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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยมีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด 
จํานวน 127 คน (รายงานจํานวนพนักงาน ประจําป 2559 บริษัท วรรณภพ จํากัด วันที่ 27 ธันวาคม 
2559) โดยสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ใชกลุมตัวอยางจํานวน 92 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึน โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม ใหมีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
ครั้งน้ี 
  แบบสอบถามมี 3 สวนคือ 
  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อายุงาน ตําแหนงงาน แผนกงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งลักษณะคําถาม
จะเปนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก ใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว 
  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด แบงเปน 5 ดาน คือ 
ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ดานความรับผิดชอบการบริหาร ดานการบริหารทรัพยากร ดาน
การทําใหเกิดผลิตภัณฑ และดานการวัด วิเคราะห และการปรับปรุง ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบสเกล
การใหคะแนน (Rating scale) ประเมินคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, หนา 120) ซึ่งแตละระดับใหคะแนน ดังน้ี 
   5 หมายถึง มีความคิดเห็นสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
     อยูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความคิดเห็นสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
     อยูในระดับมาก 
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   3 หมายถึง มีความคิดเห็นสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
     อยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความคิดเห็นสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
     อยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง มีความคิดเห็นสอดคลองตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
     อยูในระดับนอยที่สุด 
  สําหรับมาตรฐานเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณกําหนดขนาดของชวงจากคาเฉลี่ย
ชวงช้ัน (Weight mean score) การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระดับคะแนนตอความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ 
จํากัด โดยใชเกณฑกําหนดระดับชวงคะแนนเริ่มต้ังแต 1.00–5.00 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 
120) ดังน้ี 
     คาเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
   4.51–5.00 ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานมีระดับความสอดคลองมากที่สุด 
   3.51–4.50 ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานมีระดับความสอดคลองมาก 
   2.51–3.50 ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานมีระดับความสอดคลองปานกลาง 
   1.51–2.50 ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานมีระดับความสอดคลองนอย 
   1.00–1.50 ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานมีระดับความสอดคลองนอยทีส่ดุ 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด โดย
ลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีไดตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามาปรับปรุง
แกไขเพื่อใหคําถามชัดเจน เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทําวิจัย จํานวน 
30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ Frederick and ANN (2012, pp. 
443-444) ซึ่งกําหนดคาความเช่ือมั่นไวเทากับ 0.70 ผลการทดสอบคาความเช่ือมั่นไดเทากับ 0.97 
 

ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 
 2. สรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
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ที่เกี่ยวของ ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดสรางและพัฒนามาจากคูมือการจัดทําระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) 
 3. นําแบบสอบถามที่สรางเรียบรอยแลวเสนอตอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษา 
การคนควาอิสระเพื่อพิจารณาตรวจ แกไข ปรับปรุง และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Index of item objective congruence: IOC) โดยการพิจารณาความครอบคลุมของ
แบบสอบถาม ตามวัตถุประสงคของการวิจัยและความปรนัยของคําถาม โดยการเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทาน ประกอบดวย 
  4.1 ดร.เฉลิมชัย ศุขไพบูลย อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
  4.2 ดร.สุพัชรี สุปริยกุล อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 
  4.3 นายศมากร ศรประจักษ รองผูจัดการทั่วไป บริษัท วรรณภพ จํากัด (ตัวแทน
ผูบริหารดานคุณภาพ : QMR) 
  จากการหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่าสุดเทากับ .67 
และคาสูงสุดเทากับ 1.00 ซึ่งมากกวา.60 แสดงวาขอคําถามทุกขอมีความสอดคลองดานเน้ือหา 
 5. หลังจากน้ันไดทําการปรับปรุงขอคําถามจากผูเช่ียวชาญทุกขอคําถาม และนําไปทดลองใช
กับพนักงาน บริษัท วรรณภพ จํากัด จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเช่ือมั่น 
α = 0.97 ซึ่งมีความนาเช่ือไดจึงนําแบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไข เสร็จสมบูรณ ไปเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางของการวิจัย 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ีใชขอมูลและแหลงขอมูลในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุม
ตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 92 ฉบับ โดยผูวิจัยเปนผูนําสงแบบสอบถามไปใหพนักงานทุกคนของ
บริษัท วรรณภพ จํากัด โดยผูวิจัยดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามกลับดวยตนเอง และนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหตามหลักการทางสถิติ 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร ตํารา บทความ นิตยสาร หนังสือพิมพ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุกชุดและ
นํามาลงรหัส ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows (ธันยพัฒน 
วงศรัตน, 2555) หาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และเมื่อพบความ
แตกตางเปนรายคูดวยการวิเคราะห LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคา 
รอยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล โดยใช t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ซึ่งผลการวิเคราะหความแปรปรวน โดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
t-test, F-test และ Least Significant Difference (LSD) ดังน้ี 
 1. คาเฉลี่ย 

  สูตร X    =   
n

fx
 

 

  เมื่อ X  = คาเฉลี่ย 

   fx = ผลรวมของผลคูณระหวางความถ่ี กับคาคะแนน 
   n = จํานวนกลุมตัวอยาง 
 2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  สูตร S.D.   =   
22

n

fx

n

fx




 

 

 
  เมื่อ S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   fx = ผลรวมของผลคูณระหวางความถ่ีกับคะแนน 
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   fx2  = ผลรวมของผลคูณระหวางความถ่ีกับคะแนนแตละจํานวนยกกําลัง 
     สอง 
   n = จํานวนกลุมตัวอยาง 
 3. การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

  สูตร t   =   

2

2
2

1

2
1

21

n

S

n

S

XX




 

 
  เมื่อ t = การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
   1X  , 2X  = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 
   S1

2 , S2
2  = ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 

   n1 , n2  = จํานวนกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 
 4. การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) (Best and Kahn, 1998, 
p.406) 

  สูตร F   =   
w

b

MS

MS
 

 
  เมื่อ F = อัตราสวนความแปรปรวน (variance ratio) 
   MSb = คาเฉลี่ยความแปรปรวนระหวางกลุม 
   MSw = คาเฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุม 
 5. การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบวาคาเฉลี่ยคูใดท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติใชวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 

  สูตร LSB   =    







t

2
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  เมื่อ LSD = Least Significant Difference 
   t = การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
   MSw = คาเฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุม 
   n1 , n2  = จํานวนกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 
 




