
บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเพ่ือศกึษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชนเปนการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยผูวิจัยไดจัดลําดับ
สาระ  ดังน้ีคือ   
  1.  ลําดับขั้นตอนของการวจัิย  
  2.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
  3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
ลําดับขั้นตอนของการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 1  วิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการศึกษาตอเน่ืองสําหรับ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชนโดย ศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวจัิยศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการศกึษาตอเน่ือง  ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน  ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศจากทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  งานวิจัย  วิทยานิพนธ 
และระบบขอมูลสืบคนทางอินเตอรเนต  ฐานขอมูล ThaiLis 
 ข้ันตอนที่ 2  นําขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือพัฒนาเปนกรอบ
ของรูปแบบในการจัดการศึกษาตอเน่ืองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยใหมีเน้ือหาสาระ
ครอบคลุมในดานตางๆ ประกอบไปดวย 
  2.1  ปรัชญาและหลักการของการศึกษาตอเน่ือง 
  2.2  กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
  2.3  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
  2.4  โครงสรางระบบการบรหิารของการศึกษาตอเน่ือง 
  2.5  หลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาตอเน่ือง 
  2.6  วิธีการจดัการศึกษาตอเน่ือง 
  2.7  สื่อการศึกษาและแหลงการเรียนรูของการศึกษาตอเน่ือง 
  2.8  การติดตามและประเมินผลการศึกษาตอเน่ือง 
  2.9  การเทียบระดับและเทยีบโอนผลการเรียน 
 ข้ันตอนที่ 3  การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปได  โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาตอเน่ืองในสถาบนัอุดมศึกษา จํานวน 19 คน โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 
(Delphi Technique) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดําเนินการ 3 รอบ คือ ในรอบที่ 1 
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ใชแบบสัมภาษณตามความพรอมและความสะดวกของผูเชี่ยวชาญ  โดยรวบรวมผลการ
สัมภาษณและแบบสอบถามในรอบที ่1  ทุกประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญทานไดกลาวถึง  เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการทําเครื่องมือในรอบที่ 2 

สวนรอบที่ 2  ใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ  ซ่ึงคัดเลือกมาจากแบบสัมภาษณ
และแบบสอบถามในขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยรอย 60 ขึ้นไป จากในรอบที่ 1  ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  จําแนกขอคําถามองคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ือง   
 

ขอ องคประกอบหลัก จํานวนองคประกอบยอย 
   

 1 ปรัชญาและหลักการของการศึกษาตอเน่ือง                11 
 2 กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง                  7 
 3 จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง                12 
 4 โครงสรางระบบการ                12 
 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการสอนการศึกษาตอเน่ือง                14 
 6 วิธีการจัดการศึกษาตอเน่ือง                12 
 7 สื่อการศึกษาและแหลงการเรียนรูของการศึกษาตอเน่ือง                  9  
 8 การติดตามและประมวลผลการศึกษาตอเน่ือง                  6 
 9 การเทียบระดับและเทียบผลการเรียน                  4 
10 อ่ืน ๆ                  5  

   

