บทที่ 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อ ง ความสัมพัน ธ์ระหว่ างปั จจัยแวดล้อ มในการทํางานกับ ผลการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับหลัก สูต ร มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูล สงคราม โดยมีก ารมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรสายวิชาการเป็ นตัวแปรส่งผ่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึก ษาระดับหลักสูต ร ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สู ต ร มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ พิบู ล สงคราม และ 2) ศึก ษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย แวดล้อ มในการทํา งานกับ ผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็ นตัว
แปรส่งผ่าน โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุ ค ลากรสายวิชาการที่เ กี่ยวข้อ งกับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการ
จั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม โดยบุค ลากรสายวิชาการ
จํานวน 417 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรของ 6 คณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยจะใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) คือ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 328 คน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
ตําแหน่ งทางวิชาการ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพบุคลากร อายุการทํางานในมหาวิทายาลัย
คณะ สาขาวิชา หลักสูตร รายได้ต่อเดือน ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น คํ า ถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย แวดล้อ มในการทํ า งาน ประกอบไปด้ว ย การ
สนับสนุ นจากผู้บริห าร ความร่ว มมือ ของผู้ร่ว มงาน การได้รบั การฝึ ก อบรมหรือ ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสิง่ จูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ส่ ว นที่ 3 เป็ นคํ า ถามเกี่ ย วกั บ การมีส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ยการดํ า เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการวางแผนการ
ปฏิบตั งิ าน (Plan) ด้านการดําเนินการตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และ
ด้านการนําผลประเมินมาปรับปรุง (Act)
ส่วนที่ 4 เป็ นคําถามเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ซึง่ แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณ
ค่า 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) เพื่อสอบถามระดับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยกําหนดค่าระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ ซึง่ มีความหมาย
ดังนี้
ระดับการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
มีค่าเท่ากับ
5
ระดับการมีส่วนร่วมมาก
มีค่าเท่ากับ
4
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
3
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
มีค่าเท่ากับ
2
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยทีส่ ุด
มีค่าเท่ากับ
1
ขัน้ ตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผู้ว ิจยั ได้ดําเนิน การสร้า งเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจยั จํา นวน 2 ส่ ว น ได้แ ก่ ส่ว นที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการสร้างตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยาม
โดยมีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ได้มาจากการศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจยั
รวมทัง้ องค์ความรูจ้ ากทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพีอ่ นํ ามาเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. เขียนนิยามปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน และการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา
4. สร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบตั กิ าร มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งเป็ นคําถามเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน
จํานวน 13 ข้อ และคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 17 ข้อ
จากนัน้ นํ าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ มาวิพากษ์กบั อาจารย์ท่คี วบคุมปริญญานิพนธ์ พร้อมทัง้ ปรับแก้
ข้อคําถามตามคําแนะนํา
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน ได้กําหนดค่า
ระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับปั จจัยมากทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ
5
ระดับปั จจัยมาก
มีค่าเท่ากับ
4
ระดับปั จจัยปานกลาง มีค่าเท่ากับ
3
ระดับปั จจัยน้อย
มีค่าเท่ากับ
2
ระดับปั จจัยน้อยทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ
1
แบบสอบถามในส่ ว นที่ 3 คํ า ถามเกี่ ย วกับ การมีส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา ได้กําหนดค่าระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
มีค่าเท่ากับ
5
ระดับการมีส่วนร่วมมาก
มีค่าเท่ากับ
4
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
มีค่าเท่ากับ
3
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
มีค่าเท่ากับ
2
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยทีส่ ุด
มีค่าเท่ากับ
1
5. หลัก จากทํ า การวิพ ากษ์ แ ละปรับ แก้ ข้อ คํา ถามกับ ที่ป รึก ษานิ พ นธ์แ ล้ว นํ า ไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน เป็ นผูพ้ จิ ารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม เพื่อคัดเลือกและปรับปรุง
แก้ไ ขให้เหมาะสม ซึ่งในการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) กับนิยาม โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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ให้ 1 คะแนน เมือ่ แน่ใจว่าข้อความนัน้ วัดได้ตรงตามนิยาม
ให้ 0 คะแนน เมือ่ ไม่แน่ ใจว่าข้อความนัน้ วัดได้ตรงตามนิยาม
ให้ -1 คะแนน เมือ่ แน่ใจว่าข้อความนัน้ วัดได้ไม่ตรงตามนิยาม
โดยคัดเลือกข้อความทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ข้อใดผ่าน
เกณฑ์คดั เลือกไว้ ส่ว นข้อคําถามใดที่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้อ งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อให้แบบวัดมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ โดยข้อคําถามข้อแบบสอบถามนี้
ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.66 - 1.00
6. จากนัน้ ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปปรับปรุงก่อนเก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างที่มคี ุณสมบัตเิ หมือนกับกลุ่มที่ศกึ ษาวิจยั แต่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากรที่ศึกษา จํานวน 30 คน จากนัน้ ได้นํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ โดยการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันของครอนบาค
่
โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ า ได้ค่าความเชื่อมันที
่ ่ระดับ
0.9207 ซึง่ เป็ นค่าทีย่ อมรับได้ จึงนําเอาแบบสอบถามนี้ไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ ป็ นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Date) โดยการรวบรวมค้นคว้าจากเอกสาร
งานวิจยั สิง่ พิมพ์ ข้อมูลจากระบบออนไลน์ และห้องสมุด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างจึงเลือกใช้
สถิติท่เี หมาะสมกับข้อ มูล คือ สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
(Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient)
3. วิเคราะห์ระดับปั จจัยแวดล้อมในการทํางาน โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในแต่ละ
ประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) โดยการหาค่าพิสยั และ
อันตรภาคชัน้ และนําผลต่างทีไ่ ด้มากําหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลีย่ ดังนี้
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สูตรการกําหนดช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนช่วง
=
5-1
5
= 0.8
ซึง่ จะได้ช่วงคะแนนทีใ่ ช้สาํ หรับการแปลผล ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับมากทีส่ ุด
ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับมาก
ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด
4. วิเ คราะห์ร ะดับ การมีส่ ว นร่ ว มในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยการแปล
ความหมายระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ของค่าเฉลีย่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) โดยการหาค่าพิสยั และอันตรภาคชัน้ และนํ า
ผลต่างทีไ่ ด้มากําหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลีย่ ดังนี้
สูตรการกําหนดช่วงคะแนน
ช่วงคะแนน
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนช่วง
=
5-1
5
= 0.8
ซึง่ จะได้ช่วงคะแนนทีใ่ ช้สาํ หรับการแปลผล ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมมาก
ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมน้อยทีส่ ุด
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5. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบตัวแปรส่งผ่าน
ใช้ ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอยตามแนวทางของบารอน และเคนนี่ (Baron
&
Kenny,1986) สําหรับการทดสอบตัวแปรส่งผ่านมี 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (M) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (β1)
ของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังภาพ 4
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(X)

