
บทที ่3 
ขั้นตอนวธิีการด าเนินงาน 

การศึกษาในงานวจิยั “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ย
รถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั” 
ไดศึ้กษาตามขั้นตอนรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 วธีิการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 3.5  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 3.6  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.7  วธีิการทางสถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 วธีิการวจัิย  
 1.  การส ารวจเอกสาร มุ่งรวบรวมขอ้มูลในประเด็นนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการตรวจสอบผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะใชเ้อกสารชั้นตน้และชั้นรองดงัน้ี
เอกสารชั้นตน้ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่ไดผ้า่นการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นขอ้มูลดิบ 
ขอ้มูลส่วนน้ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมเอกสารท่ีส าคญัเช่น เอกสารการประชุมกลุ่ม บนัทึกการประชุม 
เอกสารทางราชการ เป็นตน้ 
 เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้ระดบัหน่ึงและ
เพื่อช่วยให้วิเคราะห์สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เอกสารชั้นรองเหล่าน้ีท่ีส าคญั เช่น หนงัสือพิมพ ์ต าราวิชาการ 
บทความงานวจิยั วทิยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2.  การสัมภาษณ์เชิงลกึ โดยการใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured or 
Guided Interview) และท าการสัมภาษณ์จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) ในการ
ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัผูว้ิจยัจะท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 นายประสิทธ์ิ รุ่งเรือง     ผูบ้ริหาร บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
2.2 นายสราวฒิุ  รุ่งเรือง      รองผูบ้ริหาร บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
2.3 นายกานต ์พงศพ์ิพฒัน์  ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาและบริหารลูกคา้  

 บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
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3. การตรวจสอบข้อมูล ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหข้อ้มูลมีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ การตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัจะ
ใชห้ลกัการสามเส้า (Triangulation) โดยใชว้ธีิการดงัน้ี 

ก. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้า
นั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดยตรวจสอบจาก เวลา และสถานท่ี และบุคคล - การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง 
การตรวจสอบขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีต่างกนั เพื่อใหท้ราบวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บในช่วงเวลาต่างๆนั้นเหมือนกนั
หรือไม่ - การตรวจสอบสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนั จะเหมือนกนัหรือไม่ - การตรวจสอบ
บุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

ข. การเปรียบเทียบจากการใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี (Methodological Triangulation) 
คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชก้ารสังเกต
ควบคู่กบัการซักถามพร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั หรืออาจซกัถามผูใ้ห้ขอ้มูลหลงัจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแน่นอนวา่ขอ้สรุปนั้น
เท่ียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ 

ค. การเปรียบเทียบจากการใชท้ฤษฎีแนวคิดหลายๆชุด (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบ
วา่ผูว้จิยัสามารถใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมตีความขอ้มูลแตกต่างกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.  การวเิคราะห์ข้อมูล จะท าการแยกแยะขอ้มูล จ าแนกขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย รวมทั้ง
ตีความค าพดูการกระท าและความคิดเห็นดงักล่าววา่มีความสอดคลอ้งหรือประยุกตท์ฤษฎีไปใชใ้น
การอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และบริการรถบรรทุกขนส่งสินคา้การศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในกรณีศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไวด้งัน้ี 
1. ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มบุคคลท่ีท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การ

ใหบ้ริการการขนส่งสินคา้ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก EEC 
2. กลุ่มตัวอย่างและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง ( Sample group) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร

ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตวัอยา่ง ใชห้ลกัของความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใช้
สูตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ในการค านวนซ่ึงทั้งน้ีไดก้ลุ่มตวัให้บริการรถบรรทุก
ขนส่งสินคา้ ในจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งมาทั้งหมด 171 ชุด สติกส์ โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจงมี
กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานของ บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัโลจิสติกส์ท่ีอยูใ่นเขตกิจ
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กลุ่ม EEC ตั้งอยูใ่นจงัหวดัชลบุรีซ่ึงเป็นหน่ึงใน 3 จงัหวดัท่ีอยูใ่นแผนพฒันาไดแ้ก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี 

การหาค่า  IOC ของแบบสอบถาม     

โดยใช้สูตร IOC = R 
                              N 

                              = 0.72 
R = ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
n = N 
                          1+Ne2 
n   = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  = ประชากร 
e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

      300 
1+300(0.05)2 
n = 171 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งในการท าวจิยัทั้งหมด 171 คน 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดมี้การแบ่งแบบสอบถามออกมา

เป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามโดยมี

ค าถามลกัษณะเป็นแบบปลายปิด 
ส่วนที ่ 2   ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัดา้นองคก์ร 7 ดา้นทฤษฎี 7S McKenzieโดยมีค าถามลกัษณะ

เป็นแบบปลายปิด 
       ส่วนที ่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นให้บริการทัว่ไปของรถบรรทุก 4 ดา้น ทฤษฎีคุณภาพการ
บริการ Service Qualityโดยมีค าถามลกัษณะเป็นแบบปลายปิด 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของบุคลากรธุรกิจขนส่ง
สินคา้ โดยมีค าถามลกัษณะเป็นแบบปลายปิด 
3.4  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน เพื่อหาความเท่ียงตรง
ดา้นเน้ือหา โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติและทางการวจิยั จ  านวน 3 ท่าน แลว้น ามาค านวณเป็นค่าดชันี
ถึงความสอดคลอ้งภายในโดยใช ้Index Objective Congruency : IOC โดยไดมี้การเลือกค าถามท่ีมี
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ค่า IOC มากกวา่ 0.5 และปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือใหมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสมตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
3.5 เกณฑ์การให้คะแนน 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรบริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั จงัหวดัชลบุรี มีการใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) โดยค่าน ้าหนกัของคะแนนดงัน้ี  

คะแนน 5  หมายถึง ผูต้อบ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด 
คะแนน 4  หมายถึง  ผูต้อบ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
คะแนน 3  หมายถึง  ผูต้อบ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย 
คะแนน 1  หมายถึง  ผูต้อบ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 

 จากน้ันผู้วิจัยจะน าระดับคะแนน ทั้ง 5 ระดับข้างต้นมาแปลความหมายข้อมูลโดยมีการ
แบ่งช่วงการให้ความส าคัญ ก าหนดกฎเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี ้

ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายความวา่ ผูต้อบมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.95  หมายความวา่ ผูต้อบมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายความวา่ ผูต้อบมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายความวา่ ผูต้อบมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบันอ้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายความวา่ ผูต้อบมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.6 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research) ซ่ึงจะมีการเก็บขอ้มูลจาก 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแ้บบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมาย

โดยตรงผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างได้แก่ บุคลากรของบริษทั 
ดาวตะวนัออก จ ากดั จ  านวน 171 คน 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม 
ดงัน้ี บทความ วารสารต ารา วทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเวบ็ไซต ์บุคลากรในบริษทัท่ีให้บริการรถบรรทุก
ขนส่งสินคา้ ในเขตจงัหวดัชลบุรี 
3.7 สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับใชอ้ธิบายตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ตามลกัษณะตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 


