
บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
โดยใช้วิธีการศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติผ่านตัวแปร 4 ชุด  ได้แก่ ปัจจัยสาระนโยบาย 
(policy statement factors) ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ (support factors) ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
(organization competence factors) และความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ บริบทที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
ด้านนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  การด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน  ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่  1  กำรศึกษำเพ่ือก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ มีกระบวนการในการศึกษาเพื่อก าหนด 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังน้ี 
 1.  การศกึษาเอกสาร (content analysis) ในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  1.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของ
การวิเคราะห์นโยบาย  กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรค
ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  1.2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   
  1.3  นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษา  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศกึษา  และการควบคุม ตรวจสอบ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
  1.4  ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2.   ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา 
 3.  วิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ได้ประเด็นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของปัจจัย 
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ในลักษณะของการสง่ผลตอ่ความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ภายใต้รูปแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่อาศัยแนวคิดของ
นักวิชาการ ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งพบว่าปัจจัยของกระบวนการน านโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติประกอบด้วย  สาระของนโยบาย การสนับสนุนการปฏิบตัิ 
ศักยภาพหน่วยปฏิบัติ และความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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 4. สร้างรูปแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ   โดยรูปแบบจ าลองแสดงรายการม ี
อิทธิพลต่อกันในกระบวนการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ คือ 1) ปัจจัยสาระ 
นโยบาย  2) ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ 3) ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 4) ความส าเร็จของการ 
น านโยบายไปปฏิบัติ  ในขณะที่ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติมีอิทธิพลต่อศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
และผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ ท าให้ผลการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวแปรตามสุดท้าย ใน 
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ของรูปแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา  เน่ืองจากเป็นตัวแปรที่รับ 
อิทธิพลจากปัจจัยนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ ในรูป 
ของตัวแปรแฝงทีศ่ึกษาอิทธิพลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ตัว   และการวัดผ่านตัวแปร 
สังเกตได ้18 ตัว ดังน้ี  
  4.1  ตัวแปรแฝงสาระนโยบาย ประกอบด้วย  ตัวแปรสังเกตได้ของวัตถุประสงค ์ 
ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ  มาตรฐานนโยบาย 
  4.2  ตัวแปรแฝงการสนับสนุนการปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้การ 
ส่งเสริมทางเทคนิคทางวิชาการ ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  ความเพียงพอของทรพัยากร  
และการพัฒนาบุคลากร   

4.3  ตัวแปรแฝงศักยภาพหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวแปรสงัเกตได้ดงัน้ี  
โครงสร้างองค์การ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  การบรหิารจัดการในหน่วยปฏิบัติ  บุคลากรปฏิบัติ และ 
ระบบการท างาน 
  4.4  ตัวแปรแฝงความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวแปร 
สังเกตได้ดงัน้ี ด้านผู้เรียน  มาตรฐานทางวิชาการ  คุณลักษณะทางวิชาชีพ  กิจกรรมการเรียน 
การสอน ระบบบริหารคุณภาพและผลงานทางวิชาการผู้สอน 
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ขั้นตอนที่  2  กำรพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้น้ี  ผู้วิจัยได้อาศัยรูปแบบ 
จ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหต ุที่ได้จากขั้นตอนที่  1 เป็นกรอบแนวคิด ร่วมกับแนวทาง  
การแสวงหาวิธีการวัดตัวแปรปัจจัยต่างๆ จากกระบวนการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติของ 
วรเดช  จันทรศร (2540) การทดสอบปัจจัยกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ  
กล้า  ทองขาว (2533) และการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่สง่ผลตอ่การน านโยบายการศึกษาไปปฏิบตัิ 
ของรุ่งเรือง  สุขาภิรมย์ (2543) การศึกษาตัวบ่งช้ีคุณภาพอุดมศึกษาของรุ้งรังษี  วิบูลชัย (2544) และ 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) เพื่อน ามาสร้าง 
เป็นเครื่องมอืศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียด  ดังน้ี 

