บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลใน

การชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (2) ศึ กษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึ กษา และ (3) พัฒนา
แนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา ตัวแบบเกิดขึ้นจากการพัฒนารู ปแบบ
สมการโครงสร้างเชิงเส้น โดยอาศัยการวิจยั เชิงผสม (Mixed Research Methodology) ดังนั้น ผูว้ จิ ยั
ได้นาเสนอระเบียบวิธีวิจ ัยที่ ใช้ในการศึ กษาได้เป็ น 2 ส่ วน 1) การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยเก็ บ ข้อ มู ล ได้ จ ากการใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) 2) การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจาก การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดังนี้
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ
3.1.3 การสร้างมาตรวัด
3.1.4 คุณภาพของเครื่ องมือวัด
3.1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ
3.1.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงปริ มาณ
3.1.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
3.2.1 ประชากรเป้าหมาย
3.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
3.2.3 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
3.2.4 คุณภาพของแบบสัมภาษณ์
3.2.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
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3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการทาวิจยั ได้แก่นกั ศึกษาผูก้ ูย้ ืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร การหาขนาดกลุ่มตัวอย่ าง เนื่ องจากไม่ ท ราบขนาดของประชากร ที่
ชัดเจนจึง ใช้สูตรหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ cochran (1953) ดังนี้
n=

P(1-P)Z2
d2

โดยกาหนดให้
P คือ อัตราส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (กาหนดไว้ที่ 50 %)
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาหนด หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%) >> Z = 1.96
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
แทนค่าตามสู ตรได้เท่ากับ
0.5(0.5)1.962
0.052
=
384.16 ตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ทาการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างขึ้นอีกร้อยละ 10 จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งจัดเก็บทั้งสิ้ น
420 ตัวอย่างขึ้นไป
เมื่ อ ค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งแล้ว ผู ว้ ิจ ัย แยกเก็ บ ข้อ มู ล จากนัก ศึ ก ษา ที่ กู้ กยศ. ที่
สามารถชาระหนี้ ได้และชาระหนี้ ไม่ได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในสัดส่ วนที่เท่า ๆ กัน อาศัยการ
สุ่ ม ตัว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยอาศัย ฐานข้อ มู ล รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษา จาก
ธนาคารกรุ งไทย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบสมการโครงสร้างเชิ งเส้นของตัว
แปร โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ คือ LISREL Version 8.52 เพื่อช่ วยในการสร้ าง
รู ป แบบสมการ โครงสร้ างเชิ ง เส้ น (Structural Equation Modeling: SEM) หรื อ การวิเคราะห์
n=
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โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร และการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ที่วเิ คราะห์ดว้ ยสถิติ
ขั้น สู ง Stevens (1986, p. 147 – 153) อธิ บ ายว่า จานวนกลุ่ ม ตัวอย่างกับ จานวนตัวแปรในกรอบ
แนวความคิ ด ควรจะเป็ นอัต ราส่ ว น 20 ต่ อ 1 การศึ ก ษาของ Schumacker and Lomax (2010)
อธิ บายว่า การประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง มีคุณภาพและสามารถเป็ นตัวแทนของประชากร
ได้ดีน้ นั จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะมีจานวน 10 – 20 กลุ่มตัวอย่าง ต่อ 1 ตัวแปร ใน
กรอบแนวความคิด Kelloway (1998, p. 20) อธิ บายว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ เหมาะสมนั้นสมควรมี อย่าง
น้อย 200 คน ดังนั้นผูว้ ิจยั ขอสรุ ปการกาหนดจานวนกลุ่ มตัวอย่างตามแนวคิ ดของ Schumacker
and Lomax (2010); Kelloway (1998) อธิ บายได้ว่าขนาดกลุ่ มตัวอย่างที่ เหมาะสมคือ 20 เท่าของ
จานวนตัวแปรในกรอบแนวความคิด ซึ่ งถือได้วา่ เหมาะสมในการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม LISREL
เพื่ อให้ได้ผลการวิเคราะห์ ที่ ส ามารถประมาณค่า (Estimation) ได้อย่างถู กต้อง และกลุ่ ม ตัวอย่าง
ดังกล่าวสามารถเป็ นตัวแทนของประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดี คือจานวน 420 กลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการท าวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ไ ด้มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกได้เป็ นสามส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบ
เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ตัว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย
ตัวแปรอิสระจานวน 3 ตัวแปร ตัวแปรคัน่ กลาง 3 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร รวมตัวแปร
แฝงทั้งสิ้ น 7 ตัวแปร แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามคาถามปลายเปิ ด เกี่ ยวกับ ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิ บตั ิ
จริ งของตัวแบบ มีขอ้ ดีและข้อจากัดของการนาตัวแบบมาใช้และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เห็ น
ว่าเหมาะสมต่องานวิจยั
3.1.3 การสร้ างมาตรวัด
สาหรับมาตรส่ วนประมาณค่า ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระดับการให้ความสาคัญเป็ น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยที่
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มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เมื่อจะอภิปรายผล ผูว้ ิจยั จะนาคะแนนที่ ได้มาหาค่าเฉลี่ ย และแปลผลโดยอาศัยหลักตาม
โอกาสที่ ค วรจะเป็ น ตามแนวคิ ดของ Best (1977 อ้างถึ งใน สุ ชาติ โสมประยูร และวรรณี โสม
ประยูร, 2546 : 68)
ระดับค่าเฉลี่ย