                                       รวม                92 
   

 
 ในรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ  ซ่ึงมีเน้ือหาสาระเชนเดียวกับ
รอบที่ 2  พรอมทั้งแสดงคาสถิติโดยไดแสดงคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล
(Interquatile Range) ของกลุมและความคิดเห็นเดิมของผูตอบเพ่ือใหผูตอบไดทบทวนคําตอบ
เดิมของตนเองอีกครั้ง 
 ข้ันตอนที่ 4  การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสม ของรูปแบบการจัด
การศึกษาตอเน่ือง  ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทําเปน
แบบสอบถาม  เพ่ือนําไปสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ือง  หลังจากนั้นจึงกําหนด
รูปแบบการจดัการศึกษาตอเน่ืองจากองคประกอบที่พัฒนาขึ้น 
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การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ีมี 2 กลุม คือ 
  1.  กลุมผูทรงคุณวุฒิ 
   1.1  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาตอเน่ือง เปนผูที่มีคุณวฒิุการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป มีผลงานวชิาการดานการเขียนตํารา บทความและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกบั
การศึกษาตอเน่ือง และ/หรือเคยปฏิบตัิงานดานการศึกษาตอเน่ือง ในสถาบนัอุดมศึกษาในระดับ 
ที่ไดรับการ ยอมรับในวงวิชาการในดานการศึกษาตอเน่ืองในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน 
   1.2  ผูเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษา เปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขา
อุดมศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลงานวชิาการดานการเขียนตํารา  บทความและ/หรืองานวิจัย 
ที่เกี่ยวกบัการอุดมศึกษา และ/หรือเคยปฏิบัติงานดานการอุดมศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน 
  2.  กลุมผูบรหิารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการ
สถาบันอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแก  รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก/ศูนยที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอเน่ือง   
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก    
  1.  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาตอเน่ืองเปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ขึ้นไป มีผลงานวิชาการดานการเขียนตํารา บทความและ/หรืองานวจัิยที่เกี่ยวกับการศึกษาตอเน่ือง 
และ/หรือเคยปฏิบตัิงานดานการศึกษาตอเน่ือง ในสถาบันอุดมศึกษาในระดับทีไ่ดรับการยอมรับ 
ในแวดวงวิชาการในดานการศึกษาตอเน่ืองในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจํานวน  9 คน 
(ภาคผนวก ก) 
  2.  ผูเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษา  เปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาอุดมศึกษา
ระดับปริญญาเอก  มีผลงานวิชาการดานการเขียนตํารา บทความและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกบั
การอุดมศึกษา  และ/หรือเคยปฏิบตัิงานดานการอุดมศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนจํานวน  10 คน (ภาคผนวก ก) 
  3.  การตรวจสอบประสิทธภิาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษา
ตอเน่ือง สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุมตวัอยางที่ใช  ไดแก  กลุมผูบริหารสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  ในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ
ทั้งหมด  59 แหง คือ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนยที่
เกี่ยวของกับการศึกษาตอเน่ือง (ภาคผนวก ก) 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมีทั้งหมด  3 ฉบับ  ประกอบดวย 
 ฉบับที่ 1  เปนแบบสัมภาษณปลายเปด สําหรับผูเชี่ยวชาญ  โดยแบบสอบถาม 
ชุดนี้แบงเปน  2 ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  เปนขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 
  ตอนที่ 2  เปนแบบสัมภาษณปลายเปดที่ผูวิจัยสรางขึน้จากการศึกษารูปแบบ 
การจัดการศึกษาตอเน่ือง ทัง้ในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือกําหนดเปนกรอบ โครงสรางของ
รูปแบบ และนํามากําหนดเปนขอคําถาม  เพ่ือถามความคิดเห็นโดยอิสระของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกบัรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดาน  ปรัชญาและ
หลักการ  กลุมเปาหมาย  จุดมุงหมาย  โครงสรางระบบการบริหาร  หลักสูตรการเรียนการสอน  
วิธีการจัดการศึกษา  สื่อการศึกษาและแหลงการเรียนรู  การติดตามและประเมินผล  ตลอดจน
การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน  เพ่ือนําแนวคิดของผูเชี่ยวชาญไปพัฒนาเปน
แบบสอบถามในรอบที่ 2  ตอไป 
 ฉบับที่ 2  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี  5 ระดับ
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองในสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
ซ่ึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จากการสัมภาษณในรอบแรก  นํามาสรางเปน
แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 2   
 ฉบับที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  ชุดเดียวกับ 
รอบที่ 2 แตไดมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหน่ึง พรอมทั้งแสดง
คามัฐยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range)  ของผูตอบไวใน 
รอบที่ 2 ดวย 
 ฉบับที่ 4  เปนแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของ
องคประกอบของรูปแบบในการจัดการศึกษาตอเน่ือง รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับความตองการที่มีตอ
รูปแบบการจดัการศึกษาตอเน่ือง สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนแบบสอบถามมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซ่ึงจะสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
เอกชนที่มีตอรูปแบบการจดัการศึกษาตอเน่ือง ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยวามีความคิดเห็น
และความตองการที่มีตอรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองมากนอยเพียงใด  ประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ือง  เพ่ือนําไปปฏิบตัิจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการ  โดยขอความอนุเคราะหหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผูทรงคุณวุฒิ ประกอบไปดวย  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาตอเน่ืองจํานวน 
9 คน และผูเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษา จํานวน  10 คน  โดยวิธีการ  ดังน้ี  
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 แบบสอบถามฉบับที่ 1, 2 และ 3  ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไปให
ผูเชี่ยวชาญตอบและรบักลบัคืน การตอบแบบสอบถามทุกรอบดวยตนเอง  จํานวนหนึ่ง และ
บางสวนจัดสงทางไปรษณีย ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือน เมษายน 2549  
ใหทุกรอบไดรับแบบสอบถามตอบกลบัคืนมาครบทั้ง 19 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100.00  
 แบบสอบถามฉบับที่ 4  ผูวจัิยนําแบบสอบถามไปใหผูตอบซ่ึงเปนผูบริหารสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน ในระดับรองอธิการบดีฝายวชิาการ และ/หรือผูอํานวยการศูนย/สถาบันที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตอเน่ือง โดยบางสวนนาํไปดวยตนเองจํานวนหนึ่ง และบางสวน
จัดสงโดยทางไปรษณีย จํานวนทั้งสิ้น  59 สถาบัน ไดรบแบบสอบถามกลับคืน  34 สถาบัน 
ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มิถุนายน – เดือน สิงหาคม 2549  คิดเปนรอยละ 57.62 