 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืวิจัย ซึง่ผู้วิจัยศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการ
วิเคราะห์  แยกเป็นปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ  ผลการด าเนินงานและคุณภาพการจัดการศึกษาที่เกิดจากขั้นตอนการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ท าความเข้าใจตัวแปรที่ต้องการวัด วิเคราะห์เน้ือหา 
โครงสร้างของตัวแปร จัดท าเป็นรายการเน้ือหาเพือ่เสนอประเด็นที่เกีย่วข้องกับรูปแบบจ าลอง 
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหต ุที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 น าเสนอคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์
พิจารณา ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ   และน าเสนอเป็นแนวค าถามแยกประเด็นตัวแปรสาระ 
นโยบาย ตัวแปรการสนับสนุนการปฏิบัติ ตัวแปรศักยภาพหน่วยปฏิบัติ และตัวแปรความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาความครอบคลุมของเน้ือหาและความเหมาะสม
เบื้องต้นทางภาษา   แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบเลอืกตอบและเติมค าสั้นๆ ซึ่งเป็น 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ 
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ   
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเห็นเกีย่วกับปัจจัยต่างๆ ที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จของการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ เป็นแบบเลือกตอบตามมาตราส่วนประมาณค่าของ
ลิเคิร์ต (Likert scale) (Best&Kaln, 1993) แบบสอบถามมี 5 ระดับน้ าหนัก  ก าหนดดังน้ี 
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 คะแนน 1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
 คะแนน 2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
 คะแนน 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 คะแนน 4  หมายถึง  เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
 คะแนน 5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ข้อค าถามแบ่งออกเป็น  5  ด้าน  ดงัน้ี 
 1. ข้อค าถามตัวแปรสาระนโยบาย ประกอบด้วย  ข้อค าถามเกี่ยวกับ 1) วัตถุประสงค์ของ 
นโยบาย  2) ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ และ 3) มาตรฐานนโยบาย 
 2.  ข้อค าถามตัวแปรการสนับสนุนการปฏิบัติจากภายนอกหน่วยงานประกอบด้วย 
ข้อค าถามเกี่ยวกับ 1) การส่งเสรมิทางเทคนิควิชาการ และ  2) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
 3. ข้อค าถามตัวแปรการสนับสนุนการปฏิบัติของภายในหน่วยงานประกอบด้วย ข้อค าถาม
เกี่ยวกับ 1) ความเพียงพอของทรพัยากร และ 2) การพัฒนาบุคลากร 
 4. ข้อค าถามตัวแปรศักยภาพหน่วยปฏิบัติประกอบด้วย  ขอ้ค าถามเกี่ยวกับ 1) โครงสร้าง
องค์การ 2) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 3) การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ 4) บุคลากรปฏิบัต ิ และ  
5) ระบบการท างาน 
 5.  ข้อค าถามตัวแปรความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ประกอบด้วยข้อค าถาม 
เกี่ยวกับ 1) ผลด้านผู้เรยีน 2) มาตรฐานทางวิชาการ 3) คุณลักษณะทางวิชาชีพ 4) กิจกรรมการเรียน
การสอน 5) ระบบบรหิารคุณภาพ และ 6) ผลงานวิชาการผู้สอน 
 การหาคุณภาพเครื่องมือ  เน่ืองจากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  เป็นศาสตร์ทีย่ังไม่มี
ทฤษฎีรองรับ  การศกึษาจึงเป็นการศึกษาภายใต้ตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติร่วมกับ
แนวคิดและผลการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง การหาคุณภาพของเครื่องมือจึงเป็นสิง่จ าเป็นของการ
วิจัย  โดยเฉพาะการศึกษาผ่านรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา 
เครื่องมือ  ดังน้ี 
  1  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) และความถูกต้องของภาษาโดยใช้เทคนิค IOC (ภาคผนวก)  
ดังรายช่ือผู้เช่ียวชาญ ต่อไปน้ี 
 1.  รศ.บงัอร  อนุเมธางกูร   ประธานสาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 2.  ผศ.ดร.สมเกียรติ  เกียรตเิจริญ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 3.  ผศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท ์  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 4.  ผศ.ดร.ศันสนีย ์ จันทร์สถิตย์พร อาจารย์สาขาวิชาประเมินและวิจัยทางการศึกษา 
      คณะครุศาสตร์     
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 5.  ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  2  น าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม 
  3  น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น (reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างทีม่หาวิทยาลัยราชภฏั 
นครราชสีมา จ านวน 15 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จ านวน 15 คน  รวม 30 คน 
  4  น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเช่ือมั่นด้วย สัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Cronbach’s Alpha-Coefficient)  ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .983 จ าแนกเป็นปัจจัยพบว่า 
ปัจจัยสาระนโยบาย ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .940 ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.949 ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .952 และ ความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .969   
  5  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัยต่อไป 

 ประชำกรของกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง  15 แห่ง ประกอบด้วย  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย ได้แก่ บุคคลดังต่อไปน้ี   
 ต ำแหน่งของผู้ให้ข้อมูล ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

1.  อธิการบด ี   15  15  
2.  รองอธิการบดี   73 63 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดี   30 28 
4.  คณบดีทุกคณะ   80 66 
5.  ผูอ้ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน   93 76 
6.  หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   15 15 
7.  ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 15 15 
8.  ผูอ้ านวยการกอง   56 48 
9.   หัวหน้าส านักงาน (ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/คณะ) 99 79 
10. ประธานสาขาวิชา   733 250 
11. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   15 15 
12.  เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   22 19 
   

รวม 1,246 689 
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 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์  
ซึ่งผู้วิจัยจัดท าประเด็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างประเด็นข้อค าถามหรือการน าเข้าสู่การสนทนาเพือ่
ถามข้อมูลเชิงลกึจากผู้เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิความเหน็
จากการรับรู้ของผู้ใหข้้อมูลหลักที่ช่วยอธิบายอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแปรในรูปแบบการ
น านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ น าเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้  

 

ประชำกรของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง  15 แห่ง ซึ่งผู้วิจัยได้จัด 
แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏออกเป็น 5 กลุ่มตามจ านวนบัณฑิต  ปีการศึกษา 2551  ดังน้ี 

กลุ่มที่  1  จ านวนบัณฑิตตั้งแต่ 5,000  คนขึ้นไป ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จ านวนบัณฑิต 11,486  คน  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนบัณฑิต 5,188  คน 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จ านวนบัณฑิต 6,705  คน 

กลุ่มที่  2  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 4,000-4,999  คน  ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ จ านวนบัณฑิต 4,882  คน 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ านวนบัณฑิต 4,510  คน 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จ านวนบัณฑิต 4,366  คน 

กลุ่มที่  3  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 3,000-3,999  คน  ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวนบัณฑิต 3,833  คน 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี  จ านวนบัณฑิต 3,047  คน 

กลุ่มที่  4  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 2,000-2,999  คน  ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จ านวนบัณฑิต 2,854  คน 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี  จ านวนบัณฑิต 2,261  คน 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  จ านวนบัณฑิต 2,367  คน 

กลุ่มที่  5  จ านวนบัณฑิตน้อยกว่า 2,000  คน   ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวนบัณฑิต 1,643  คน 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ านวนบัณฑิต 1,693  คน 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี  จ านวนบัณฑิต 1,806  คน 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวนบัณฑิต 1,248  คน 
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กลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุม่อย่างง่าย โดยวิธีการ 
จับสลากกลุ่มละ 1 มหาวิทยาลัย   เน่ืองจากประชากรมีลักษณะของการด าเนินงานตามภารกิจที่ 
ใกล้เคียงกันมาก ผลการจับสลากไดก้ลุ่มตัวอย่าง  ดังน้ี 

