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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห�องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ         
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผู&วิจัยได&นําเสนอเก่ียวกับวิธีการศึกษาโดยกําหนด
หัวข&อวิธีการศึกษาประกอบด&วย (1) รูปแบบของการวิจัย (2) ประชากรและกลุ3มตัวอย3าง (3) เครื่องมือ 
ท่ีใช&ในการวิจัย (4) การเก็บรวมรวมข&อมูล (5) การวิเคราะห�ข&อมูล และ 6) สถิติท่ีใช&ในการวิเคราะห�
ข&อมูล ตามรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้  
     
รูปแบบการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป�นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยในเบื้องต&นได&
ศึกษาเนื้อหาเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดหรือตัวแปรองค�ประกอบ การวิเคราะห�ความสอดคล&องของเนื้อหา
ตามชื่อเรื่องและวัตถุประสงค�พัฒนาตามข&อเสนอแนะของผู&เชี่ยวชาญ ทําการวิเคราะห�คุณภาพ
เครื่องมือ ตามลําดับ 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 

ประชากร (Population)  
 ประชากรท่ีใช&ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานท่ีปฏิบั ติงานในโรงงานอุตสาหกรรม          
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนโรงงาน 420 โรงงาน จํานวน 58,680 ราย โดย
แบ3งตามประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด&วย (1) ปุPย สี เคมีภัณฑ� 99 โรงงาน จํานวน 14,083 ราย 
(2) เหล็กและผลิตภัณฑ�โลหะ 68 โรงงาน จํานวน 9,389 ราย (3) สิ่งทอ เส&นใย เครื่องหนัง เครื่อง
แต3งกาย 38 โรงงาน จํานวน 5,281 ราย (4) ยาง พลาสติก หนังเทียม 30 โรงงาน จํานวน 4,108 ราย 
(5) ไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส� เครื่องมือวิทยาศาสตร� 50 โรงงาน จํานวน 7,042 (6) ยานยนต� และขนส3ง 
14 โรงงาน จํานวน 1,760 ราย (7) กระดาษ สิ่งพิมพ� อาหาร 88 โรงงาน จํานวน 12,323 ราย (8) 
คลังสินค&า ให&เช3าอาคารโรงงาน 33 โรงงาน จํานวน 4,694 ราย (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม บางปู, 
2555)   
   กลุ�มตัวอย�าง (Sampling) 

กลุ3มตัวอย3างท่ีใช&ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 420 โรงงาน ผู&วิจัยใช&วิธีการสุ3มตัวอย3างแบบแบ3ง
สัดส3วน (Proportional Random Sampling) โดยใช&ประเภทอุตสาหกรรมเป�นตัวแบ3งชั้น ได&กลุ3ม
ตัวอย3าง (1) ปุPย สี เคมีภัณฑ� จํานวน 288 ราย (2) เหล็กและผลิตภัณฑ�โลหะ จํานวน 192 ราย      
(3) สิ่งทอ เส&นใย เครื่องหนัง เครื่องแต3งกาย จํานวน 108 ราย  (4) ยาง พลาสติก หนังเทียมจํานวน 
84 ราย  (5) ไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส� เครื่องมือวิทยาศาสตร�จํานวน 144 ราย  (6) ยานยนต� และขนส3ง
จํานวน 36 ราย  (7) กระดาษ สิ่งพิมพ� อาหาร และอ่ืน ๆจํานวน 252 ราย  (8) คลังสินค&า ให&เช3า
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อาคารโรงงาน จํานวน 96 ราย ซ่ึงจะได&จํานวนกลุ3มตัวอย3างท่ีเป�นพนักงาน จํานวน 1,200 ราย      
ได&จากการกําหนดกลุ3มตัวอย3าง 20 เท3าของตัวชี้วัดหรือตัวแปร หรือ 20 ราย ต3อการประมาณค3าหนึ่ง
พารามิเตอร� เหมือนเช3นการศึกษาของ วิภา บําเรอจิต, (2542) และเมธินี หน3อคํา, (2556) โดย
ตัวชี้วัดหรือตัวแปรตามขอบเขตเนื้อหาในการวิเคราะห�องค�ประกอบ จํานวน 60 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร 
เท3ากับ 60 x 20 = 1.200 ราย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 

 
 ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนพนักงานของโรงงานแต�ละประเภทอุตสาหกรรมของพ้ืนท่ีประชากร 
 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน 
 (โรง) 

จํานวน
พนักงาน (ราย) 

จํานวนพนักงาน      
ท่ีศึกษา (ราย) 

ปุPย สี เคมีภัณฑ� 99 14,083 288 
เหล็กและผลิตภัณฑ�โลหะ 68  9,389 192 
สิ่งทอ เส&นใย เครื่องหนัง เครื่องแต3งกาย 38  5,281 108 
ยาง พลาสติก หนังเทียม 30  4,108  84 
ไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส� เครื่องมือ
วิทยาศาสตร� 