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
ซึ่ งทาให้ได้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
แสดงว่า มีการประเมินในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
แสดงว่า มีการประเมินในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
แสดงว่า มีการประเมินในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
แสดงว่า มีการประเมินในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
แสดงว่า มีการประเมินในระดับมากที่สุด
3.1.4 คุณภาพของเครื่ องมือวัด
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด จะแบ่งเป็ น 2 ช่ วง คือการหาประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือก่อนเก็บข้อมูล และการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนที่จะทาการใช้โปรแกรม LISREL
ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
3.1.4.1 ช่ วงที่ 1 การหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือก่ อนเก็บข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะข้อมูลเป็ นแบบข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยได้ท าการศึก ษาจาก แนวคิด ทฤษฎี บทความ เอกสารทางวิชาการทางวิชาการงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง จากนั้นได้ทาการสังเคราะห์ ตวั แปรต่าง ๆ จากดุ ษฎี นิพนธ์ วิทยานิ พนธ์ จากทั้งในและ
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ต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ งตัวแปรที่สามารถนามาวิจยั ในกรอบแนวความคิดได้อย่างถูกต้อง และ
มีคุณภาพที่ดีเยีย่ ม ดังนั้นเมื่อได้สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี งานวิจยั และองค์ความรู ้ต่าง ๆ ทาให้ได้
ตัวแปรแฝง จานวน 7 ตัวแปร ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ 3 ตัว ตัวแปรคัน่ กลาง 3 ตัว และตัว
แปรตาม 1 ตัว
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างตัวแบบประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่ อการ
ชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา โดยการสังเคราะห์ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
มาสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการ
ชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ไปสอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมทั้งหมด 5
ท่าน (รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ นาเสนอในตาราง 3.1) เพื่อหารู ปแบบที่เป็ นไปในได้ในเชิงปฏิบตั ิ ทดสอบ
หาค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยวัดความสอดคล้องข้อคาถามในแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of item – Objective Congruence : IOC )
ขั้นตอนการตรวจสอบมีดงั นี้
1. ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ เทียบแผนผังการสร้างคาถาม กับแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาข้อคาถามเทียบวัตถุประสงค์ในการวัด โดยให้คะแนนดังนี้
+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
- 1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
3. นาคะแนนที่ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ หาค่า IOC รายข้อจากสู ตร
IOC

=

N

∑R
i =1

N

เมื่อ

IOC
R
N

=
=
=

ค่าดัชนีความสอดคล้อง
คะแนนความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละท่าน
จานวนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หมด

