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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มุงพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร 
จํากัด ซ่ึงประยุกตใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ซ่ึงไดแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 การออกแบบตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร 
จํากัด  

ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด   

 
ตอนที่ 1  การออกแบบตัวชีว้ัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบรษิัท กุลธรพรีเมียร จํากัด     

ในออกแบบตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด        
นี้ เพื่อใหไดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท          
กุลธรพรีเมียร  จํากัด  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวของในการพัฒนาตั วชี้ วั ด                     
ขีดความสามารถหลักของบุคลากรจากสาขาตาง ๆ ไดแก การศึกษาประวัติความเปนมา คุณคาของ
องคกร วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการบริหารจัดการและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท กุลธรพรีเมียร 
จํากัด (2539, หนา 9) เพื่อสรุปเปนขอมูลพื้นฐานและจากนั้นเปนการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักที่เกี่ยวของ  

2. วิเคราะหและสังเคราะหตวัช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของในการพัฒนาตัวชี้วัด                

ขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด นั้น ผูวิจัยสรุปไดกรอบแนวคิด  
การพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด จํานวน 9 ดาน 
ดังนี้ ดานการทํางานเปนทีมและการใหความรวมมือ ดานความรับผิดชอบและยึดมั่นตามสัญญา ดาน
สํานึกดานคุณภาพและบริการ ดานความสามารถในการสื่อความ ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
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ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ ดานการวิเคราะหและการวางแผน ดานภาวะผูนําและดานการ
บริหารบุคลากร  

3. รางตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร  
4. นํารางตัวช้ีวัดไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงโดยใชเทคนิค IOC 
 

ตอนที่ 2  ประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน
บริษัท  กุลธรพรีเมียร จํากัด   

หลังจากไดทําการออกแบบตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร 
จํากัด ในการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญนั้น ผูวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงผูวิจัยจะทํา
การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจํานวนทั้งสิ้น 23 ทานใหเปนผูตอบแบบสอบถาม คัดเลือกผูเชี่ยวชาญโดยใช
เทคนิคแนะนําอางอิงแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ทําการสรางเครื่องมือหาคุณภาพของเครื่องมือ 
รวมทั้งการสรางแบบสอบถามโดยผานผูเชี่ยวชาญทั้งนี้ตองสงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็น จํานวน 2 รอบและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห โดยใชสถิติในการวิจัยและทํา
การเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว เพื่อกําหนดตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท       
กุลธรพรีเมียร จํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย ดังขั้นตอนดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิจยั 
6. เกณฑการตดัสิน 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีสวนเกี่ยวของและดําเนินการดาน     

การพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ซ่ึงไดแก           
ผูบริหาร คณะทํางานระบบพัฒนาบุคลากร และนักบริหารภายนอกบริษัทที่มีประสบการณในการ
ดําเนินการดานการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร   
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของและดําเนินการดานการ
พัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ไดแก ผูบริหาร 10 คน 
คณะทํางานระบบพัฒนาบุคลากร 5 คนและนักบริหารจากภายนอกบริษัทที่มีประสบการณในการ
ดําเนินการดานการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 8 คนรวมเปนจํานวน
ผูเชี่ยวชาญทั้งสิ้น 23 คน โดยผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  เกณฑในการคดัเลือกผูเชี่ยวชาญ 
ผูวิจัยทําการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัย โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ  

วาตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรืออยางนอย 1 ขอ ดังนี้  
1. เปนคณะทํางานระบบพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานของบริษัท     

กุลธรพรีเมียร จํากัด โดยบริษัทแตงตั้งใหเปนคณะทํางานระบบพัฒนาบุคลากร  
2.  เปนผูบริหารที่ปฏิบัติงานในตําแหนง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการแผนก ผูชวยผูจัดการแผนก เจาหนาที่อาวุโสและหัวหนาแผนก  
ของบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด     

3. เปนนักบริหารจากภายนอกบริษัทที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการและหรือเปนผูที่มีสวน
เกี่ยวของและหรือมีประสบการณในการดําเนินการดานการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของ
บุคลากร  

ข้ันตอนที่ 2  การคัดเลือกผูเชีย่วชาญ 
จากการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยโดยใชเกณฑขางตนผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจํานวน 23 คนในขั้นตนและทั้ง 23 คนเปนผูเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญทานอื่น 
ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กาํหนดเชนเดียวกันตามวิธีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคแนะนํา
อางอิงแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ผูวิจัยไดติดตอและชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ตอผูเชี่ยวชาญที่
ไดรับการคัดเลือกดวยตนเองจนไดผูเชี่ยวชาญที่เต็มใจใหความรวมมือจํานวนทั้งส้ิน 23 คนเปน
กลุมตัวอยางในการวิจัย  
  