 
50 

 
7,042 

 
144 

ยานยนต� และขนส3ง  14 1,760  36 
กระดาษ สิ่งพิมพ� อาหาร และอ่ืน ๆ  88 12,323 252 
คลังสินค&า ให&เช3าอาคารโรงงาน 33  4.694  96 

รวม        420 58,680 1,200 
 
ท่ีมา (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2555)   
 
เครื่องมือท่ีใชBในการวิจัย  
 

เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย เป�นแบบสอบถาม คุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรม    
เชิงนิเวศ มีลักษณะเป�นมาตราประมาณค3า 5 ระดับของ ลิเคิร�ท (Likert) จํานวนท้ังหมด 60 ข&อ โดย
ข&อคําถามเก่ียวกับระดับปฏิบัติการต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรม      
เชิงนิเวศ ท่ีครอบคลุมมิติท้ัง 5 มิติ 22 ด&าน ได&แก3 (1) มิติทางกายภาพ จํานวน 10 ข&อ (2) มิติทาง
เศรษฐกิจ จํานวน 10 ข&อ (3) มิติทางสิ่งแวดล&อม จํานวน 21 ข&อ (4) มิติทางสังคม จํานวน 9 ข&อ  
และ (5) มิติทางการบริหารจัดการ จํานวน 10 ข&อ มีข้ันตอนการสร&าง ตามลําดับ ดังนี้  

1. ศึกษาองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีอยู3ในข&อกําหนด
คุณลักษณะและเกณฑ�ตัวชี้วัดการเป�นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการ
เป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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3. นิยามศัพท�องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 มิติ 22 
ด&าน เพ่ือจัดทําโครงสร&างของแบบสอบถาม 

4. จัดทําโครงสร&างของแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค�ประกอบคุณลักษณะ
มาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 มิติ 22 ด&าน  

5. ได&ฉบับสอบถามฉบับสมบูรณ�ท่ีผ3านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความ
เชื่อม่ันไปใช&กับกลุ3มตัวอย3างท่ีสุ3มได&   

 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 
การหาคุณภาพเครื่องมือด&วยการหาความเท่ียงตรง หาค3าอํานาจจําแนก หาความเชื่อม่ัน   

ของแบบวัดการวัดระดับปฏิบัติการตามคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ  
การวิเคราะห�เพ่ือสํารวจองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
    ข้ันแรกหาความเท่ียงตรง (Validity) ในการหาความเท่ียงตรงของแบบวัดท่ีใช&ในการวิจัย
ครั้งนี้เป�นการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา Content Validity) โดยผู&วิจัยได&สร&างข&อคําถามตาม
องค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด&าน คือ (1) มิติทาง
กายภาพ จํานวน 3 ด&าน (2) มิติทางเศรษฐกิจ จํานวน 3 ด&าน (3) มิติทางสิ่งแวดล&อม จํานวน 9 ด&าน 
(4) มิติทางสังคม จํานวน 2 ด&าน และ (5) มิติทางการบริหารจัดการ จํานวน 5 ด&าน หลังจากนั้นนําข&อ
คําถามท่ีสร&างข้ึนให&ผู&ทรงคุณวุฒิพิจารณาว3าเนื้อหาครอบคลุมตามองค�ประกอบแต3ละด&านหรือไม3 แล&ว
นํามาปรับปรุงแก&ไข  แล&วนําแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน โดยทุกข&อของแบบสอบถามคํานวณค3าความ
เท่ียงตรง (IOC) เท3ากับ .873 

ข้ันท่ีสองทําการ Pre-test โดยการนําแบบสอบถามท่ีผ3านการตรวจสอบจากผู&ทรงคุณวุฒิไป
หาค3าความเชื่อม่ัน (Reliability) กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ท่ีไม3ได&รับ
การสุ3มมาเป�นตัวอย3าง จํานวน 30 ราย เพ่ือการทดสอบคุณภาพการวัดเครื่องมือวิจัย  

หลังจากเก็บข&อมูล จํานวน 30 ราย ทําการวิเคราะห� ค3าความเชื่อม่ัน ค3าอํานาจจําแนก
ประเภท ผลการวิเคราะห�คุณภาพเครื่องมือ พบผลตามตารางท่ี 3.2   ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.2 แสดงผลการวิเคราะหEคุณภาพเครื่องมือ (n=30) 

 

องคEประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเปHนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวนขBอ ค�า α 
     มิติทางกายภาพ  .931 
     มิติทางเศรษฐกิจ  .935 
     มิติทางสิ่งแวดล&อม  .961 
     มิติทางสังคม  .927 
     มิติทางการบริการจัดการ  .940 