ตัดสิ นค่าดัชนี ความสอดคล้องตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ถ้า ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 แสดง
ว่าข้อคาถามนั้นวัดหรื อเป็ นตัวแทนของวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการวัด หากได้นอ้ ยกว่า.50 แสดงว่าข้อ
คาถามนั้นไม่เป็ นตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2544 : 240-247)
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิที่ตรวจเครื่ องมือ
ชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานทีท่ างาน
ดร.นพคุณ ทอดสนิท
ผูอ้ านวยการอาวุโส ธนาคารเกียรตินาคิน
ดร.ชัยพร ธนถาวรลาภ
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ดร.พิชญะ อุทยั รัตน์
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ดร.สรรชัย กิตติยานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ตารางที่ 3.1

ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 4 มาหาค่า
ความเที่ ย ง (Reliability Test) ผูว้ ิจยั จะวัด ความสอดคล้อ งภายใน (Internal Consistency Method)
ด้วยวิธีการของ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ได้จากการ
ทดสอบความเที่ยงของมาตรวัดโดยวิธีการนี้ จะช่ วยทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยงที่สูงขึ้ น
รวมทั้ง ช่ วยให้ ผู ว้ ิจยั ในการตัด รายการค าถามที่ มี ค่ าความเที่ ย งต่ าออก (Alpha If Item Deleted)
(สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2544 : 248-257) โดยค่าที่กาหนดค่าต้องไม่ต่ากว่า 0.70
ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยงสามารถนาเสนอได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ผลการทดสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยง
ตัวแปร
ค่ าความตรง
ค่ าความเทีย่ ง
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
0.80-1.00
0.78
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
0.60-0.80
0.72
ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
0.60-1.00
0.81
ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ มื
0.80
0.84
ความไว้วางใจในการชาระหนี้เงินกูย้ มื
0.80-1.00
0.90
ความพึงพอใจในการชาระหนี้เงินกูย้ มื
1.00
0.86
ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุน
0.60-1.00
0.84
เงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่าแบบสอบถามมี คุณภาพเพี ยงพอที่ จะนาไปเก็บข้อมู ลเนื่ องจากผ่านการ
ทดสอบทั้งความตรงและความเที่ยง
ตารางที่ 3.2
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3.1.4.2 การทดสอบข้ อตกลงเบื้องต้ นก่อนทีจ่ ะทาการใช้ โปรแกรม LISREL
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามที่ ผ่านการหาค่าความตรงเชิ งโครงสร้ าง ความตรงเชิ ง
เนื้ อหา และความเที่ยง ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการสุ่ ม โดยคัดกรองแบบสอบถามที่
ขาดความสมบู รณ์ ออก ก่ อนที่ นาข้อมู ลทั้งหมดมาทดสอบคุ ณสมบัติของข้อมู ลว่าสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดในการใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์ พ หุ ตวั แปร (Multivariate analysis) โดยการหาค่ าความ
เที่ยงตรงแบบรวมศูนย์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability :
c) และความแปรปรวนที่ ถู ก สกัด ได้ (average variance extracted : v) (Diamantopoulos and
siguaw, 2000) เพื่ อยืน ยัน ว่าตัวบ่ งชี้ ของมาตรวัด ที่ ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างขึ้ นหรื อได้ป รั บ ปรุ งมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม สามารถวัดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ นอกจากนั้นยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สกัดปั จจัย จัดกลุ่มตัวบ่งชี้ ที่มีความสัมพันธ์กนั อยู่ในกลุ่มเดี ยวกันโดยผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม LISREL
Version 8.52 เทคนิ ควิธีน้ ี สามารถใช้ได้เมื่อ ขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็ นตัวอย่างจานวนมากกว่า
หรื อเท่ากับ 100 หน่ วย (Bagozzi et al., 1991) ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการ
สกัดปั จจัยด้วยวิธีความเป็ นไปได้สูงสุ ด (Maximum likelihood: ML)
โดยที่สูตร ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability : c) และความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้ (average variance extracted : v) มีดงั นี้
c