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน บริษัท 
กุลธรพรีเมียร จํากัด ในครั้งนี้ไดแก แบบสอบถามสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคเดลฟาย
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ในรอบที่ 1 โดยเปนแบบสอบถามปลายปด แบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 112 ตัวช้ีวัดโดยผาน
การพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไวจํานวน 5 คน  

แบบสอบถาม สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 1 เปน
แบบสอบถามปลายปด แบบประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีขอคําถาม 112 ตัวช้ีวัดเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดให
คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดวาเหมาะสมหรือไมเมื่อไดคําตอบจากผูเชี่ยวชาญแลวนํามาทํา
การทําแบบสอบถามเหมือนกับแบบสอบถามในรอบที่ 1 ทุกประการ แตไดเพิ่มเติมในสวนของการ
แสดงคาสถิติ ไดแก คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล ที่คํานวณไดจากคําตอบของกลุมผูเชีย่วชาญ
ในรอบที่ 1 พรอมทั้งแสดงตําแหนงคําตอบของผูเช่ียวชาญแตละคนเพื่อสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญ
ยืนยันคําตอบอีกครั้ง  

3.2.1 การสรางเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

โดยประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีความมุงหมายที่จะ
ใหไดมาซึ่งขอมูลของการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด  
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือจากการศึกษาขอมูลตามลําดับ ขั้นตอน เพื่อใหไดตัวช้ีวัดขีด
ความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด เกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลตอ      
ขีดความสามารถหลัก จํานวน 9 ดาน คือ ดานการทํางานเปนทีมและการใหความรวมมือ ดานความ
รับผิดชอบและยึดมั่นตามสัญญา ดานสํานึกดานคุณภาพและบริการ ดานความสามารถในการสื่อ
ความ ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ ดานการวิเคราะหและ
การวางแผน ดานภาวะผูนําและดานการบริหารบุคลากรแลวดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 2 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 หลังจากที่ไดกรอบแนวคิดในการวิจัยหาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน
บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด แลวก็มาทําการออกแบบขอคําถามตัวช้ีวัดและรางเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาระดับความเหมาะสมของ
ตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในแตละประเด็น  

รอบท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ พรอมทั้งแสดงผลการ 
วิเคราะหแบบสอบถามในรอบที่ 1 เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณายืนยันคําตอบของตนอีกครั้ง  

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนั้นผูวิจัยนํารางตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของ

บุคลากรในบริษัท  กุลธรพรีเมียร จํากัด ที่ไดจากขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังกลาวมาปรึกษา
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ผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบพรอมทั้งขอรับขอเสนอแนะตางๆ เพื่อทําการแกไขปรับปรุงจนได
ตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ที่มีคุณภาพตามกรอบ    
การวิจัย  

หลังจากที่ไดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ที่มีคุณภาพ
ตามกรอบของบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัดในการวิจัยโดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยนํา
ตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ดังกลาวมาจัดทําเปน
แบบสอบถาม เสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity)โดยการหาคา Index of Congruency (IOC) และเลือกขอที่มีคา IOC ≥ 0.5 สวนขอที่มีคา IOC 

< 0.5 นํามาปรับปรุงผลการวิเคราะหคา IOC พบวา ตัวช้ีวัดแตและตัวมีคา IOC อยูระหวาง 0.6 – 
1.00 ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) นําตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ไปให
ผูทรงคุณวุฒิลงความคิดเห็นและใหคะแนน ดังนี้  
  +1      หมายถึง   แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงกับนิยามศพัทเฉพาะที่ระบุไว  

 0      หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวดัไดตรงกับนยิามศัพทเฉพาะที่ระบุไว  
-1      หมายถึง  แนใจวาขอคําถามนั้นไดวัดไมตรงกับนยิามศัพทเฉพาะที่ระบุไว  

2) คํานวณคาดชันีความสอดคลองโดยใชสูตร ดังนี้  
 IOC     = 

 

  เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

   ΣR  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
      N แทน  จํานวนผูทรงคุณวุฒ ิ

ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานจากการใหคะแนนความ
สอดคลองเชิงเนื้อหาของขอคําถามตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักแลวมาทําการหาคา IOC ดังแสดง
รายละเอียดในบทที่ 4 (ตาราง 10 – 18) 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญโดยประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายตามลําดับดังนี้  

ΣR 
N 
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3.3.1 ผูวิจัยขอเขาพบผูเช่ียวชาญเพื่อช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยดวยตนเองเพื่อขอ
ความสมัครใจในการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญแตละคนโดยไดจํานวนผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัยและตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จํานวน 23 คน  

3.3.2 สงแบบสอบถามใหกับผูเชี่ยวชาญตอบอยางสมัครใจแตละทานในรอบที่ 1 ซ่ึง
ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Likert scales) 5 ระดับ การตอบคําถามใน
รอบแรกนี้ เปนการใหน้ําหนักความสําคัญของคําถามแตละคําถาม  

3.3.3 นําคําตอบของผูเชี่ยวชาญจากแบบสอบถามในรอบที่ 1 มาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
แสดงตําแหนงของคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range) ของแตละ
คําถาม 

3.3.4 แบบสอบถามสําหรับการตอบในรอบที่ 2 ของผูเชี่ยวชาญนั้นยังเปนชุดเดียวกับ
แบบสอบถามในรอบที่ 1 เพียงแตเพิ่มตําแหนงของคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล รวมทั้ง
ตําแหนงของคําตอบที่ผูเชี่ยวชาญแตละทานตอบในรอบที่ 1 เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาและ
ทบทวนการตอบคําถามในแบบสอบถามรอบที่ 2 ของผูเชี่ยวชาญแตละทานอีกครั้งหนึ่งโดย                 
แบบสอบถามในรอบนี้จะแสดงใหเห็นวาคําตอบเดิมในรอบที่ 1 ของผูเชี่ยวชาญแตละทานเปนอยางไร
มีความแตกตางไปจากคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบทั้งหมดอยางไร พรอมกับ
ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวามีความเห็นดวยกับตําแหนงที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอง
ตองกันหรือไม หากไมเห็นดวยหรือตองการยืนยันคําตอบเดิมก็ใหแสดงเหตุผลประกอบและจะนํา
ขอมูลที่ไดจากการตอบของผูเช่ียวชาญในรอบนี้มาคํานวณหาคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล
และฐานนิยมของแตละขอความอีกครั้ง เพื่อแปรสรุปผลเปนตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรในบริษัท  กุลธรพรีเมียร จํากัด ที่มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการพัฒนาตัวช้ีวัดได 

ในการจัดสงแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญและการรับแบบสอบถามกลับคืนนั้นเพื่อใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะสงแบบสอบถามใหกับผูเชี่ยวชาญทั้ง   
23 คนและรับแบบสอบถามคืนภายใน 1 สัปดาหดวยตนเอง  
 

3.4  วิธีวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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3.4.1 การวิเคราะหคามัธยฐาน (Median หรือ Md) เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนด
ตัวช้ีวัดขีดความสามารถของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กําหนดน้ําหนักและความหมาย ดังนี้  

5 หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะใชเปนตวัช้ีวดั อยูในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะใชเปนตัวช้ีวดั อยูในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะใชเปนตัวช้ีวดั อยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะใชเปนตัวช้ีวดั อยูในระดับนอย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะใชเปนตัวช้ีวดั อยูในระดับนอยที่สุด 

มีเกณฑการวิเคราะหคามัธยฐาน สําหรับความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญไดกําหนดไว ดังนี้ 
(พงศศิริ  สําลี, 2525, หนา 20) 

  4.50 ขึ้นไป หมายถึง ขอความนั้นมคีวามเหมาะสม มากที่สุดที่จะใชเปนตัวช้ีวดั 
3.50 – 4.49 หมายถึง ขอความนั้นมคีวามเหมาะสม มากที่จะใชเปนตัวช้ีวัด 
2.50 – 3.49 หมายถึง ขอความนัน้มคีวามเหมาะสม ปานกลางทีจ่ะใชเปนตวัช้ีวัด 
1.50 – 2.49 หมายถึง ขอความนั้นมคีวามเหมาะสม นอยที่จะใชเปนตัวช้ีวัด 
ต่ํากวา 1.50 หมายถึง ขอความนั้นมคีวามเหมาะสม นอยที่สุดทีจ่ะใชเปนตวัช้ีวัด 

   
3.4.2 การวิเคราะหคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range หรือ IR) ของคาระดับ