 

การสรางและพัฒนาคณุภาพของเครื่องมือ 
 ในการสรางและพัฒนาเครือ่งมือ  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห และสงัเคราะหรูปแบบ
การจัดการศึกษาตอเน่ืองมาสรุปเปนกรอบแนวทางคําถาม  เพ่ือนําไปสรางแบบสมัภาษณ และ
แบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวย
กระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในรอบที่ 1 รอบที่ 2 
และรอบที่ 3  จนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกันเปนฉันทามต ิ
 องคประกอบที่ศึกษารูปแบบในการจัดการศึกษาตอเน่ือง มีดังน้ี 
  1.  ปรัชญาและหลักการของการศึกษาตอเน่ือง 
  2.  กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
  3.  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
  4.  โครงสรางระบบการบรหิารของการศึกษาตอเน่ือง 
  5.  หลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาตอเน่ือง 
  6.  วิธีการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
  7.  สื่อการศึกษาและแหลงการเรียนรูของการศึกษาตอเน่ือง 
  8.  การติดตามและการประเมินผลการศึกษาตอเน่ือง 
  9.  การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน 
 จากกระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จํานวน  3 รอบ  ผูวิจัยนําผล
จากการสรุปเปนฉันทามตขิองผูเชี่ยวชาญมาจัดทําเปนแบบสอบถาม  เพ่ือสํารวจความคิดเห็น
และความตองการที่มีตอรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ือง  สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมด  59 แหงทั่วประเทศ 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดติดตอเชญิกลุมผูทรงคุณวฒิุประกอบไปดวย  ผูเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษาตอเน่ืองและผูเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษาจํานวน  19 คน เปนผูใหความคิดเห็น
เกี่ยวกบัรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองในสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) 
วิเคราะห  โดยใชเทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item – Objective Congruence : IOC) 
เปนเกณฑในการพิจารณา ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามาแปลงเปนคะแนน ดังน้ี  
  มีความเห็นวา   สอดคลอง    กําหนดคะแนนเปน   1 
  มีความเห็นวา   ไมแนใจ     กําหนดคะแนนเปน   0 
  มีความเห็นวา   ไมสอดคลอง    กําหนดคะแนนเปน  -1 
 จากนั้นนําคะแนนการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาแทนคาในสตูรดัชนีความสอดคลอง 
ถาคาดัชนีความสอดคลองไมนอยกวา 0.5 ถือวา เกณฑการใหคะแนนดังกลาวอยูในเกณฑ 
ที่ใชได  ไมตองทําการปรับปรุง  
 ถาคาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.5  จะตองปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงจากการวิเคราะหผลการประเมินไดคะแนนความสอดคลองของแบบสอบถาม 
เทากับ 1.00  ซ่ึงเปนเกณฑสูงมากที่สุด จากนั้นตรวจสอบเพื่อแกไขสํานวนภาษา ตัดทอน และ
เพ่ิมเติมขอคําถามในแบบสอบถาม และนาํไปใหคณะกรรมการควบคมุปริญญานพินธ พิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง  กอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  หลังจากนั้นจึงสงแบบสัมภาษณไป
ใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 1 
 แบบสอบถามในรอบที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยแสดงผล 
การตอบในรอบที่ 1  ประกอบการตอบของกลุมในขอน้ันๆ พรอมทั้งความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือ
อาจเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา
ตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง กอนนําสงใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 2 
 แบบสอบถามในรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยแสดงผล 
การตอบในรอบที่ 2  ประกอบการตอบของกลุมในขอน้ันๆ  พรอมทั้งความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือ
อาจเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา
ตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง กอนนําสงใหผูเชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 3 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เพ่ือการตรวจสอบประสิทธภิาพของรูปแบบการจัดการศึกษา  
ตอเน่ือง  สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale)  5 ระดับ และแบบสอบถามเลือกตอบ (Check List)  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก 
การสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  โดยสอบถามความคิดเห็นของกลุมผูปฏิบัติงาน  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Delphi Technique) ที่ 2 และ 3   ใช 
การวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ คาพิสยัระหวางควอไทล (Interquatile Range)  คาเฉลีย่ (Mean)  
และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังรายละเอียด ดังน้ี  
 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range)  
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  การพิจารณาความสอดคลองกันของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยกําหนด
เกณฑในการพิจารณาดังน้ี  
  0.01 – 0.99   หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันสูงมาก 
  1.00 – 1.50   หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันสูง 
  1.50    ขึ้นไป หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันต่ํา 
        หรือไมมีความสอดคลองกัน 
 

