
บทที ่3 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน บรรยากาศองคก์าร ความผูกพนัต่อองคก์าร ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงาน  บรรยากาศองคก์าร ความ

ผูกพนัต่อองคก์าร ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ บริษทั เมืองโบราณ 

จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ี ในการจดัทาํแบบสอบถาม

ผูว้ิจยัได้คน้ควา้จากเอกสารและแนวความคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางประกอบในการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานประจํา บริษัท เมืองโบราณ จํากัด 

ประกอบดว้ย พนักงานระดบับริหารและพนักงานระดบัปฏิบติัการตามหน่วยงานต่างๆ จาํนวน

พนกังานทั้งหมด 677 คน (ฝ่ายบุคคล บริษทั เมืองโบราณ จาํกดั : 2558) 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานประจาํของพนกังาน บริษทั เมือง โบราณ 

จาํกดั คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้เป็นตวัแทนของประชากรโดยใช้ การคาํนวณของ 

Yamane (กลัยา : 2550) 

 n  =     N 

   1+Ne2 

 โดย n  =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  N =  จาํนวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  e =  ค่าความผดิพลาดท่ียอมรับได ้ซ่ึงกาํหนดใหเ้ท่ากบั .05 

 แทนค่า n =    677 

      1+ (677x (0.05)2) 

  n = 251 คน 

 กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างสําหรับตอบแบบสอบถาม โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ขั้นแรกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเชิงชั้น 

(stratified random sampling) โดยมีวิธีคาํนวณตามสูตรดงัน้ี 
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ตวัอยา่งพนกังานแต่ละกลุ่ม =         จาํนวนพนกังานแต่ละกลุ่ม x ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

                     จาํนวนพนกังานทั้งหมด 
 

โดยสุ่มแบบสดัส่วน แทนค่าตามสูตรจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
  

ตารางที ่3.1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่ม ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ฝ่ายบริหาร 42 16 

ฝ่ายสาํนกังาน 80 30 

ฝ่ายบริการการศึกษา 25 9 

ฝ่ายกิจการเพื่อสงัคม 25 9 

ฝ่ายวิศวกรรม 74 27 

ฝ่ายสวนและแม่บา้น 92 34 

ฝ่ายศิลปกรรม 64 24 

ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 89 33 

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 29 11 

ฝ่ายสนบัสนุนและบริการ 13 5 

ฝ่ายจดัจาํหน่ายของท่ีระลึก 41 15 

ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 70 26 

ฝ่ายรักษาความปลอดภยั 33 12 

รวม 677 251 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

แบบสอบถามในการวิจยัแบ่งคาํถามออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถาม

แบบตรวจคาํตอบ (Checklist) ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน  สภาพ

ภาพ รายได ้การศึกษา ตาํแหน่งงาน 

 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสุขภาพ

อนามยัความปลอดภยัในการทาํงาน  ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและสวสัดิการโอกาสพฒันา

ความรู้ความสามารถ โอกาสเติบโตในสายอาชีพ ความมัน่คงในอาชีพ การบูรณาการทางสังคม                 

หรือการทาํงานร่วมกนัสิทธิของพนกังานสมดุลเวลาทาํงานและเวลาดาํเนินชีวิตดา้นอ่ืนซ่ึงเป็น 
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แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการคาํนึงถึง

ผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร อาํนาจและอิทธิพลใน

องคก์ารเทคนิควิทยาการท่ีใชใ้นองคก์ารและแรงจูงใจซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐาน

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความผกูพนั

ดา้นจิตใจ ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะ

เป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้นพฤติกรรมความอดทนอด

กลั้นพฤติกรรมดา้นการใหค้วามร่วมมือและพฤติกรรมดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ี 

 

3.3 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ในแต่ละระดบัความคิดเห็นในแบบสอบถาม ไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง หมายถึง เม่ือเห็นขอ้ความในประโยคทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง

มากท่ีสุด ในเชิงบวกให ้5 คะแนน และในเชิงลบให ้1 คะแนน 

 เห็นดว้ย หมายถึง เม่ือเห็นขอ้ความในประโยคทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงเป็น

ส่วนมาก ในเชิงบวกให ้4 คะแนน และในเชิงลบให ้2 คะแนน 

 ไม่แน่ใจ หมายถึง เม่ือเห็นขอ้ความในประโยคทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงปาน

กลาง ในเชิงบวก และในเชิงลบให ้3 คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย หมายถึง เม่ือเห็นขอ้ความในประโยคทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงเพียง

เลก็นอ้ย ในเชิงบวกให ้2 คะแนน และในเชิงลบให ้4 คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หมายถึง เม่ือเห็นขอ้ความในประโยคทั้งหมดตรงกับความรู้สึกท่ี

แทจ้ริงนอ้ยท่ีสุด ในเชิงบวกให ้1 คะแนน และในเชิงลบให ้5 คะแนน 

 

3.4  การแปลผลคะแนน 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัแบ่งระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ระดบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน

องคก์าร ระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร และระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เป็น 5 

ระดบั ไดแ้ก่ ระดบันอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารแบ่งระดบั จากการ

คาํนวณหาค่าอนัตรภาคชั้น (Class Interval) (วิชิต : 2550) ดงัน้ี 

 



60 

 

 

 

ค่าอนัตรภาคชั้น  =           (ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนตํ่าสุด) 

                          จาํนวนชั้น (ระดบั) 

    =             5 – 1  

                    5 

    =  0.80 
 

  ระดับช้ัน                                  แสดงความคดิเห็น 

 1.00 – 1.80   นอ้ยท่ีสุด 

 1.81 – 2.60    นอ้ย 

 2.61 – 3.42    ปานกลาง  

 3.43 – 4.20    มาก 

 4.21 – 5.00     มากท่ีสุด 
 

3.5 วธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร หนงัสือ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัและนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) ดว้ยการตรวจสอบดชันีความเท่ียงตรง (Index of  Item – Objective 

Congruence : IOC)  (วิชิต : 2550)  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 สูตรการคาํนวณดงัแสดงในสมการ  

  IOC = ∑ R 

       N  

 โดยท่ี IOC  คือ ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

    R    คือ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

    N    คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 ค่า IOC ท่ีได ้มีความหมายดงัน้ี 

 +1 หมายถึง  แน่ใจวา่คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

  -1 หมายถึง  แน่ใจวา่คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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โดยถือเกณฑว์่าแบบวดัท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เป็นแบบ

วดัทีใ่ช้ได้ 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 

จากนั้นจึงนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกคร้ังหน่ึง 

4. นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ข/ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัพนกังาน จาํนวน 30 

ชุด  

5. นาํแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้มาคาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยวิธีหาค่า 

t-test  ซ่ึงขอ้ท่ีสามารถนาํมาใชเ้กบ็ขอ้มูลไดจ้ะตอ้งมีค่า ALPHA มากกวา่ 1.75  

6. นําแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร

สมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach 

7. นาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 251 คน 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามและไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองโดย

เกบ็จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 251 คน ระยะเวลาในการเกบ็แบบสอบถาม 2 สปัดาห์ จากนั้นผูว้จิยัจึง

นาํแบบสอบถามท่ีเกบ็รวบรวมไดไ้ปดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีเกบ็คืนจากกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ลงรหสัขอ้มูล 

3. นาํผลการวิเคราะห์มาสรุปและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  

 

3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษานาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปโดยมีการ

วิเคราะห์ผลการศึกษาดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) เพื่อแสดงขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและเสนอเป็นตารางมีคาํ

บรรยายประกอบ ใชสู้ตรการคาํนวณ ร้อยละ  คือ     คะแนนท่ีได ้x 100 

                         จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดตามสูตรดงัน้ี 

X  = 
n
xΣ   

เม่ือ  X  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

   Σx แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      n แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) มีสูตรในการคาํนวณ 

   S.D. = 
1 -n 

)X - (X 2Σ
 

  เม่ือ S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

   X       แทน คะแนนแต่ละตวัในชุดขอ้มูล 

   X      แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

      n      แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

4. การทดสอบสมมติฐานโดยวเิคราะห์สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั (Multiple 

Regression Analysis) สมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงสามารถเขียนได้

ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา : 2545) 

Y1   =  β0+β1 X1+.........+e :i=1,2,. ........N 

เม่ือ        X      แทน  ตวัแปรอิสระ 

Y      แทน  ตวัแปรตาม 

β0    แทน  ค่าคงท่ีของสมการถดถอย 

e        แทน  ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากตวัอยา่ง 

   ระหวา่งค่าจริง Y และ ค่าท่ีไดจ้ากสมการ Y�  

β1   แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ  

 

 


