
บทที่ 3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การคน้ควา้น้ีมุ่งศึกษาสมรรถนะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นของบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ใน

ยุคโลจิสติกส์ 4.0และการพฒันาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จากแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 และแนวคิด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน 
ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle 
Management) น าไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Quality Function Deployment (QFD) เพื่อหาสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยุคโลจิสติกส์ 4.0 กรณีศึกษากลุ่มผูบ้ริหารระดับกลาง 
(Middle Management) โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 

1. ประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง ดา้นโลจิสติกส์ เน่ืองจากประชากรท่ีอยูใ่นช่วงอายดุงักล่าวเป็นวยัท่ีเร่ิม
สนใจในข่าวสารและมีวฒิุภาวะเพียงพอในการตอบแบบสอบถาม (อภิรดี พรภทัรารัตน์, 2550 : 60)  

ในการค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ียอมรับได้ว่ามากเพียงพอท่ีจะใช้เป็น
ตวัแทนของประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ (𝛼) 90% และค่าความคลาดเคล่ือน +/- 10% เม่ือโอกาส
ท่ีจะเกิด (p) และโอกาสไม่เกิด (q) เท่ากัน ดังสมการท่ี 3.1 (Taro Yamane, 1967 อ้างใน ปรียา 
ประจงกิจ, 2550 : 34) 

n  =      N  
1+Ne2 

โดย 
n  =  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N =  ประชากรทั้งหมดท่ีจะศึกษา 
e  =  ค่าความคลาดเคล่ือน (e = 0.10) 
จากกลุ่มผูบ้ริการระดบักลาง ดา้นโลจิสติกส์ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณ ไดจ้ากสมการ 

เท่ากบั 100 คน แต่เน่ืองด้วยขอ้จากดัทางด้านระยะเวลาสาหรับการศึกษางานวิจยั ส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอ้งการไม่สามารถจดัเก็บไดท้ั้งหมด ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
65 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีใช้ส าหรับการศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี ท าการเก็บข้อมูลวนัท่ี 1 ถึง 28 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 การสุ่มตวัอยา่งของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฏีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่ม
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แบบมีกฎเกณฑ์ เป็นการสุ่มแบบเลือกผู ้ท่ี มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและตอบ
แบบสอบถามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

การด าเนินงานในขั้นตอนของการวิจยันั้นมีกระบวนการท่ีให้ได้มาซ่ึงแนวทางการการ
พฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ จากแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 สอดคล้องในเน้ือหาสาระและแนวคิด
ทฤษฎี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของบุคคลากรสอดดา้นโลจิสติกส์ในกลุ่มผูบ้ริหารสอดคลอ้งกนั
เพื่อให้เกิดงานวิจัยท่ีสมบูรณ์ข้ึนและเพื่อความชัดเจนในการออกแบบกรอบระเบียบวิธีวิจัย 
ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

1. ศึกษางานวจิยั บทความ หนงัสือ และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
2. ศึกษาขอ้มูลของสมรรถนะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ใน

ยคุโลจิสติกส์ 4.0 ดว้ยเทคนิคการแปลงหนา้ท่ีเชิงคุณภาพ (QFD) 
3. ส ารวจและรวบรวมความต้องการของบุคลากรเพื่อหาความจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องท่ีมีต่อ

สมรรถนะดว้ยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) และแนวทางการพฒันาบุคลากรดา้น 
โลจิสติกส์ให้สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ บนแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 โดยใชเ้ทคนิค
การสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Interview) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ขอ้มูลท่ีได้
เป็นถอ้ยค าจากกลุ่มตวัอย่างหรือเสียงเรียกร้องจากลูกคา้ (Voice of Customer) ซ่ึงเป็นค าถามปลาย
ปิด แต่หากเป็นถ้อยค าจากค าถามปลายเปิดจะตอ้งน าขอ้มูลดงักล่าวมาจดัเรียงถ้อยค า (Reworded 
Data) ใหม่ เน่ืองจากขอ้มูลบางส่วนสามารถจดัเรียงถอ้ยค าใหม่และรวมเขา้ในกลุ่มเดียวก็ได ้และหา
ความตอ้งการท่ียงัขาดหายไปท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ของขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

