1+Ne2 
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    โดย n    =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N   =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
      e   =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ไม่เกิน .05 
   แทนค่าสูตร n =          1,329 
                1+(1,329x.052) 
          = 307.46 
 เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ในการวิเคราะห์และปรับตามหลักคณิตศาสตร์ ผู้ วิจัย
ด าเนินการปรับเพิ่มกลุ่มตัวอย่างจาก 307.46 เป็น 308 ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ในการวิจัยครั้ง น้ีเท่ากับ 308 คน  จากน้ันหา
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน และบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือ
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้สูตรดังน้ี 
 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม/ช้ัน= จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มช้ัน x จ านวนตัวอย่างทั้งหมด  
                                                                                 จ านวนประชากรทั้งหมด 
 
 ก ำหนดสูตร  N =    a x n 
                  T                     
 โดย  N  แทน จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม/ช้ัน 
    n แทน จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
    a แทน จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มช้ัน   
    T แทน จ านวนประชากรทั้งหมด 
 
 ตัวอย่ำง บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 แทนค่ำในสูตร 
     N = 298 x 308 
             1,329 
     N = 69.06  
 จากการแทนค่าสูตรดังกล่าวจะได้กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 69 คน (ข้อมูลตารางที่ 3.2) 
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ตำรำงที่ 3.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน และบุคลากรสายปฏิบัติงาน
หรือสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จ ำ น ว น
ประชำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

1. บุคลากรสายวิชาการหรือ
ผู้สอน 

1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 298 คน 69 คน 
2. ม. ราชภัฏเลย 293 คน 68 คน 
3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 19 คน 4 คน 

รวม 610 คน 141 คน  

2. บุคลากรสายปฏิบัติงานหรือ
สายสนับสนุน 

1. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 352 คน 82 คน 
2. ม. ราชภัฏเลย 299 คน 69 คน 
3. ม. ราชภัฏกาฬสินธ์ุ 68 คน 16 คน 

รวม 719 คน 167 คน 

รวมทั้งหมด 1,329 คน     308 คน 

 

3. เครื่องมือกำรวิจัย 
  

 3.1  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ีจะใช้เครื่องมือ 2 ลักษณะ คือ  
ใช้แบบสอบถามส าหรับบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน และบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสาย
สนับสนุนและใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปน้ี 
  1.  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามส าหรับบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนและ
บุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ รับ
ราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งน้ีเป็นเวลาปี ท างานในหน่วยงาน แ ละสถานภาพใน
มหาวิทยาลัยรายภัฏ ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List) กรอกรายละเอียด 
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   ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ทั้งหมด  9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ด้าน
สมรรถนะขององค์การ ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการประสานงานและ
การติดต่อสื่อสารด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านภาวะผู้น า ด้านทัศนคติของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการ
ติดตามการด าเนินงาน ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale)  5 ระดับ ได้แก่ 5 = มาก, 4 = ค่อนข้างมาก, 3 = ปานกลาง, 2 = 
ค่อนข้างน้อย, 1 = น้อย 
   ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความ 
ส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้านสภาพทางสังคม และด้านเทคโนโลยี ซึ่งลักษณะ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ 
ได้แก่  5 = มาก, 4 = ค่อนข้างมาก, 3 = ปานกลาง, 2 = ค่อนข้างน้อย, 1 = น้อย 
   ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  
ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  ซึ่งลักษณะ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ 
ได้แก่ 5 = มาก, 4 = ค่อนข้างมาก, 3 = ปานกลาง, 2 = ค่อนข้างน้อย, 1 = น้อย 
   ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 

  2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก าหนดแนวทางไว้ (The Interview Guide) โดยแยกหัวข้อที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง สังกัด สถานที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี และเวลาที่ให้
สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย      
ไปปฏิบัติ ทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ด้าน
สมรรถนะขององค์การ ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการประสานงานและ
การติดต่อสื่อสาร ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านภาวะผู้น า ด้านทัศนคติของผู้น า
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นโยบายไปปฏิบัติ  ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการ
ติดตามการด าเนินงาน  
   ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความ 
ส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้านสภาพทางสังคม และด้านเทคโนโลยี 
   ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  
ในด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
 

