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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง “การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบต่างๆ  
 2. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา 
ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4. เพ่ือนําสาระขององค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ มาทดสอบ ประยุกต์ พร้อม
สรรค์สร้าง พัฒนาองค์ความรู้หรือรูปแบบที่มีผลเชิงปฏิบัติจริงที่เหมาะแก่บริบทในการพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ให้ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ซึ่งในบทน้ีจะอธิบายถึงวิธีการดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและทดสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 (เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 
นับกลับกัน) จํานวน 539 คน 
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 1.1.1 วิธีการสุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 (เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 นับกลับกัน) ซึ่ง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 
T., 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หน้า 45)  

n    =         N 
        =       1 + Ne2 
โดยที่ n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

N คือ จํานวนประชากร 
e คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (sampling error) ในที่ น้ีจะ

กําหนดเท่ากับ +/- 0.05 ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% 
n = 539 

1+ 539 (0.05)2 

n = 229.61 = 230 คน 
จากการคํานวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 230 คน และเนื่องจากขนาดของประชากรแต่

ละกลุ่มมีความแตกต่างกันจึงคํานวณตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร (Quota 
Sampling) ตามสูตรคํานวณ (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2539) ดังตารางที่ 3.1 ได้ดังน้ี 

n1 = n N1 

     N 
โดย n1 = จํานวนหน่วยตัวอย่างที่จะสุ่มจากแต่ละกลุ่ม 

n = จํานวนของหน่วยตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมด 
N = จํานวนประชากรท้ังหมด 
N1 = จํานวนประชากรแต่ละกลุ่ม 

ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
ช้ันปีที่ 1 (เข้าปีการศึกษา 2560) 
  กรุงเทพมหานคร 
  สมุทรปราการ 

 
81 
34 

 
35 
14 

ช้ันปีที่ 2 (เข้าปีการศึกษา 2559) 
  กรุงเทพมหานคร 
  สมุทรปราการ

 
95 
43

 
41 
18 

ช้ันปีที่ 3 (เข้าปีการศึกษา 2558) 
  กรุงเทพมหานคร 
  สมุทรปราการ

 
100 
38

 
43 
16 

ช้ันปีที่ 4 (เข้าปีการศึกษา 2557) 
  กรุงเทพมหานคร 
  สมุทรปราการ 

 
111 
37 

 
47 
16 

รวม 539 230 
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หมายเหตุ สถิติจํานวนนักศึกษา จําแนกตามปีที่รับเข้า ไม่นับรวมจํานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561) 
ที่มา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ีเน้นการประเมินใน
ภาพรวม (summative evaluation) โดยประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่างๆ 
 1.2.1 วิธีการสุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีดังน้ี  
  1) ผู้บริหาร/อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 คน 
  2) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 (เข้าเรียน
ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560 นับกลับกัน) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) ด้วย
วิธีการจับสลาก ตามตารางที่ 3.1 รวมท้ังสิ้น 230 คน 
    3) บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เข้ารับเมื่อปีการศึกษา 2556 และสําเร็จ
การศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2559 น้ัน มีจํานวนทั้งสิ้น 67 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
การแนะนําของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว ซึ่งทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 47 คน 
    4) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยน้ี ขั้นต้นจะใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือนํามาหาหน่วยตัวอย่าง ในการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะนําของหน่วย
ตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 5 คน 
 
2. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดระดับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2558 ตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ และวัดระดับความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 
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ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของ Likert มี 5 ระดับ
ให้เลือกตอบตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีนํ้าหนักของคะแนน ดังน้ี 
 
   มากที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
   มาก   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 
   ปานกลาง  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
   น้อย   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 
   น้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 
  ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู่ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งกําหนดข้อคําถามตามกระบวนการของ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตร (2) อาจารย์ผู้สอน (3) การให้
คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา (4) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (5) การจัดการเรียนการสอน (6) การวัด
และการประเมินผล (7) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ (8) การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของ Likert มี 5 ระดับ
ให้เลือกตอบตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีนํ้าหนักของคะแนน ดังน้ี 
   มากที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
   มาก   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 
   ปานกลาง  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
   น้อย   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 
   น้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 
  ส่วนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับการทวนสอบคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของ Likert มี 5 ระดับ
ให้เลือกตอบตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีนํ้าหนักของคะแนน ดังน้ี 
   มากที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
   มาก   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 
   ปานกลาง  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
   น้อย   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 
   น้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
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  ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ  มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด  (Open Ended 
Question) 
 
 2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  2.2.1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้บริหารหรือประธานหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  2.2.2 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้เแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi Structural Interview) กับบัณฑิตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  2.2.3 และใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้เแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi Structural Interview) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่าง ๆ  
 เพ่ือหาข้อสรุปทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือให้ไป
เป็นตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
และคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณภาพของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและทดสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
 
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 3. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4. ศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 5. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างข้ึนตามขอบเขตของคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 6. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้
และประสบการณ์ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอนใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content validity) และความครอบคลุมของเน้ือหา โดยผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ  
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. พันตํารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย  

อาจารย์ผู้สอนประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน  

อาจารย์ผู้สอนประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 จากน้ันนําร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีสูตรในการหาค่า ดังน้ี 
 

  สูตร  IOC =  
N

R  

 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
   N แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 โดยที่  +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 

โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป จากข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 104 ข้อ ใช้ได้
จํานวน 65 ข้อ ซึ่งข้อคําถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.80 – 1.00 

 7. แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี แล้วนําผลการตอบแบบสอบถาม ไป
หาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ในการวิจัย
ครั้งน้ีได้ทดลองใช้กับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 30 คน ได้
ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 
 8. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 4.1 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร/อาจารย์ของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 4.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่
ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ด้วยตนเอง 
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 4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากบัณฑิตของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ด้วยตนเอง รวมทั้งใช้วิธีการสอบถามโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างจาก
สถานประกอบการต่างๆ เพ่ิมเติมด้วย 
 4.4 และส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้ใช้บัณฑิตจากสถาน
ประกอบการต่างๆ ผู้วิจัยจะนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง รวมท้ังใช้วิธีการสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างจากสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ิมเติมด้วย 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 5.1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นํามาลงรหัส
เลข (Code) ตามเกณฑ์ของเคร่ืองมือแต่ละส่วน 
  2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และแจก
แจงความถ่ี (Frequencies) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไป 
   2.2 วิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
    4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด 
    3.51 – 4.50  หมายถึง มาก 
    2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง 
    1.51 – 2.50  หมายถึง น้อย 
    1.00 – 1.50  หมายถึง น้อยที่สุด 
   2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และเน้นการประเมินในภาพรวม 
(Summary Evaluation) เพ่ือให้ได้รูปแบบในการการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยรวบรวม 
คัดเลือก และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาต่อไป 
 
 




