บทที่ 3
การดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ในเขตยานนาวา สาทร และบางคอแหลม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 สมมติฐานในการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 สมมติฐานในการวิจัย
1. เพศ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. อายุ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานใน
ธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานใน
ธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
5. อาชี พ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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6. รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจ
นาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
7. ปั จจัยทางด้านการเมือง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงาน
ในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
8. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงาน
ในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
9. ปัจจัยทางด้านสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานใน
ธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกในเขตยานนาวา สาทร
และบางคอแหลม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 265,117 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
2555 สานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกในเขตยานนาวา สาทร
และบางคอแหลม โดยสุ่ มตัวอย่างตามบริ ษทั ต่างๆ การกาหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่
(Yamane, 1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน ± 5 %
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % หรื อคานวณหาได้ดงั นี้
จากสู ตร

n=

N
1 + Ne2
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เมื่อ

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน จานวนหน่วยประชากรทั้งหมด
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ

แทนค่า

n

=
=

265,117
[1+ (265,117)(0.05)2]
400

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้ น 400 คน
การสุ่ มตัวอย่ างสาหรับการวิจัยนี้ ผู้วจิ ัยใช้ วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง ดังนี้
1. ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจากบริ ษทั ประเภทนาเข้าและส่ งออก ซึ่ งอยูใ่ นเขตยานนาวา สาทร
และบางคอแหลม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่กระจายอยูท่ วั่ ทุกเขตของกรุ งเทพมหานคร
2. ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจานวนแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าและส่ งออกแบบแบ่งโควตา ใน
สัดส่ วนที่ เท่ า กันในแต่ ล ะรู ปแบบธุ รกิ จ ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างไว้รูป แบบละ 200 คน
ประกอบด้วย ธุ รกิจนาเข้า 200 คน และธุ รกิจส่ งออก 200 คน
3. เลือกกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยวิธีสะดวก โดยแจกแบบสอบถามกับประชากร
แรงงานต่างๆ ตามที่กาหนดข้างต้น โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจยั จะเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2556
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ หรื อแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีการดาเนินการสร้างตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาความรู ้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ รวมถึ งงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
2. ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวข้องกับปั จจัยต่างๆ ทั้งด้านปั จจัยการเมือง เศรษฐกิ จ
และสังคม ที่มีอิทธิพลต่อการเตรี ยมความพร้อมของแรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออก
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3. รู ปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลาย
ปิ ดจานวน 6 ข้อ ได้แก่
ข้อที่ 1 เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 2 อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ข้อที่ 3 สถานภาพการสมรส เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 4 ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ข้อที่ 5 ตาแหน่งงาน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 6 รายได้ต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเตรี ยมความพร้อมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเตรี ยม
ความพร้ อ มของแรงงานในธุ ร กิ จ น าเข้า ส่ ง ออกเมื่ อ เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นโดยวิ ธี Semantic
Differential โดยกาหนดการให้คะแนน แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดน้ าหนักความสาคัญของ
แต่ละระดับ ดังนี้
มากที่สุด

เท่ากับ 5 คะแนน

มาก

เท่ากับ 4 คะแนน

ปานกลาง

เท่ากับ 3 คะแนน

น้อย

เท่ากับ 2 คะแนน

น้อยที่สุด

เท่ากับ 1 คะแนน

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ ยในแต่ละระดับนั้นใช้สูตรการคานวณช่วงกว้างของชั้น
ได้ดงั นี้
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=
=
=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
5–1
5
0.8

เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ ยแบบวิธี Semantic Differential กับแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ทัศนคติต่อปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกับพฤติกรรมต่อการเตรี ยมความพร้อมของแรงงาน
ในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เป็ นดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00

จัดอยูใ่ นระดับ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20

จัดอยูใ่ นระดับ มาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40

จัดอยูใ่ นระดับ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60

จัดอยูใ่ นระดับ น้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80

จัดอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูล การวิจยั เรื่ องดังกล่าวนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) และ
การวิจยั เชิ งสารวจ (Expiratory Research) โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมต่อการเตรี ยมความพร้ อมของ
แรงงานในธุ รกิจนาเข้าส่ งออกเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผรู้ วบรวม
ไว้ท้ งั หน่วยงานรัฐและเอกชน ดังนี้
1.1 หนังสื อวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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2.2 ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ผเู ้ ก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบขั้นตอนและวิธีการ
เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
2.3 ดาเนิ นการเก็บข้อมูลแรงงานในธุ รกิ จนาเข้า ส่ งออก ตามเขตที่ได้รับเลื อกใน
ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่าง
2.4 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลทาในช่ วงเดื อนมีนาคม ถึ ง เมษายน พ.ศ.
2556
ภายหลัง จากการรวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดที่ ท าการตอบเรี ย บร้ อ ยแล้ว ผูว้ ิ จ ัย น า
แบบสอบถามทั้งหมดมาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั ตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และการทาการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้ อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้
กาหนดรหัสไว้ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อ มู ล ข้อ มู ล ที่ ล งรหัส แล้ว จะน ามาท าการบัน ทึ ก โดยใช้เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(Statistic Package for Social Sciences หรื อ SPSS) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้ตารางการแจกแจงความถี่ คือ อธิบายลักษณะของข้อมูลในแบบสอบถามส่ วนต่างๆ ตาม
ลักษณะต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และพฤติกรรม
การเตรี ยมความพร้อมของแรงงาน
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด และค่าต่าสุ ด
ใช้ขอ้ มูลลัก ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มาหาค่าร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้สถิติไคสแควร์ (  2 ) เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน และปั จจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมกับพฤติกรรมการเตรี ยมความ
พร้ อมของแรงงานในธุ รกิ จนาเข้าส่ งออกเมื่ อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า
0.05