คะแนนจากการตอบแบบสอบถามแตละขอของผูเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคลองของคําตอบ
ตามเกณฑตอไปนี้  (สรวุฒิ  บัวจันทร, 2545, หนา 50–51) 

ต่ํากวา 0.51  หมายถึง คําตอบของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลองกันสูงมาก 
0.51 – 1.00 หมายถึง คําตอบของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลองกันสูง 
1.01 – 2.00 หมายถึง คําตอบของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลองปานกลาง 
2.01 – 3.00 หมายถึง คําตอบของผูเชี่ยวชาญ มีความสอดคลองกันต่ํา 

   3.00 ขึ้นไป   หมายถึง คําตอบของผูเชี่ยวชาญ ไมมคีวามสอดคลองกัน 
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3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีว้ิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อหาคาทางสถิติของขอมูล
จากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาในแตละขอคําถาม นํามาวเิคราะหหาคาตอไปนี้  

3.5.1 คามัธยฐาน (Median หรือ Md) บุญชม  ศรีสะอาด (2541, หนา 65) ใหความหมาย 
ของมัธยฐาน คือ คะแนนตรงกลางที่แบงคะแนนอื่น ๆ ออกเปน 2 ฝาย เทา ๆ กัน ฝายหนึ่งอยูสูงกวา 
และอีกฝายหนึ่งอยูต่ํากวา กรณีที่คะแนนชดุนั้นเปนจํานวนคี่ เมื่อเรยีงคะแนนตามลําดับมากนอย
แลวมัธยฐานจะเปนคะแนนตรงกลางพอด ีกรณีที่คะแนนชุดนั้นเปนจาํนวนคู มัธยฐานจะไมใช
คะแนนในชดุนั้น แตจะเปนคะแนนที่เกดิจากการที่เอาคะแนนคูกลางมารวมกันแลวหารดวย 2 

3.5.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range หรือ IR) คือ ระยะระหวางควอไทลที่ 
3 (Q3) ถึงควอไทลที่ 1 (Q1) มีสูตรการหาของ บุญชม  ศรีสะอาด (2541 , หนา 82) ดังนี้  

                                 IR      =     Q3 – Q1 

เมื่อ  IR  แทน  คาพสัิยระหวางควอไทล 
 Q3   แทน  คาควอไทลที่ 3 หรือเปอรเซ็นตไทลที่ 75 
 Q1   แทน  คาควอไทลที่ 1 หรือเปอรเซ็นตไทลที่ 25  
3.5.3 คาฐานนยิม (Mode หรือ Mo) บุญชม ศรีสะอาด (2541, หนา 70–71) ใหความหมาย

ของคาฐานนิยม คือ คาที่ปรากฏบอยที่สุด หรือคือ คะแนนที่มีความถี่มากที่สุด 
 

3.6 เกณฑการตัดสิน 
 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลวาเปนตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท 
กุลธรพรีเมียร จํากัด เกณฑที่ใชในการพิจารณาฉันทามติ (Consensus) สําหรับคําตอบที่ไดจาก
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในรอบที่ 2 คาสัมบูรณของผลตางระหวางฐานนิยม
กับมัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล เพื่อพิจารณาฉันทามติซ่ึงสามารถสรุปเกณฑที่เหมาะสมใน
การพิจารณาไดดังนี้ สรวุฒิ  บัวจันทร (2545, หนา 50), อาทิตยา  ดวงมณี (2540, หนา 55) 

3.6.1 เปนตัวช้ีวัดที่มีคามัธยฐานตั้งแต 3.5 ขึ้นไป 
3.6.2 คาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50   
3.6.3 คาความสัมบูรณของความแตกตางระหวางคามัธยฐานกับฐานนยิมมีคาไมเกนิ 1    
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 ภาพ 7 ขั้นตอนในการพัฒนาตัวช้ีวดัขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน บริษัท กุลธรพรีเมยีร จํากัด    

ตอนที ่1 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ในการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 

วิเคราะหและสังเคราะหตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 

ออกแบบตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 

ตอนที ่2 

สรางเครื่องมือ 

หาคุณภาพของเครื่องมือ  

สรางแบบสอบถาม 

ผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 วิเคราะหหาคาสถิติ
รอบที่ 1 

ผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 

วิเคราะหหาคาสถิติรอบที่ 2 

ไดตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร ในบริษัท จากเทคนิคเดลฟาย 

คัดเลือกผูเช่ียวชาญ 

ไมผาน 

ผาน 

ประเมินตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 


