
 

 

บทที ่3 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ในระดับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ใช้วิธีวิจัยผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในระดับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ก าหนดประชากรเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 5 คน 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รวม

ทั้งสิ้น 83 คน จ าแนกเป็น 
  1) คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 63 คน 
  2) เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
 
3.2 ขั้นตอนการวิจัย 

1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในระดับคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพ่ือนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการสัมภาษณ์ และสร้าง
แบบสอบถาม 

2.  ผู้วิจัยเตรียมความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือให้
การศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะศึกษาให้มากที่สุด  

3.  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสร้างแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษากลุ่มที่ 1 ซึ่งมีแนวค าถาม
การสัมภาษณ์ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วของผู้บริหารที่ให้สัมภาษณ์  
ส่วนที่ 2 ผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 4 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 5 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  

4.  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ด้วยการสร้าง
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 

ส่วนที่ 2 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2558  จ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย องค์ประกอบที่ 3 ด้านการ
บริการทางวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตรวัดแบบของลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 
เกณฑ์การแปลผลระดับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ดังนี้  
 
 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ด าเนินงานในระดับที่สุด 

ส่วนที่ 3 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย
แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ป ี
2559 ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด เพ่ือให้แสดงความคิดเห็น 

ส่วนที่ 4 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ลักษณะข้อค าถามเป็น
แบบปลายเปิด เพ่ือให้แสดงความคิดเห็น 

4. การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ไปทดลองใช้
ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 



 32 

5. การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมของคณะครุศาสตร์โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) 

  
3.2 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู  

ผู้วิจัยแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทบทวนข้อมูลจากวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตของงานวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
เป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร คือ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และกลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ด้วยการ
แจกแบบสอบถาม และท าการรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2559  
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
            เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 
 1. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามถึงระดับการน าผลการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การพัฒนางาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 
 2. ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสร้างแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาในกลุ่มที่ 2 เพ่ือ 

3.  แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือจัดท าระบบระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของคณะครุศาสตร์  
 
3.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือการวจิยั 

ผู้วิจัยมีกระบวนการเพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ดังต่อไปนี้  
1. การตรวจสอบคุณภาพของประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก ( In-Depth 

Interview) โดยการก าหนดข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกค าถามให้ครอบคลุมตามแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือให้มีความครอบคลุมตัวแปรและวัตถุประสงค์ และสามารถ

ตรวจสอบ ได้โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน (ดังภาคผนวก ก รายชื่อคณะกรรมผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence Index = IOC) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกเฉพาะ
ข้อค าถามที่มีค่า IOC = 0.50 ขึ้นไป ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.85 (ดัง
ภาคผนวก ข ตารางที่ ผ.1 ผลการประเมินคุณภาพค่าดัชนีความสอดคล้อง แบบสัมภาษณ์เชิงลึก) 
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2. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกค าถามให้ครอบคลุมตามแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือให้มีความครอบคลุมตัวแปรและวัตถุประสงค์ และสามารถ

ตรวจสอบ ได้โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index = IOC) 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC = 0.50 ขึ้นไป ผลการ
ประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวมเท่ากับ 0.97 (ดังภาคผนวก ข 
ตารางที่ ผ.2 ผลการประเมินคุณภาพค่าดัชนีความสอดคล้อง แบบสอบถาม) 

ขั้นตอนที่ 4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยรวมของประเด็นค าถามของแบบสอบถาม ทั้งหมด 41 
ข้อค าถาม ค่า Cronbach's Alpha  = 0.944 (ดังภาคผนวก ข ตารางที่ ผ.5 ผลการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม) 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามเครื่องมือการวิจัย ดังต่อไปนี้  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) และการสังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic Synthesis) มีการตีความหมายของข้อมูลอย่าง
มีเหตุมีผล เพื่อวิเคราะห์ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว น าแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการบรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และผลการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

 
 




