บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด จานวน
ทั้งสิ้ น 140 คน
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ พนัก งานบริ ษ ทั เพทโทร-อิ น สตรู เมนท์ จากัด
จานวน 140 คนโดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้สาหรับกลุ่มตัวอย่างให้ได้ครบตามที่กาหนดไว้

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย ได้ท าการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร้างเครื่ องมือและทาการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี้
2.1 ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
กำรสร้ ำงแบบสอบถำมมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึ กษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ
กาหนดขอบเขตการวิจยั และสร้างเครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั
2. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
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3. นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้ อหา และภาษาที่ ใ ช้ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ เพื่ อ หาค่ า IOC (Index of item-Objective
Congruence) และนาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขอี กครั้ ง ก่ อน
นาไปทดลอง
4. น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ล ัก ษณะใกล้เคี ย งกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่จะศึกษา โดยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30 คน แล้วตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์
โดยใช้วธิ ี ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5. น าเครื่ อ งมื อ ที่ แ ก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง เรี ย บร้ อ ยแล้วมาจัด พิ ม พ์เพื่ อ เป็ นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์
2.2 ส่ วนประกอบของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะคาถามปลายปิ ด (Close-ended response Questions) จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริ ษทั เพทโทรอิ นสตรู เมนท์ จากัดโดยมี ล ัก ษณะค าถามปลายปิ ด(Close-ended response Questions) ได้แก่ ด้าน
นโยบายและการบริ หาร, ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน, ด้านค่าตอบแทน และด้านความมัน่ คง
ในงาน มีคาถามจานวน 32 ข้อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าตอบ ( Method of
summated ratings : the Likert scale )
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความผูก พัน ต่ อองค์ก รพนัก งานบริ ษ ทั เพทโทรอิ น สตรู เมนท์ จ ากัด โดยมี ล ัก ษณะค าถามปลายปิ ด(Close-ended response Questions) มี ค าถาม
จานวน 8 ข้อ ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าตอบ ( Method of summated ratings :
the Likert scale ) ซึ่ งผูต้ อบจะเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียวเพื่อสรุ ปความคิดเห็น หรื อตอบตามที่
ปรากฏตามระดับมาตราวัด โดยกาหนดการให้คะแนน ดังนี้
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ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
เห็นด้วย
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ ยในการแปลผล ซึ่ งผลจากการคานวณโดยใช้สูตรการคานวณความ
กว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา , 2544 , 29)
อันตรภาคชั้น

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.80
ดังนั้นเกณฑ์เฉลี่ยระดับความพึงพอใจในงานและความความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด สามารถกาหนดได้ดงั นี้
คะแนนเฉลีย่
แปลผล
4.21 – 5.00
มีระดับความสาคัญมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีระดับความสาคัญมาก
2.61 – 3.40
มีระดับความสาคัญปานกลาง
1.81 – 2.60
มีระดับความสาคัญน้อย
1.00 – 1.80
มีระดับความสาคัญน้อยที่สุด
2.3 กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน
คือความเที่ยงตรงของเนื้ อหา(Content Validity) และหาความเชื่อมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถาม
โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถาม
ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จ ัย ต่ า งๆ ไปให้ ผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น
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ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ด้า นโครงสร้ า งเนื้ อหาภาษาที่ ใ ช้ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้อ งสมบู รณ์ พร้ อ มทั้ง
ปรั บปรุ งแก้ไขให้แบบสอบถามมี ความชัดเจนและครอบคลุ มตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ให้มี
ความเที่ ยงตรงมากขึ้ น โดยหาค่ าดัชนี ความพ้องระหว่างข้อคาถามนิ ยามศัพ ท์เฉพาะ ซึ่ งค่า IOC
(Index of item-Objective Congruence) ในแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
สู ตร
IOC
=
∑R
N
เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์
∑R คือ ผลรวมของคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคน
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
การกาหนดคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญอาจจะเป็ น +1 หรื อ 0 หรื อ -1 ดังนี้
+1 หมายถึงแน่ใจว่าแบบสอบถามข้อนั้น วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ระบุไว้จริ ง
0 หมายถึงไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามข้อนี้ วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่ระบุไว้
-1 หมายถึงแน่ใจว่าแบบสอบถามข้อนั้นไม่วตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตัง่ แต่ 0.5 ขึ้นไป
2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability)
นาแบบสอบถามไปทาการทดลอง (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา โดยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้ไป
หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยวิธี การหาค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า(alpha coefficient ; α ) ของ
Cronbach สาหรับผลการทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามปรากฏว่าได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ
0.947 ซึ่ งมากกว่า 0.7 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ ในระดับที่ ยอมรับได้ จึงนาไปใช้เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล

3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้อย่างเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามไปยังพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างจานวน 140 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อสามารถชี้แจงข้อสงสัยของผูต้ อบแบบสอบถามได้
2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถามก่อนที่จะนามาประมวลผล
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3. น าแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความถู ก ต้องและครบถ้วนแล้ว น ามาลงรหัส
(Code) ตามเกณฑ์ของเครื่ องมือแต่ละส่ วน
4. นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (Statistical
package Of Social Science ; SPSS) เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จดั เก็บและคานวณหาค่าทางสถิติ
5. นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย 𝑥̅ , S.D. , T-test และ F-test

4. วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้เชิงในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) และสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิ บายคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 1
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก ษา รายได้ต่อเดื อน และ
ประสบการณ์การทางาน
1.2 หาค่ าเฉลี่ ย (Mean : 𝑥̅ ) ส าหรั บ วิเคราะห์ ข้อ มูล จากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2
ความพึงพอใจในงาน และส่ วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร
1.3 หาค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ส าหรับ วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในงาน และส่ วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร
2. การวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) สถิ ติที่ ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
2.1 สถิ ติ วิ เคราะห์ ค่ า ที (Independent T-test) ใช้ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน
2.2 สถิติวิเคราะห์สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One - Way Analysis of Variance) ใช้ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งมากกว่ า
2 กลุ่ม