β1

การมีสว่ นร่วมในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(M)

ภาพ 4 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (M)
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ระหว่าง
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (β2) ของ
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังภาพ 5
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(X)

β2

ผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
(Y)

ภาพ 5 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร (X) กับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (Y)
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ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปั จจัย
แวดล้อ มในการทํางานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สูต ร (X) และการมีส่ ว นร่ว มในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (M) กับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (β3) ของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ หลัก สูต รที่ส่ ง ผลต่ อ ผลการดําเนิ นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
หลักสูตร และหาค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน (β4) ของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ดังภาพ 6
ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
(X)

β3

การมีสว่ นร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
(M)

β4

ผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
(Y)

ภาพ 6 การวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (X) และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (M) กับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Y)
โดยในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็ นตัวแปรส่งผ่านที่
สมบูรณ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลัก สู ต ร เมื่อ ค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารถดถอยมาตรฐานของการมีส่ ว นร่ว มในงานประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรซึง่ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน หรือ β4 มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ค่าสัมประสิทธิ ์การ
ถดถอยมาตรฐานของปั จจัยแวดล้อมในการทํางานซึง่ เป็ นตัวแปรต้น หรือ β3 มีค่าเท่ากับ 0
2. การมีส่วนร่ว มในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
บางส่วนระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร เมือ่ ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของทัง้ ปั จจัยแวดล้อมในการทํางานซึง่ เป็ นตัวแปร
ต้น หรือ β3 มีค่ามากกว่า 0 และค่ าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของการมีส่ วนร่วมในงาน
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรซึง่ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน หรือ β4 มีนยั สําคัญทางสถิติ
3. การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไม่เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ระหว่างปั จจัยแวดล้อมในการทํางานกับผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เมื่อค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร หรือ β4 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

