
 

บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 

 การวิจยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของ

บุคลากรสายวชิาการเป็นตวัแปรส่งผ่าน มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน 

และการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ 2) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยมกีารมสี่วนร่วมของบุคลากรสายวชิาการเป็นตวั

แปรส่งผ่าน โดยมขีัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ บุคลากรสายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม ได้แก่ คณะครุศาสตร ์คณะวทิยาการ

จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยบุคลากรสายวิชาการ 

จาํนวน 417 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกหลกัสูตรของ 6 คณะ

มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิูลสงคราม โดยจะใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) คอื 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร จาํนวน 328 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดงัน้ี 
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  ส่วนที ่1 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 

ตําแหน่งทางวชิาการ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพบุคลากร อายุการทํางานในมหาวทิายาลยั 

คณะ สาขาวชิา หลกัสตูร รายไดต่้อเดอืน ทศันคตต่ิอการประกนัคุณภาพ 

 ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน ประกอบไปด้วย การ

สนับสนุนจากผู้บรหิาร ความร่วมมอืของผู้ร่วมงาน การได้รบัการฝึกอบรมหรอืความรู้ด้านการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา และสิง่จงูใจในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา  

 ส่วนที่  3 เ ป็นคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบด้วยการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการ

ปฏบิตังิาน (Plan) ด้านการดําเนินการตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมนิผล (Check) และ

ดา้นการนําผลประเมนิมาปรบัปรุง (Act)  

 ส่วนที ่4 เป็นคําถามเกี่ยวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการมสี่วนร่วมในการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

 ซึง่แบบสอบถามในส่วนที ่2 และส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณ

ค่า 5 ระดบั ของไลเคริ์ท (Likert’s Five Rating Scale) เพื่อสอบถามระดบัการมสี่วนร่วมในการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร โดยกําหนดค่าระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ซึง่มคีวามหมาย

ดงัน้ี 

  ระดบัการมสี่วนรว่มมากทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 5 

  ระดบัการมสี่วนรว่มมาก  มคี่าเท่ากบั 4 

  ระดบัการมสี่วนรว่มปานกลาง มคี่าเท่ากบั 3 

  ระดบัการมสี่วนรว่มน้อย  มคี่าเท่ากบั 2 

  ระดบัการมสี่วนรว่มน้อยทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 1 

 

 ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผู้วิจยัได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการมสี่วน

ร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยผู้วจิยัได้ดําเนินการสรา้งตามแนวคดิ ทฤษฎ ีและนิยาม 

โดยมขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 

 1. กําหนดวตัถุประสงค์ในการสรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัแวดลอ้มในการทํางาน 

และการมสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่ไดม้าจากการศกึษาวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

รวมทัง้องคค์วามรูจ้ากทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพีอ่นํามาเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

 3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารเกี่ยวกบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน และการมสี่วนร่วมใน

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

 4. สรา้งแบบสอบถามตามนิยามปฏบิตักิาร มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งเป็นคําถามเกี่ยวกบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน 

จาํนวน 13 ขอ้ และคําถามเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา จํานวน 17 ขอ้ 

จากนัน้นําแบบสอบถามที่สรา้งขึน้มาวพิากษ์กบัอาจารยท์ี่ควบคุมปรญิญานิพนธ ์พรอ้มทัง้ปรบัแก้

ขอ้คาํถามตามคาํแนะนํา 

 แบบสอบถามในส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน ได้กําหนดค่า

ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดบัปัจจยัมากทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 5 

  ระดบัปัจจยัมาก  มคี่าเท่ากบั 4 

  ระดบัปัจจยัปานกลาง มคี่าเท่ากบั 3 

  ระดบัปัจจยัน้อย  มคี่าเท่ากบั 2 

  ระดบัปัจจยัน้อยทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 1 

 แบบสอบถามในส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศกึษา ไดก้ําหนดค่าระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดบัการมสี่วนรว่มมากทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 5 