กลุ่มที่  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กลุ่มที่  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
กลุ่มที่  3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กลุ่มที่  4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
กลุ่มที่  5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
 1.  อธิการบดีหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนหรือผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน 
 3.  คณบดีทุกคณะหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.  ผูอ้ านวยการส านัก สถาบัน ศูนย์หรอืรองผู้อ านวยการส านัก สถาบัน ศูนย์ที่รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ขั้นตอนที่  3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ระยะ  ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการศึกษาได้แก่ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 689 คน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน (1970) จ าแนกตามต าแหน่งของผู้ให้ข้อมูล หลังจากน้ันท าการสุ่มอย่างง่ายเพือ่
สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ดงัน้ี 
 

 ต ำแหน่งของผู้ให้ข้อมูล ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
1.  อธิการบด ี   15  15  
2.  รองอธิการบดี   73 63 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดี   30 28 
4.  คณบดีทุกคณะ   80 66 
5.  ผูอ้ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน   93 76 
6.  หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   15 15 
7.  ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 15 15 
8.  ผูอ้ านวยการกอง   56 48 
9.   หัวหน้าส านักงาน (ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/คณะ) 99 79 
10. ประธานสาขาวิชา   733 250 
11. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   15 15 
12.  เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   22 19 
   

รวม 1,246 689 
 

 ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
(indepth interview) เพื่อถามขอ้มูลเชิงลึกจากผู้เกี่ยวขอ้งกับการน านโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไปปฏิบัติ  
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ขั้นตอนที่  4  สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายข้อค้นพบของ
การวิจัย  ดังน้ี 
  1.  น าแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ บันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอรโ์ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  2.  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
โดยใช้สถิติบรรยายความถี่ ร้อยละ ซึง่เป็นการยืนยันว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมลูมีการกระจายและ 
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 
 3.  วิเคราะห์ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย   ปัจจัยการสนับสนุน 
การปฏิบัติ  ปัจจัยศักยภาพ  และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป 
ปฏิบัติของมหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ดงัน้ี 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
   ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40   หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20   หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิง่ 
 4.   เปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ  
และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ   โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variances: ANOVA) และทดสอบรายคู่ (post hoc) ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe)  

5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ 
และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation)   
         เกณฑ์การแปลระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีดงัน้ี (ศิริชัย  กาญจนวาสี,  
ทวีวัฒน์  ปิตยานนท์  และดิเรก  ศรสีุโข, 2540)     
  ค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0    ถงึ  0.29   หมายความว่า มีระดับความสัมพันธ์ต่ า 
  ค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่   0.30 ถึง  0.70  หมายความว่า มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
  ค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่   0.71 ถึง  1.00   หมายความว่า มีระดับความสัมพันธ์สูง 
 5. สร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) โดย 
การวิเคราะห์แบบขั้นตอน (stepwise method) ซึ่งมสีมการดังน้ี 
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 y    =   a+b1X1+b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7X7+ b8X8+ b9X9+ b10X10+B11X11+ b12X12 
หรือ 
 y    =   a+b1POL+b2SUP+ b3ORG 
 เมื่อ  y  =  ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  
(ตัวแปรเกณฑ์) 
  a    =  ค่าคงที่ 
  b1…b12   =  ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับตัวแปรเกณฑ์  
เมื่อควบคุมค่าตัวแปรอิสระอื่น  ๆที่มีอยู่ในสมการให้คงที่แล้ว 
 X1  =  วัตถุประสงค์นโยบาย 

 X2  =   ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ 

 X3  =  มาตรฐานนโยบาย 
 X4   =  การส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ 

 X5  =   ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

 X6   =   ความพอเพียงของทรัพยากร 

 X7  =   การพัฒนาบุคลากร 
 X8  =  โครงสร้างองค์กร 

 X9  =  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 X10 =  การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ 
 X11  =  บุคลากรปฏิบัติ   

 X12 =  ระบบการท างาน 
  POL =  ปัจจัยสาระนโยบาย 
  SUP =  ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  ORG =  ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ          
  6.  รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสงัเกต เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาตามประเด็น 
ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติ 


