
บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ก า รค นค ว า อิส ระ ค ร้ั ง น้ี เป นก า ร ศึ ก ษ า เชิ ง สํ า รว จ  (Survey) โดย มี แบ บ ส อบ ถ า ม 

(Questionnaires) เปนเคร่ืองมือ เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของประชากร โดยศึกษาความ

พึงพอใจในสวัสดิการที่ ไดรับของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ 

เพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว ในการคนควาอิสระคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการ

ตามขั้นตอน ดังน้ี 

 3.1 การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยางประชากร 

 3.2 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4. การจัดกระทํา และการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยางประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก พนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด 

สํานักงานใหญ จํานวน 1,937 คน ( ก.ค. 2558 ) โดยแบงเปนชวงอายุ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ตาม Generation ของพนักงาน 

 

Generation จํานวนประชากร (คน) 

Baby Boomer Generation  (อาย ุ48 - 66 ป ) 42  

Generation X (อาย ุ36 - 47 ป ) 354  

Generation Y (อายุ 18 - 35 ป ) 1,541  

รวมท้ังหมด 1,937  
  

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก พนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด 

สํานักงานใหญ จํานวน 1,937 คน การกําหนดขนาดประชากรตัวอยางกรณีทราบจํานวนน้ี โดยใช

สูตร ของ Taro Yamane (1973) ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% คาความคลาดเคลื่อนที่ 5% จะได

ขนาดของกลุม ตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 332 คน ใชสูตรของ Taro Yamane 
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n =  N 

         1+ Ne2 

 เมื่อ N = จํานวนประชากรทั้งหมด 

  n = ขนาด (จํานวน) จํานวนของกลุมตัวอยาง 

e = สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 

1,937 

   =       1+ 1,937 (0.052) 

=  332 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 ข้ันตอนท่ี 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) 

 ซึ่งในการคัดเลือกตัวอยางจะใชการเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ในแต

ละชวงอาย ุโดยใชสูตรดังน้ี 

จํานวนตัวอยางทั้งหมด X จํานวนประชากรแตละชวง 

จํานวนประชากรทัง้หมด 

 จะไดขนาดตัวอยางในแตละชั้นภูมิ แยกตามชวงอายุได 3 ชวง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.2 กลุมตัวอยางและจํานวนตัวอยาง (เดือนกรกฎาคม 2558) 
 

Generation กลุมประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

Baby Boomer Generation (อาย ุ48 - 66 ป ) 42 7 

Generation X (อาย ุ36 - 47 ป ) 354 61 

Generation Y (อาย ุ18 - 35 ป ) 1,541 264 

รวมท้ังหมด 1,937 332 

ท่ีมา : ขอมูลพนักงาน ก.ค. 2558 (ฝายบุคคล) 
 

 ข้ันตอนท่ี 2 เก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) (กัลยา 

วานิชบัญชา. 2545) โดยเก็บขอมูลจากพนักงานที่อยูในชวงน้ัน ในชวงเวลาที่ผูศึกษาไปเก็บ

แบบสอบถาม ใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง 332 คน 

 

3.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการคนควาอิสระคร้ังน้ี ผูศึกษาไดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลที่ใชสําหรับ

คนควา จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
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แบบสอบถาม (Questionnaire) ใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษาวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 

ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัท เจเทค

โตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยทั้ง 5 ขอเปนคําถามชนิดปลายปด (Close ended Question) และ

มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) มีรายละเอียด ดังน้ี  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ของพนักงานบริษัท 

เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale ใชระดับการวัด

ขอมูล ประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบงออกเปน 5 ระบบ มีเกณฑการกําหนดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

5 พึงพอใจมากที่สุด 

4 พึงพอใจมาก 

3 พึงพอใจปานกลาง 

2 พึงพอใจนอย 

1 พึงพอใจนอยที่สุด 
 

 เกณฑเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทย

แลนด) จํากัด สํานักงานใหญ โดยใชสูตรคํานวณแบบชวง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548 : 449 - 450) ดังน้ี 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 

จํานวนชั้น 

=         5-1 

         5 

=         0.8 

 จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถสรุปและแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ

โดยกําหนดคาเฉลี่ย ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ 

4.21 - 5.00 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 

2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 

1.81 - 2.60 พึงพอใจนอย 

1.00 - 1.80 พึงพอใจนอยที่สุด 
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 ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัว

แปรที่ศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการ

ที่ ไดรับของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ซึ่งแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ   

 นําแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม

ของ ภาษาที่ใช (Wording) และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแกไขใหคําถามอานแลวมีความ

เขาใจงาย ชัดเจน และครอบคลมุวัตถปุระสงค และนิยามศัพทเฉพาะ 

 3. นําแบบสอบถามที่ผูศึกษาแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

เมื่อเรียบรอยแลวเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ

เสนอแนะเพิ่มเติม จากน้ันนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธอีกคร้ัง กอนนําไปใช

จริง 

 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด 

และนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธี,หาคาสมประสิทธิ์แอลฟา (a - Coefficient) โดย 

วิธีคํานวณของครอนบราค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 449 - 450) ผลลัพธคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 < a < 

1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อถือไดมาก ซึ่งคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (a - Coefficient) 

ที่ ยอมรับไดมีคาเทากับ 0.7 โดยผลการทดสอบความเชื่อมั่นมีดังน้ี 

 ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 

1) สวัสดิการดานเศรษฐกิจ   = .867 

2) สวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย  = .871 

3) สวัสดิการดานการศึกษา   = .871 

4) สวัสดิการดานนันทนาการ   = .867 

5) สวัสดิการดานสุขภาพ   = .863 

  รวม    = .868 

 5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการคนควาอิสระคร้ังน้ี ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง 

และชี้แจงกับ ผูตอบแบบสอบถามใหเขาใจในวัตถุประสงคของการศึกษา และอธิบายวิธีการตอบ

แบบสอบถาม จากน้ันรอเกบ็แบบสอบถามจนไดครบตามจํานวนที่กําหนดไว 

 

3.4 การจัดกระทํา และการวิเคราะหขอมูล  

 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความ สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 2. การลงรหัส (Coding) ผูศึกษานําแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามที่ 

กําหนดไว 

 3. การประมวลผลขอมลู ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ผานการลงรหัสเรียบรอยแลวมาบันทกึ 

ขอมูลลงในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี 

1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัท เจเทค

โตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน จากแบบสอบถามตอนที่ 1 มาวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

นําเสนอผลเปนคารอย ละ (Percentage) 

1.2 ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงาน จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ใชการ

หา คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังน้ี 

2.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ ไดแก เพศ และสถานภาพ ใชสถิติ t - test ในการทดสอบสมมติฐานในขอที่ 1 

โดยทดสอบกับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ 

2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใช สถิติ One - way 

AN OVA ในการทดสอบสมมติฐานในขอที่ 1 โดยทดสอบกับความพึงพอใจใน สวัสดิการที่ไดรับ

ของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ 