()2
()2+ ()

 คือน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
 คือความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงที่ผา่ นเกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60
v

2
2+ ()
ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่าเทียบเท่าค่าไอเกน (Eigen value) ควรมีค่ามากกว่า 0.50
ขั้น ตอนที่ 6 ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ต่ า ง ๆ ว่ า ข้อ มู ล เหมาะสมกับ เทคนิ ค การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ นหรื อไม่ ด้วยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s
Coefficient Correlation) ระหว่างกลุ่มตัวแปรแฝง การหาเมตริ กความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝง
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แต่ละคู่ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่สูงจนเกิด ปั ญหาการร่ วมเส้นตรงพหุ
(Multicollinearity) (Belsley, 1991)
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้พฒั นาสร้ างขึ้ น พร้ อมจดหมายในการขอเก็บรวบรวมข้อมู ล
จากโครงการหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาการจัด การ มหาวิท ยาลัย สยาม ไปขอความ
อนุเคราะห์จากสถานศึกษาเพื่อกระจายข้อมูลไปยังบรรดานักศึกษา ตามหน่ วยงานที่ได้จากการสุ่ ม
ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จะทิ้งช่วงเวลาสาหรับการตอบข้อมูลประมาณสองสัปดาห์ หลังจากนั้นจะใช้วิธีการ
โทรศัพท์ไปตามหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลแล้วเสร็ จ ก่อนจะไปรับข้อมูลด้วยตนเองตามหน่วยงาน
ดังกล่าว หรื อให้ส่งกลับมาทางไปรษณี ยต์ ามความเหมาะสม
3.1.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยเชิ งปริมาณ
หลังจากได้ขอ้ มูลที่ผา่ นการทดสอบ นากรอบแนวคิดดังกล่าวไปทดสอบเชิ งปริ มาณ ด้วย
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) โดยอาศัยรู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรื อ โมเดล
ลิสเรล (Linear Structural Relationship Model or LISREL Model)
การวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดระดับนัยสาคัญ หรื อระดับความคลาดเคลื่ อนที่ยอมรับได้ (α)
ในการทาการทดสอบทางสถิติ ซึ่ งเป็ นโอกาสของการเกิ ดความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 0.05 (α =
0.05) โดยมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ และการใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการแจกแจงของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
การวิ เคราะห์ ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานของตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นกรอบแนวความคิ ด เป็ นการพัฒ นากรอบ
แนวความคิดในงานวิจยั นี้
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบ บ เพี ยร์ สั น (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ระห ว่ า งตั ว แป รเพื่ อดู
ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ระหว่างตัวแปรต่ าง ๆ เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการวิ เคราะห์ ส มการ
โครงสร้างเชิ งเส้ นของตัวแปรในกรอบแนวความคิดที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของตัว
แปรแฝงภายนอก รวมถึงป้ องกันปั ญหาภาวะเส้นตรงร่ วมเชิงพหุ
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3.1.7 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบสมการโครงสร้างเชิ งเส้น (Structural Equation Modeling:
SEM) ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ (2555 : 23) อธิ บายว่า SEM คือรู ปแบบที่ เกิ ดจากการรวมหลักการของ
สถิติการวิเคราะห์เชิงเส้น 2 ประเภทเข้าด้วยกัน คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และ การ
วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) Heir et al., (2006 : 710) อธิ บ ายว่ า โมเดลสมการ
โครงสร้ า ง (SEM) เป็ นเทคนิ ค การวิเคราะห์ ต ัว แปรพหุ ซึ่ งได้ร วมการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบ
(Factor Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เข้าด้วยกัน
