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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

                การวิจัยเรื่องศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก นี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  research) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ซึ่งอยูในชวงของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และสภาพปญหาและผลกระทบที่มีขึ้นตอการดําเนิน

การในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย

ดังรายละเอียดตามหัวขอของการวิจัย ดังนี้

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

               3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริหารงานที่รับผิดชอบงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย หรือเจาของสถานประกอบการ หรือผูที่รับผิดชอบงานดานการบริหารการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่อยูในเขตการนิคมอุตสาหกรรม  จํานวน

347 คน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก  ในเฉพาะของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

               3.1.2  กลุมตัวอยาง

                กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหารงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 270 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

                       1)  กําหนดพื้นที่จังหวัด ซึ่งผูวิจัยกําหนดให จังหวัดฉะเชิงเทรา , ชลบุรี และระยอง

เปน 3 จังหวัดตัวแทนในเขตภาคตะวันออกจากทั้งหมด  7 จังหวัดคือ ปราจีนบุรี,สระแกว,

ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด เนื่องจากในพื้นที่ 3 จังหวัดที่เลือกเปนกลุมตัวอยางดัง

กลาวเปนจังหวัดที่เปนที่ตั้งของการนิคมอุตสาหกรรมเขตทั่วไป

                       2)  กําหนดรายชื่อนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดละ 1 แหงเปนตัวแทนในแตละจังหวัด

คือ

                          (1)  จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ นิคมอุตสาหกรรมเวลลโกรว
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                     (2)  จังหวัดชลบุรี คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

      (3)  จังหวัดระยอง คือ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทอนรซีบอรด

                     3)  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยกําหนดรายชื่อสถานประกอบการของทั้ง  3

นิคมอุตสาหกรรม แตละแหง  และดําเนินการกําหนดขนาดตัวอยางในตารางสําเร็จรูปที่ใชสูตรของ

R.V.Krejcie และ R.W.Morgan (วิไลพร  วงจิตตานนท.2545 : 91-92) ดังนี้

ตาราง 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง

     เขตพื้นที่จังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรม                   ประชากร               กลุมตัวอยาง

                                                                                          (คน)                         (คน)

1. จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                       100                           80

(นิคมอุตสาหกรรมเวลลโกรว)

2. จังหวัดชลบุรี     159                          114

(นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)

3. จังหวัดระยอง                                                               88                           76

(นิคมอุตสาหกรรมอิสเทอนรซีบอรด)

                                รวม                                                     347                        270
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3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

                3.2.1  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้    คือแบบสอบถามผูบริหารงานดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการ   ที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี และระยอง

   3.2.2  ขั้นตอนและวิธีการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอ

มูลดวยตนเองโดยมีขั้นตอนและวิธีการในการสราง ดังนี้

         1)  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือ ตํารา เอกสารงานวิจัย วิทยา

นิพนธตางๆ ที่เกี่ยวของ

                     2) สรางแบบสอบถามผูบริหารงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือเจาของ

สถานประกอบการ หรือผูรับผิดชอบงานดานการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีลักษณะ

เปนแบบเลือกคําตอบและคําถามปลายเปด   ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้

                ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลของปจจัยสถานประกอบการประกอลไปดวย

ขนาดสถานประกอบการ และสัญชาติผูประกอบการ และขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ดานสถาน

ภาพในการดํารงตําแหนง และวุฒิทางการศึกษาสูงสุด   เปนแบบเลือกตอบคําถามปลายปดและ

คําถามปลายเปด

                ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลของสถานประกอบการและการดําเนินกิจการใน

ชวงวิกฤติเศรษฐกจิ เปนแบบเลือกตอบคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด

  ตอนที่   3  เปนแบบสอบถามขอมูลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร

มนุษยในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ เปนแบบเลือกคําตอบคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด

              ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงวิกฤติ

เศรษฐกิจแบบเลือกตอบคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด 

  3.2.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

         1) เพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มี

คุณภาพสูงผูวิจัยจึงจะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  คือการตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามผูบริหารงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือเจา

ของสถานประกอบการ จากอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ ตรวจ
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สอบ แกไข ปรับปรุงเพื่อใหมีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ตองการวัด จํานวน 3 ดานเนื้อหา ภาษา และสถิติ

3 ทาน คือ

             (1)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานสถิติ

          (2)  ผศ.สุมลวรรณ  ยิ้มงาม  อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราช

ภัฎราชนครินทร เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษา

                      (3)  นายเกษม  ศรีเล็ก  กรรมการบริหารสมาคมการบริหารงานบุคคลแหง

ประเทศไทย และ ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) เปนผูทรงคุณวุฒิทางดาน

เนื้อหา

โดยใชเกณฑการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานเปนเกณฑการตัดสิน

         2)  การทดสอบความตรงของเนื้อหา เมื่อผานการเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3

ทานแลว ผูวิจัยนํากลับมาปรับปรุงตามคําชี้แนะของผูเชี่ยวชาญและนําเสนอเพื่อใหอาจารยที่

ปรึกษาทราบ จากนั้นนําไปทดลองใชผูบริหารงานทางดานการพฒันาทรัพยากรมนุษยที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 5 คน เพื่อทดสอบความเขาใจในในแบบโครงสรางคําถามไดทั้งหมด จึงแสดงวา

เปนเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล

          1)  ทําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎราชนครินทร  ถึง

ผูบริหารฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือเจาของสถานประกอบการที่อยูในโครงการ  เพื่อขอความ

รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

          2)  สงแบบสอบถามการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกถึงสถานประกอบการดวยวิธีการสงทาง

ไปรษณียพรอมแนบซองติดอากรแสตมปจาหนาที่อยูของผูวิจัย และขอใหกลุมตัวอยางสง

แบบสอบถามคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่สงแบบสอบถาม และเมื่อครบกําหนด กลุมตัวอยางที่

ยงัไมไดสงแบบสอบถามคืน ผูวิจัยจะใชวิธีการโทรศัพททวงถามใหสงกลับโดยใชเวลา 30 วัน รวม

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 เดือน

                     3)  ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามสรางคูมือลงรหัส นําขอ

มูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบลงรหัส และบันทึกลงในคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหตอไป
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3.4  การวิเคราะหขอมูล

   เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมา  ผูวิจัยนําแบบสอบถามกลับมาทั้งหมดตรวจสอบความ

ถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล  สรางคูมือลงรหัส  ลงรหัสตามคูมือลงรหัส  กรอกขอมูล และ

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive method) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการคํานวณ

ทางสถิติ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลสถานประกอบการและการดําเนินกิจการชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ขอมูลดานการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยชวงวิกฤติเศรษฐกิจ และแสดงขอมูลวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสถาน

ประกอบการชวงวิกฤติเศรษฐกิจ จําแนกตามขนาด และสัญชาติของสถานประกอบการ  โดยที่การ

วิเคราะหจะมีทั้งลักษณะการบรรยายปรากฏการณตามสภาพความเปนจริง ตลอดจนวิเคราะหใน

รูปของตารางสัดสวน รอยละ
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