 3.2  กำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 

  เน่ืองจากผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูล จึงท าให้ต้องมีการหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหน่ึงที่ผู้วิจัยจะ
พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวให้มีความเที่ยงตรง (Validity) และมีความเช่ือถือได้ (Reliability) 
  1.  การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการค้นคว้าจากทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้มีเน้ือหาและข้อค าถามต่าง  ๆ ตรงกับกรอบแนวคิดในการศึกษาที่
ต้องการจะวัด โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ จ านวน 3 ท่าน 
   1.1  ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียติเจริญ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   1.2  ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   1.3  ดร.ไพศาล วรค า   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 
  ผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นและให้คะแนน โดยการค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ( Index of Item-objective 
Congruence หรือ IOC) เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อมีดังน้ี 
 

  คะแนนเท่ากับ +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
  คะแนนเท่ากับ  0   เมื่อไม่แน่ใจหรือข้อค าถามมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน 
  คะแนนเท่ากับ -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
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  เลือกข้อค าถามที่ค่า IOC อยู่ในเกณฑ์ 0.6 – 1.0 ใช้เป็นข้อค าถามในแบบ 
สอบถาม  
 2. การหาความเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม  ผู้ วิจัยได้ท าการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์ตามเกณฑ์แบบสอบถามที่ก าหนดไว้ คือ 5, 4, 3, 2 หรือ 1 เมื่อ
ได้ผลการวิเคราะห์จะเลือกข้อที่มีค่า rxx ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วนค าถามที่มีค่าต่ ากว่าน้ีให้คัดออก 
และในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจะน าไปทดลองใช้ (Try out) ดังน้ี 
  2.1  แบบสอบถามชุดที่ 1 ทดลองใช้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหา 
สารคามที่เป็นบุคลากรในสายวิชาการหรือผู้สอนและสายปฏิบัติการหรือสนับสนุนกลุ่มละ 20 
คน รวมจ านวน 40 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นที่ระดับ 0.981 
  2.2  แบบสัมภาษณ์ ทดลองใช้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่เป็นกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) 
ตามขั้นตอนดังน้ี 

  1. ท าการเก็บรวบรวมโดยแจกแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน 
บุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนทั้งสิ้น 308 คน โดยผู้วิจัยจะจัดท าบัญชีประชากร 2 บัญชี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยแต่ละบัญชีจะเรียงล าดับประชากรตามหลักการเรียงอักษรพยัญชนะไทยของราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ. 2546 กรณีเป็นชาวต่างประเทศจะเรียงล าดับประชากรตามหลักการเรียงอักษร
ภาษาอังกฤษ และเรียงต่อจากอักษรไทย ไม่ค านึงถึงรหัสประจ าตัวหรือหมายเลขประจ าตัว
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเรียงตั้งแต่ 1 ถึง N  ต่อมาคิดค่าช่วงสุ่ม 
(Sampling Interval) หรือ k โดยสูตร k = N/n แล้วเลือกจุดสุ่มเริ่มต้น (Random Start หรือ R) ที่
อยู่ระหว่าง 1 ถึง k หลังจากน้ันจะเริ่มสุ่มตัวอย่างจากหน่วยตัวอย่างที่ประกอบด้วย R, R+k, 
R+2k……ไปจนครบจ านวน  แต่ในกรณีที่ N หาร n ไม่ลงตัว ผู้วิจัยใช้จุดทศนิยม 3 ต าแหน่ง ถ้า 
k เป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยม จะเลือกตัวอย่างเป็นจ านวนเต็มโดยมีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
คณิตศาสตร์สากลนิยม 
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  2.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวนทั้งสิ้น 30 คน ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  
 

5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 

 1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ จะท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  1.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) จะเป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนที่
น าเสนอการพรรณนาลักษณะของข้อมูล ซึ่งจะน าเสนอในรูปของร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 5 = มาก, 4 = ค่อนข้างมาก,  
3 = ปานกลาง, 2 = ค่อนข้างน้อย, 1 = น้อย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
   4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็นมาก 
   3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็นค่อนข้างมาก 
   2.61 - 3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็นค่อนข้างน้อย 
   1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็นน้อย 
  1.2 สถิติเชิงตีความ (Inference Statistics) จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่ออ้างอิงประชากรซึ่งผู้วิจัยจะใช้สถิติหลักเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยจะเน้นการ
วิเคราะห์เชิงพหุคูณ (Multivariate Analysis) ซึ่งจะใช้สถิติหลัก ๆ คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยวิธี Stepwise ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการพรรณนา และอธิบายผลที่ได้จากการศึกษา
ตัวแปรต่างๆ ว่ามีลักษณะสอดคล้องหรือแตกต่างจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณอย่างไร 
เพื่อให้การสรุปและการเสนอแนะในมุมมองและความสัมพันธ์ในแต่ละมิติเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งและเช่ือมั่นให้กับงานวิจัยในเชิงวิชาการ 