รวมค�าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ  .984 
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 จากตารางท่ี 3.2 แสดงผลการวิเคราะห�คุณภาพเครื่องมือ พบว3า คุณภาพเครื่องมือวัด           
มีค3าความเชื่อม่ัน = .984 

   ข้ันท่ีสาม การใช&สถิติวิเคราะห�ข&อมูล ได&แก3 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor analysis: EFA) สกัดปqจจัยด&วยวิธีวิเคราะห�ส3วนหลักสําคัญ (Principal 
Component Analysis หรือ PCA) และหมุนแกนแบบแวริแม็กซ� เพ่ือให&ได&ตัวแปรข&อคําถามท่ี
เหมาะสม จําแนกจัดเรียงตัวชี้วัดหรือตัวแปรใหม3 ตามองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต&เง่ือนไข ตัวชี้วัดหรือตัวแปรทุกตัวต&องมีความเป�นอิสระต3อกันผล
การสกัดกลุ3มตัวชี้วัดหรือตัวแปรโดยมีความเป�นอิสระต3อกัน  โดยกําหนดค3า Factor Loading ท่ี .40 
จาก 60 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร มีจํานวน 45 ตัวชี้วัดหรือตัวแปร แสดงให&เห็นถึงตัวชี้วัดหรือตัวแปร    
อาจอยู3ในตัวชี้วัดหรือตัวแปรร3วมกันทําให&เกิดการลดหรือเพ่ิมตัวชี้วัดหรือตัวแปร  

  
การเก็บรวบรวมขBอมูล 
  

  การศึกษาวิจัยนี้ เป�นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู&วิจัยได&
รวบรวมข&อมูล ดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1 การเก็บรวบรวมข&อมูลเชิงปริมาณ ด&วยการนําแบบสอบถามไปแจกให&กับกลุ3ม
ตัวอย3างกรอกข&อมูล จํานวน 1,200 ฉบับ แล&วรับคืนด&วยตนเองได&แบบสอบถามคืนมาจํานวน 1,200 
ฉบับ คิดเป�น ร&อยละ 100.00   

   ข้ันท่ี 2 การเก็บรวบรวมข&อมูลเชิงคุณภาพในการตอบวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร&างความ
เข&าใจคุณลักษณะมาตรฐานในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป�นประโยชน�แก3ผู&ประกอบการโรงงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ด&วยการสนทนากลุ3ม โดยการจดบันทึก บันทึกเทป บันทึกภาพ ในการ
สนทนากลุ3ม และข&อเสนอแนะคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
    ข้ันท่ี 3 ตรวจสอบความสมบูรณ�ในการตอบแบบสอบถามและข&อประเด็นการสนทนากลุ3ม
เพ่ือการนําข&อมูลสู3การวิเคราะห�ผล แปลผล และสรุปผลการศึกษา 
    
การวิเคราะหEขBอมูล 

 
      การวิเคราะห�ข&อมูลประกอบด&วย การวิเคราะห�ข&อมูลเชิงปริมาณทางสถิติคํานวณโดย

เครื่องคอมพิวเตอร� โดยใช&โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห�ข&อมูลทางสังคมศาสตร� 
การวิเคราะห�โดย 

    ข้ันแรก วิเคราะห�ข&อมูลของผู&ตอบแบบสอบถาม ได&แก3 เพศ ตําแหน3งงาน และกลุ3ม
ประเภทอุตสาหกรรม โดยใช&สถิติพ้ืนฐานค3าความถ่ีร&อยละ 
    ข้ันท่ีสอง วิเคราะห�คะแนนต3อองค�ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ใน 5 มิติ ได&แก3 มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล&อม มิติทางสังคม และมิติ
ทางการบริหารจัดการ โดยใช&สถิติพ้ืนฐาน หาค3าเฉลี่ย ส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงเป�นแบบมาตราส3วน
ประมาณค3า (Rating Scale) ใช&วิธีการหาค3าเฉลี่ย (Mean: X ) และค3าส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation: S.D.) และ กําหนดระดับคะแนนปฏิบัติการ ได&แก3 ระดับคะแนน 5 หมายถึง 
มากท่ีสุด ระดับคะแนน 4 หมายถึงมาก ระดับคะแนน 3 ปานกลาง ระดับคะแนน 2 น&อย  และระดับ
คะแนน 1 น&อยท่ีสุด  

    สําหรับเกณฑ�ในการแปลความหมายแบบสอบถามตอนท่ี 2 ใช&อันตรภาคชั้น โดยใช&
ค3าเฉลี่ยของผลคะแนนเป�นตัวชี้วัดตามเกณฑ�ในการวิเคราะห�ตามแนวคิดของ เบสท� (Best W. John. 
1997, p.190) มีรายละเอียด ดังนี้  