  ระดบัการมสี่วนรว่มมาก  มคี่าเท่ากบั 4 

  ระดบัการมสี่วนรว่มปานกลาง มคี่าเท่ากบั 3 

  ระดบัการมสี่วนรว่มน้อย  มคี่าเท่ากบั 2 

  ระดบัการมสี่วนรว่มน้อยทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 1 

 5. หลักจากทําการวิพากษ์และปรบัแก้ข้อคําถามกับที่ปรึกษานิพนธ์แล้วนําไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน เป็นผูพ้จิารณาความสอดคลอ้งของขอ้คําถาม เพื่อคดัเลอืกและปรบัปรุง

แก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งในการพจิารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) กบันิยาม โดยมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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  ให ้ 1  คะแนน  เมือ่แน่ใจว่าขอ้ความนัน้วดัไดต้รงตามนิยาม 

  ให ้ 0  คะแนน  เมือ่ไมแ่น่ใจว่าขอ้ความนัน้วดัไดต้รงตามนิยาม 

  ให ้-1  คะแนน  เมือ่แน่ใจว่าขอ้ความนัน้วดัไดไ้มต่รงตามนิยาม 

 โดยคดัเลอืกขอ้ความทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ขอ้ใดผ่าน

เกณฑ์คดัเลือกไว้ ส่วนข้อคําถามใดที่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะและความ

คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อใหแ้บบวดัมคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ โดยขอ้คําถามขอ้แบบสอบถามน้ี

ไดค้่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.66 - 1.00  

 6. จากนัน้ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปปรบัปรุงก่อนเก็บ

ขอ้มูลจรงิกบักลุ่มตวัอย่างที่มคีุณสมบตัเิหมอืนกบักลุ่มที่ศกึษาวจิยั แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างของ

ประชากรที่ศึกษา จํานวน  30 คน จากนัน้ได้นํามาวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ โดยการทดสอบค่า

สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของครอนบาค โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมัน่ที่ระดบั 

0.9207 ซึง่เป็นค่าทีย่อมรบัได ้จงึนําเอาแบบสอบถามน้ีไปใชใ้นการวจิยัต่อไป  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง

ทีเ่ป็นบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลูสงคราม 

 2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Date) โดยการรวบรวมคน้ควา้จากเอกสาร

งานวจิยั สิง่พมิพ ์ขอ้มลูจากระบบออนไลน์ และหอ้งสมดุ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจงึเลอืกใช้

สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล คือ สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี ่

(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.การวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรจะใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 

(Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient)  

 3. วเิคราะห์ระดบัปัจจยัแวดล้อมในการทํางาน โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในแต่ละ

ประเดน็มาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑข์องค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) โดยการหาค่าพสิยัและ

อนัตรภาคชัน้และนําผลต่างทีไ่ดม้ากําหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉลีย่ ดงัน้ี  
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 สตูรการกําหนดช่วงคะแนน 

 ช่วงคะแนน     =       คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                                                     จาํนวนช่วง 

             =        5 - 1 

              5  

        =  0.8 

  ซึง่จะไดช่้วงคะแนนทีใ่ชส้าํหรบัการแปลผล ดงัน้ี 

  ช่วงคะแนน  4.21 –  5.00  หมายถงึ มรีะดบัมากทีสุ่ด 

  ช่วงคะแนน  3.41 –  4.20  หมายถงึ มรีะดบัมาก 

  ช่วงคะแนน  2.61 –  3.40  หมายถงึ มรีะดบัปานกลาง 

  ช่วงคะแนน  1.81 –  2.60  หมายถงึ มรีะดบัน้อย 

  ช่วงคะแนน  1.00 –  1.80  หมายถงึ มรีะดบัน้อยทีสุ่ด 

 4. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแปล

ความหมายระดบัการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา ในแต่ละประเดน็มาเปรยีบเทยีบ

กบัเกณฑข์องค่าเฉลีย่ (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) โดยการหาค่าพสิยัและอนัตรภาคชัน้และนํา

ผลต่างทีไ่ดม้ากําหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉลีย่ ดงัน้ี  

