บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั และมีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 สมมติฐานการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะหข้อมูล
3.1 สมมติฐานในการวิจยั
1. พนักงานที่มีอายุมาก มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีอายุนอ้ ย
2. พนักงานที่มีการศึกษาต่า มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสูง
3. พนักงานที่สมรสแล้วมีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด
4. พนักงานที่ปฏิบตั ิงานมาเป็ นระยะเวลานาน มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
มาเป็ นระยะเวลาสั้น
5. พนักงานที่มีตาแหน่งหน้าที่การทางานสูง มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีตาแหน่ง
หน้าที่การทางานต่า
6. พนักงานที่มีการฝึ กอบรมและสัมนาอยูเ่ สมอ มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับ
การฝึ กอบรมและสัมนา
7. พนักงานที่มีความก้าวหน้าในการทางานสูง มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มี
ความก้าวหน้าในการทางานต่า
8. พนักงานที่มีการรับรู้ข่าวสารของสังคมรอบตัวสูงมีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่
ได้รับรู้ข่าวสารของสังคมรอบตัวต่า
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครั้งนี้เป้ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยมีการศึกษาจากแหล่งข้อมุล 2 แหล่งดังนี้
1. การศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)

เป็ นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
วรรณกรรมและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ตาราทางวิชาการ
หนังสือ วารสาร เอกสารงานวิจยั วิทยานิพนธ์
2. การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)
เป็ นการศึกษาจากภาคสนาม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้สร้าง
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั เอกชนในอาคารซีพีทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร
จานวน 396 บริ ษทั จานวน 3.574 คน
ขนาดของตัวอย่าง (Sample Size)
ในการหาขนาดของตัวอย่างนั้นใช้วิธีการคานวนโดยที่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน โดยมี
สูตรในการคานวน ดังต่อไปนี้
n =
N
n = ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
1+ (N) (e) 2
N = จานวนประชากร (Population)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด (error)
หมายเหตุ กาหนดค่า e = 5% (0.05)
n=

3574
1+(3574) (0.05)2

n=398
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ 400 ตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่าง (Sampling)
การสุ่มตัวอย่างทาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

(Simple Random Method)

ผูท้ าการวิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถามขึ้นโดยบางส่วนได้นามาจากแบบสอบถามของงานวิจยั อื่นๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียง โดยนามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับงานวิจยั ในครั้งนี้ และบางส่วนผูว้ ิจยั ได้จดั ทา

ขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นมีท้งั หมด 3 ส่วน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึ่งลักษณะของ
คาถามจะเป็ นคาถามปลายปิ ด ( Close-Ended หรื อ Fixed From) มีตวั เลือกให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้
เลือกตอบให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุดเพียงข้อเดียว จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นการศึกษาปัจจัยการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
2015 ลักษณะ
แบบสอบถามจะเป็ นข้อความเกี่ยวกับลักษณะของปัจจัยต่างๆ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
โดยข้อความแต่ละข้อจะมีคาตอบให้เลือกในลักษณะการประเมินค่า (Rating scale) โดยแบ่งออกเป็ น 5
ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
การฝึ กอบรมและสัมนา ด้านความก้าวหน้าในการทางาน และ ด้านการรับรู้ข่าวสารของสังคมรอบตัว
จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
2015 โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็ นข้อความเกี่ยวกับระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในด้านต่าง
ๆ ได้แก่ ด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคมวัฒนธรรม โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น โดยข้อความแต่ละข้อจะมีคาตอบให้เลือกในลักษณะการประเมินค่า (Rating scale) โดยแบ่งออกเป็ น
5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด จานวน
9 ข้อ
การทดสอบความเที่ยงตรง (
Validity) และการหาความเชื่อมัน่ ( Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นา
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแล้วตามคาแนะนาอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูต้ รวจสอบ และให้คาแนะนาในการ
ออกแบบสอบถาม พร้อมทั้งได้แก้ไขให้ถกู ต้อง และนาแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบ ( Pre-test) กับกลุ่ม
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในอาคารสินสาทร จานวน 30 ชุด ณ ระดับค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และนามาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ( Reliability Statistics) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach,1990:204) และได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ที่ 0.8814 ซึ่งเป็ นค่าที่ยอมรับได้ตามระดับค่านัยสาคัญทางสถิติที่
0.05