4. ท าการออกแบบแบบสอบถามเพื่อวดัระดับของผูบ้ริหารและทดสอบแบบสอบถาม
ขั้นตน้ เพื่อทาการปรับปรุงใหแ้บบสอบถามมีคุณภาพท่ีดีและเหมาะสมกบัการวจิยั 

5. ส่งแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งและท าการวเิคราะห์ 
6. แนวทางการพฒันาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่ อรองรับแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 และ

เทคนิคการกระจายหนา้ท่ีเชิงคุณภาพทางบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ 
7ใ ท าการเสนอแนวทางส าหรับปรับปรุงกระบวนการของบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ 
8. สรุปผลการดาเนินการวิจยั ขอ้จากดัของการด าเนินการวิจยั และขอ้เสนอแนะในการท า

การวจิยัในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัภาพประกอบท่ี 4 
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ภำพประกอบที ่11 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
 
เคร่ืองมือในกำรท ำวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ดงัน้ี 
แบบสอบถามท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเร่ืองแนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ เพื่อ

รองรับแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน หน่วยงาน

ของตนเองและประเภทสินคา้ส่งเขา้-ออก มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) ตามท่ี
ก าหนด 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ ในยคุโลจิสติกส์ 
4.0 มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) ตามท่ีก าหนด 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั
สมรรถนะของบุคลากรดา้นโลจิสติกส์  

 ส ารวจความคิดเห็น 
ผูบ้ริหารระดบักลางดา้นโลจิสติกส์ 

วเิคราะห์ดว้ยวธีิ QFD 
(Quality Function Deployment) 

)(QFD) 

สรุปผล 

 

สมรรถนะบุคลากรโลจิสติกส์ 4.0 

ท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุด 

ในยคุโลจิสติกส์ 4.0 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นของบุคลากรดา้นโล
จิสติกส์ในยคุโลจิสติกส์ 4.0 

ในยคุโลจิสติกส์ 4.0 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ี
จ าเป็นของบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ใน

ยคุโลจิสติกส์ 4.0 

รวบรวมและทบทวนวรรณกรรม 
ขอ้มูลจากต ารา รายงานการศึกษา 

ผลการวจิยัต่าง ๆ 
 

อภิปรายผล เสนอแนะแนวทางพฒันาสมรรถนะ

เพื่อใหเ้ป็นบุคลากรโลจิสติกส์ 4.0  

ลจิสติกส์ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือความ
ตอ้งการของตนไดอ้ยา่งอิสระ 

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรท ำวจัิย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและแบบส ารวจจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตและ

เน้ือหาของแบบทดสอบท าใหมี้ความชดัเจนตามความมุ่งหมายการวจิยัยิง่ข้ึน 
2.  น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามและแบบส ารวจของผูบ้ริหาร 
3.  น าแบบสอบถามท่ีร่างได้ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (ContentValidity) จาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแลว้มีความ
เขา้ใจง่ายและชดัเจนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

4.  น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามค าแนะน าแล้วมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 
(Pretest) จานวน 65 คน 

5.  น าแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมได ้ทดสอบความความเช่ือมัน่ (Reliability) 
6.  ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามอีกคร้ัง แล้วน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อแก้ไข

ปรับปรุงจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.  น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ควำมเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือในกำรท ำวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
1. ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจ ัยนาแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั รวมถึงความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช ้เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 

2.  ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการ
ทดสอบ (Pretest) จ านวน 65 ชุด กบัผูบ้ริหารระดบักลางด้านโลจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบว่าค าถาม
สามารถส่ือความหมายตรงตามความต้องการหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามา
ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยใชสู้ตร
หาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 
0.70 ข้ึนไป จึงจะสรุปไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูง 
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กำรจัดท ำข้อมูลและวเิครำะห์ผล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเ้รียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทั้งหมด
มาด าเนินการดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และแบบส ารวจของผูบ้ริหารระดบักลางของโลจิสติกส์ เพื่อท าการแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์
ออก 

2. น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแล้วมาประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และสรุปผลเชิงพรรณาอธิบายทราบละเอียดของแบบ
ส ารวจดา้นโลจิสติกส์ ดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยวิธี  Quality Function Deployment  (QFD) ของแนวทาง
การพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ เพื่อรองรับแนวคิด โลจิสติกส์ 4.0 
 
 