 สตูรการกําหนดช่วงคะแนน 

 ช่วงคะแนน     =       คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                                                     จาํนวนช่วง 

             =        5 - 1 

              5  

        =  0.8 

  ซึง่จะไดช่้วงคะแนนทีใ่ชส้าํหรบัการแปลผล ดงัน้ี 

  ช่วงคะแนน  4.21 –  5.00  หมายถงึ มกีารมสี่วนรว่มมากทีสุ่ด 

  ช่วงคะแนน  3.41 –  4.20  หมายถงึ มกีารมสี่วนรว่มมาก 

  ช่วงคะแนน  2.61 –  3.40  หมายถงึ มกีารมสี่วนรว่มปานกลาง 

  ช่วงคะแนน  1.81 –  2.60  หมายถงึ มกีารมสี่วนรว่มน้อย 

  ช่วงคะแนน  1.00 –  1.80  หมายถงึ มกีารมสี่วนรว่มน้อยทีสุ่ด 
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 5. การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบตวัแปรส่งผ่าน 

  ใช้การวิเคราะห์การถดถอยตามแนวทางของบารอน และเคนน่ี (Baron & 

Kenny,1986) สาํหรบัการทดสอบตวัแปรส่งผ่านม ี3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

   ขัน้ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (X) กบัการมสี่วนร่วม

ในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (M) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐาน (β1) 

ของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วม

ในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ดงัภาพ 4 

 

 

 

 

 

ภาพ 4  การวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ยระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพ 

          การศกึษาระดบัหลกัสตูร (X) กบัการมสี่วนรว่มของบุคลากรในการดาํเนินงาน 

          ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสตูร (M) 

 

  ขัน้ตอนที ่2 การวเิคราะหถ์ดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ระหว่าง

ปัจจยัแวดล้อมในการทํางานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร (X) กบัผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร (Y) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลมาตรฐาน (β2) ของ

ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ดงัภาพ 5 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 การวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ยระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนัคุณภาพ 

         การศกึษาระดบัหลกัสตูร (X)  กบัผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา 

         ระดบัหลกัสตูร (Y) 

ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(X) 
 

การมสีว่นร่วมในงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(M) 

β1 

β2 ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนั

คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(X) 

ผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(Y) 
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  ขัน้ตอนที ่3 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจยั

แวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร (X) และการมีส่วนร่วมในงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร (M) กบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร (Y) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐาน (β3) ของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานประกนั

คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลกัสูตร และหาค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลมาตรฐาน (β4) ของการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการ

ดําเนินงานประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร ดงัภาพ 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 6 การวเิคราะหถ์ดถอยพหุระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพการศกึษา   

         ระดบัหลกัสตูร (X) และการมสี่วนรว่มของบุคลากรในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

         ระดบัหลกัสตูร (M) กบัผลการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร (Y) 
 

 โดยในการแปลความหมายของผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู ดงัน้ี 

 1. การมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรเป็นตวัแปรส่งผ่านที่

สมบูรณ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมในการทํางานกบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลักสูตร เมื่อค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสูตรซึง่เป็นตวัแปรส่งผ่าน หรอื β4 มนีัยสําคญัทางสถติ ิแต่ค่าสมัประสทิธิก์าร

ถดถอยมาตรฐานของปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานซึง่เป็นตวัแปรตน้ หรอื β3 มคี่าเท่ากบั 0 

 2. การมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรเป็นตวัแปรส่งผ่าน

บางส่วนระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร เมือ่ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของทัง้ปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานซึง่เป็นตวัแปร

ต้น หรอื β3 มคี่ามากกว่า 0 และค่าสมัประสิทธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมสี่วนร่วมในงาน

ผลการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(Y) 

ปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสตูร 

(X) 

การมสีว่นร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูร  

(M) 
 

β4 

β3 
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ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรซึง่เป็นตวัแปรส่งผ่าน หรอื β4 มนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

 3. การมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตรไม่เป็นตวัแปรส่งผ่าน

ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการทํางานกบัผลการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 

เมื่อค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของการมสี่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร หรอื β4 ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ