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั นาโปรแกรม LISREL มาเพื่อศึกษาถึ ง (ก) ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงด้วยกันโดยทดสอบอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎี และ (ข) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงกับตัวชี้ วดั หรื อตัวแปรเชิ งประจักษ์ โดยตรวจสอบบนคุณภาพการวัด โปรแกรม LISREL
เพิ่ ม โอกาสในการวิ เคราะห์ ก ารผัน แปร (Variance) และการผัน แปรร่ ว ม (Covariance) โดยน า
เทคนิ คนี้ มาประยุกต์ใช้กบั การวิเคราะห์ปัจจัยเชิ งยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของของการสร้างมาตรวัด มีวตั ถุประสงค์เทคนิคคือ การทดสอบสมมติฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรแฝงกั บ ตั ว แปรเชิ ง ประจัก ษ์ (Manifest variables) และศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variables) กับ ตัวแปรแฝงภายใน
(Endogenous latent variables) (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ และคณะ, 2551: 9 – 11)
การวิเคราะห์การผันแปรร่ วมในการศึกษาวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์การผันแปร
ของตัวแปรทั้งหมดโดยศึ ก ษาเป็ นภาพรวมตามรู ป แบบสมการโครงสร้ าง (Structural Equations
Modeling: SEM) เพื่อยืนยันความถู กต้องสมบูรณ์ ของตัวแปรเชิ งประจักษ์ มาใช้ในการสร้างตัว
แปรเชิงทฤษฎี
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ตารางที่ 3.3 ค่ าสถิ ติ ที่ เกี่ ย วข้องในการประเมิ น ความสอดคล้องของกรอบแนวความคิ ดกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
เกณฑ์ สอดคล้อง
สถิติทเี่ กีย่ วข้ อง
สั ญลักษณ์
วัตถุประสงค์
กับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์
𝑥 2 /df
Relative Chi –
พิสูจน์วา่ กรอบแนวความคิดมีความ 𝑥 2 /df < 3.00
square
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Good of Fit Index
GFI
เพื่อวัดระดับความกลมกลืนที่ลงตัว
> .90
มีค่าระหว่าง 0 – 1.00
Comparative Fit
CFI
เพื่อวัดระดับความกลมกลืน
> .95
เปรี ยบเทียบอย่างลงตัวโดยมีค่า
ระหว่าง 0 – 1.00
Normal Fit Index
NFI
ดัชนีช้ ีวดั ความสอดคล้องเชิง
> .90
สัมพัทธ์
Standardized Root
Standardized เพื่อแจ้งค่าความคลาดเคลื่อนของ
> .08
Mean square
RMR
กรอบแนวความคิดในรู ปแบบราก
Residual
ของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือ
ในรู ปคะแนนมาตรฐานโดยมีค่า
ระหว่าง 0 – 1.00
Root Mean Square
RMSEA
เพื่อแจ้งค่าความคลาดเคลื่อนของ
< 0.05
Error of
กรอบแนวความคิดในรู ปแบบของ
Approximation
รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ มีค่า
ระหว่าง 0 – 1.00
ที่มา: Heir et al., (2006)
3.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการวิจยั เชิงประมาณเรี ยบร้อยดีแล้ว จึงนาวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาใช้ใน
งานวิจยั ครั้ งนี้ เพื่ ออธิ บ าย และยืนยันความถู ก ต้องของข้อมู ล ที่ ได้จากการวิเคราะห์ การวิจยั เชิ ง
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ปริ มาณ โดยนาตัวแปรจากกรอบแนวความคิดเฉพาะตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติต่องานวิจยั ครั้งนี้
ไปสัมภาษณ์เชิงลึก
3.2.1 ประชากรเป้ าหมาย
ได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา รองผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ และ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริ หารหนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกาหนดคุณสมบัติ
จากประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องยินดีให้คาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์
ต้องมี ค วามรู ้ ที่ ชัดเจนเกี่ ย วกับ การให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา ซึ่ งประกอบด้วย ดร.ฑิ ตติ ม า วิชัย รัต น์
(ผูจ้ ดั การ กยศ.) คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิ ตติ คุ ณปรี ชา บูชางกรู และ คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ (รอง
ผูจ้ ดั การ กยศ.) คุณปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม (ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารหนี้ กยศ.)
3.2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In – depth Interview) กับประชากรเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยโครงสร้ า งของข้อ ค าถามที่ จ ะใช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก นั้น ได้ม าจากผลการ
วิเคราะห์การวิจยั เชิงปริ มาณมาประกอบการสัมภาษณ์
3.2.3 แบบสั มภาษณ์แบบเจาะลึก(In – depth Interview)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก(In – depth Interview) ลักษณะ
ค าถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open – ended Questionnaire) ซึ่ งได้ ก าหนดข้อ ค าถามไว้แ ล้ว แต่
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เน้นการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นหลักสาคัญ ดังนั้นการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In –
depth Interview) จะเป็ นการสนับสนุ นและส่ งเสริ มข้อมูลเชิ งปริ มาณ และงานวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น
ส่ วนเสริ มหรื อส่ วนเติมเต็มเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของงานวิจยั ครั้งนี้
3.2.4 คุณภาพของแบบสั มภาษณ์
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In –
depth Interview) โดยให้ทรงคุณวุฒิ ชุ ดเดียวกับที่ตรวจเครื่ องมือจากการวิจยั เชิงปริ มาณ จานวน 5
ท่าน ตรวจสอบข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกนั้นว่ามีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่ องที่ได้ทาการ
วิจยั นี้ มีความครอบคลุมเพียงพอที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีแล้วหรื อไม่ หลังจากนั้นดาเนิ นการปรับปรุ ง
และพัฒ นาแบบสัม ภาษณ์ ตามค าแนะน าจากทรงคุ ณ วุฒิ ทั้ง 5 ท่ าน เมื่ อแบบสั ม ภาษณ์ มี ความ
สมบูรณ์แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจริ งที่ต่อไป
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3.2.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้นาวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากประสบการณ์ทางานจริ ง
ของผูก้ ลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาใช้ในการขยาย ผลการศึกษาการวิจยั เชิงปริ มาณ
ในการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก นั้น ผูว้ ิจยั ใช้แบบสั ม ภาษณ์ ล ักษณะเชิ งโครงสร้ างในการเก็ บ
ข้อมูลจากประชากรเป้ าหมาย คือ ผูจ้ ดั การกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา รองผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ
และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารหนี้ ด้วยผูบ้ ริ หารเหล่านี้มีภาระงานที่มากในแต่ละวัน มีผลทาให้เวลาที่
ใช้ในการนัดเข้าพบไม่ ตรงกัน จึ งกาหนดการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กแต่ละครั้ งใช้เวลาประมาณ 30-45
นาที โดยระหว่างการสั ม ภาษณ์ ผู ว้ ิ จยั ได้ท าการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ด้วยวิ ธี ก ารจดบัน ทึ ก และการ
บันทึกเสี ยงเพื่อเป็ นหลักฐานเชิงยืนยัน สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวแปรใน
กรอบแนวความคิดเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพต่องานวิจยั ครั้งนี้
3.2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
เมื่ อผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก จากผูจ้ ดั การกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา รองผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารหนี้ จะนาข้อมูลจากเครื่ อง
บันทึกเสี ยงมาถอดรายละเอียดเป็ นข้อความ จากนั้นทาการจัดระเบียบของข้อมูล ด้วยการจัดกลุ่ม
ข้อมู ล ให้ เป็ นองค์ป ระกอบ ท าการสรุ ป ผลข้อมู ล และอธิ บ ายความหมาย ขั้น ตอนต่ อมาท าการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิ ควิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulations) โดยการเปรี ยบเทียบ
สังเกตความสัมพันธ์ของข้อมูลจากกลุ่มข้อมูล จานวน 3 กลุ่มที่ได้สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ผลที่ได้
จะทาให้รู้วา่ ข้อมูลมีความถูกต้อง มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันหรื อไม่ แล้วผูว้ ิจยั จึงนาเสนอ
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพในรู ปแบบพรรณนา อธิบายข้อค้นพบในบทที่ 4 และบทที่ 5
กระบวนการดาเนินการวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุ ปออกมาเป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
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ภาพที่ 3.1

ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