K
1 - ∑Si2
K–1
St2
α = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้
Si2 = ความแปรปรวนของคะแนน
K = จานวนข้อทั้งหมด
α =

St2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
ทั้งนี้ค่าที่คานวนได้ควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 จึงอธิบายได้ว่าหากแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพจะ
ทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้ ที่คานวนได้มีค่าใกล้เคียง 1 และในทางตรงกันข้ามแบบสอบถาม
ใดที่ขาดความเที่ยงตรง ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือ ที่คานวนได้มีค่าลดลงจนเข้าใกล้เคียง 0 หรื อกรณี
ที่แบบสอบถามไม่มีความเที่ยงตรงเลย ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือ จะมีค่าเท่ากับ 0 โดยในการ
ทดสอบครั้งนี้คานวนได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.918 ซึ่งเป็ นค่าความ
น่าเชื่อถือที่อยูใ่ นขอบเขตที่ยอมรับได้
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในการศึกษาครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการวิจยั เชิงปริ มาณ (
Quantitative) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเป็ นแนวทางในการสร้างคาถาม
ในแบบสอบถาม โดยมีข้นั ตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากรที่เป็ น
กลุ่มประชากรในการวิจยั ด้วยตัวเองและขอรับแบบสอบถามที่ตอบคาถามเรี ยบร้อยแล้วคืนกลับมา
2. นาข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาเอกสาร ( Documentary Research) และข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และสรุ ปตามประเด็นคาถามและคาตอบที่ได้จาก
แบบสอบถาม
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
เมื่อเก็บรวมรวมแบบสอบถามแล้ว ผูศ้ ึกษาจะนามาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Science Statistical)
1 สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive Analytical Statistics)สถิติเชิงพรรณนาเป็ นการบรรยาย
คุณลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยสถิติต่อไปนี้
ค่าความถี่ (Frequency) คือ จานวนค่าที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่า
ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2 สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ( Inferential Statistical) ใช้สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็ นแบบไม่มี
พารามิเตอร์ (Nonparametric) เนื่องจากระดับการวัดของตัวแปรเป็ นระดับมาตราเรี ยงลาดับ ( Ordinal Scale)
ลักษณะของข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ จึงต้องใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยสถิติ
ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าไคสแควร์ ( Chi-Square Test) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ แต่ไม่สามารถกาหนดทิศทางของ
ความสัมพันธ์ได้ ใช้สาหรับตัวแปรระดับมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) และนามบัญญัติ ( Nominal

Scale) ซึ่งจะเป็ นข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยมีตวั แปรแต่ละตัวแบ่งเป็ นประเภทหรื อ
กลุ่มย่อยๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป การแปรความหมาย โดยกาหนดระดับระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ
- ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับหรื อน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ตัวแปรต้นมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม หรื อ ตัวแปร 2 ตัวไม่เป็ นอิสระจากกัน
- ระดับนัยสาคัญทางสถิติ มากกว่า 0.05 หมายความว่า ตัวแปรต้น ไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรตาม หรื อ ตัวแปร 2 ตัว เป็ นอิสระจากกัน
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เป็ นวิธีการวัดโดยยึดหลักการลดความ
คลาดเคลื่อนอย่างเป็ นสัดส่วน ใช้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่า
เป็ นไปในทิศทางใดนั้น ให้การพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรจากเครื่ องหมายประกอบด้วย
กล่าวคือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าแบบลบ แสดงว่า ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์ทางลบ หมายถึง
ถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวมีค่าต่าหรื อตรงกันข้าม แต่ถา้ หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็ น
บวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก นัน่ ก็คือ ถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวก็
จะมีค่าสูงด้วย หรื อในทางกลับกันถ้ามีค่าต่าก็ต่าทั้งคู่ สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้ง
นี้กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