  การพิจารณาขอความที่นํามากําหนดเปนรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ือง ใน
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน ผูวิจัยใชขอความที่มีพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range)  
ตั้งแต  1.50  ลงมา  ซ่ึงถือวา  ขอความนั้นมีความสอดคลองกันสูง 
 ผูวิจัยพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองในสถาบนัอุดาศึกษาเอกชน  กอนนําไป
ตรวจสอบความเหมาะสม/ความเปนไปได ในการนําไปปฏิบตัิ  โดยพิจารณาคําตอบของ
ผูเชี่ยวชาญในรอบสุดทาย ที่มีคามัธยฐาน (Median)  ตั้งแต 3.5  ขึ้นไป ซ่ึงถือวาผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นดวยในระดับมาก และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range) ตั้งแต 1.50 ลง
มาซึ่งถือวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันสูง 
 ผูวิจัยไดคํานวณหาคาเฉลีย่ (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอคาคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี  
  4.50 – 5.00   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 
        ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัิมากที่สดุ 
  3.50 – 4.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 
        ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัิมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 
        ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัิปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 
        ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัินอย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสม/ 
        ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัินอยทีสุ่ด 
 

 ในการพิจารณาความเหมาะสม/ความเปนไปได ในการนําไปปฏิบตัิผูวิจัยกําหนด
เกณฑ ในการพิจารณาโดยใชขอความที่มีคาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 3.5 ขึน้ไป 
 นําผลการวเิคราะหขอความที่ไดจากการสอบถามความเหมาะสม/ความเปนไปได  
ในการนําไปปฏิบัติ ของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ือง ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาก 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ระดับรองอธิการบดี และผูอํานวยการศูนย/สํานัก ที่มีคาคะแนน 
เฉลี่ยตั้งแต 3.5  ขึ้นไป และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.20  มากําหนดเปนรูปแบบ 
การจัดการศึกษา ตอเน่ือง ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับสมบูรณ 
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 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  ใชการคํานวณคาสถิติ Mann-Whitney U test  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ระหวางผูเชี่ยวชาญและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยหาคาอํานาจจําแนก (Z) และ
วิเคราะหความยากงาย (P) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ .05 
  สําหรับขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการศึกษาตอเน่ือง ใน
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน สรุปเปนแผนภาพ  ดังน้ี  
 

ตาราง 3  ขั้นตอน วิธีการศกึษาวิจัย แหลงขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    

1.  ขั้นการสราง
รูปแบบการศึกษา
ตอเนื่อง 

1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ตอเนื่องทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือเปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดการศึกษา 

การสังเคราะหจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 2.  การวิเคราะหและ
สังเคราะหรูปแบบการจัด
การศึกษาตอเนื่อง 

  

 3. ไดแนวทางของรูปแบบการ
จัดการศึกษาตอเนื่อง 

  

2. การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการศึกษา
ตอเนื่อง 

1.  การวเิคราะหและ
สังเคราะหรูปแบบการจัด
การศึกษาตอเนื่องโดยใช
เทคนิคเดลฟาย 

ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
ตอเนื่องและการอุดมศึกษา 
จํานวน 19 คน 
 

เทคนิคเดลฟาย 
 

 2.  การปรับปรงุรูปแบบ
การศึกษาตอเนื่อง 

 การสังเคราะหรูปแบบและ
การจัดการศึกษาตอเนื่อง
จากฉันทามติของ
ผูเชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคาและ
แบบสอบถามเลือกตอบ 

 3.  การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัด
การศึกษาตอเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ไดแก  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
และผูอํานวยการสถาบัน/
สํานัก/ศูนย 

 

    
 