 
         ค3าเฉลี่ย                                ความหมาย 
 

  4.50 – 5.00   ระดับคุณลักษณะมาตรฐานฯ   มากท่ีสุด   
 3.50 – 4.49   ระดับคุณลักษณะมาตรฐานฯ   มาก 
 2.50 – 3.49   ระดับคุณลักษณะมาตรฐานฯ   ปานกลาง 
 1.50 – 2.49   ระดับคุณลักษณะมาตรฐานฯ   น&อย 
 1.00 – 1.49   ระดับคุณลักษณะมาตรฐานฯ   น&อยท่ีสุด 

 

     ข้ันท่ีสาม การวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) เป�นการวิเคราะห�สกัดตัวชี้วัด
ตามองค�ประกอบของคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยใช&เทคนิคการวิเคราะห�
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) วิธีแบบหมุนแกน (Rotation Method: Varimax 
with Kaiser Normalization) ทําการสกัดองค�ประกอบ ด&วยวิธีวิเคราะห�ส3วนหลักสําคัญ (Principal 
Component Method) และหมุนแกนแบบแวริแม็กซ� เพ่ือลดหรือลดกลุ3มตัวชี้วัดหรือตัวแปร 

       ข้ันท่ีสี่  การเสริมสร&างความเข&าใจคุณลักษณะมาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ได&แก3 การนําเสนอข&อค&นพบจากผลการศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปสู3แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
มาตรฐานการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และการสร&างความเข&าใจ
คุณลักษณะมาตรฐานในการเป�นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประโยชน�แก3ผู&ประกอบการโรงงาน โดยกําหนด
กลุ3มผู&ร3วมสนทนากลุ3มประกอบด&วย (1) ผู&มีส3วนเก่ียวข&องโดยตรงด&านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวน  
3 ราย ได&แก3 ผู&แทนบริษัทในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู&เชี่ยวชาญด&าน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และผู&เชี่ยวชาญด&านสิ่งแวดล&อมของ  
การนิคมอุตสาหกรรมแห3งประเทศไทย (กนอ.) (2) ชมรมผู&ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จํานวน 14 ราย และ (3) ผู&ประกอบการในนิคมอุตสหกรรมบางปู จํานวน 11 ราย ได&แก3 ผู&แทน
โรงงานอุตสาหกรรมในแต3ละประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู   

      
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

58 
 

สถิติท่ีใชBในการวิเคราะหEขBอมูล 
 

การวิเคราะห�ข&อมูลในการศึกษานี้ผู&วิจัยใช&เครื่องคอมพิวเตอร�ช3วยในการวิเคราะห�ข&อมูลโดย
ใช&โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร�เพ่ือช3วยในการประมวลผลข&อมูลโดยใช&สถิติเพ่ือประมวลผล 
ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได&แก3 ค3าความถ่ีร&อยละ (Percentage) ค3าเฉลี่ย
(Mean) และ ค3าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข&อมูลของประชากรหน3วย
ตัวอย3าง 

สถิติวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือสกัดตัวแปรรายการตามข&อคําถาม เพ่ือให&
องค�ประกอบโดยวิธีแบบหมุนแกน (Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.) 
โดยผ3านกระบวนการตามข&อตกลงเบื้องต&นของค3าสถิติทดสอบ (Assumptions) ได&แก3การทดสอบ 
การทดสอบข&อมูลด&วยค3า KMO (kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy และ 
Bartlett Test กําหนดไม3ตํ�ากว3า .50 ซ่ึงเป�นค3าท่ีใช&วัดความเหมาะสมของข&อมูล ถ&าค3า KMO มีค3า
มาก เข&าสู3หนึ่งแสดงว3าเทคนิค Factor analysis เหมาะสมกับข&อมูลท่ีมีอยู3 (กัลยา    วานิชย�ปqญญา, 
2546: 13) และค3า Bartlett Test  of Sphericity ซ่ึงเป�นค3าสถิติท่ีใช&ทดสอบความสัมพันธ�ของตัว
แปร โดยตัวแปรควรมีความสัมพันธ�กันอย3างมาก ท้ังนี้ค3า KMO ท่ีน&อยแสดงว3าข&อมูลท่ีใช&อาจไม3
เหมาะสมต3อการวิเคราะห�องค�ประกอบ หรือการวิเคราะห�องค�ประกอบไม3เหมาะสมต3อข&อมูล ค3าท่ีดี
มาก คือ .90 ข้ึนไป ค3าท่ีเหมาะสมดี คือ .80-.81 ข้ึนไป ค3ากลางๆ  คือ .70-079  และ ค3าท่ีแย3 คือ 
.60-.69 ส3วนค3า Bartlett's Test  of Sphericity พบว3า Sig  ท่ี 0.00 แสดงว3า ข&อมูลมีความสัมพันธ�
กันมาก สามารถใช& Factor Analysis ในการวิเคราะห�ข&อมูลได& (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ�, 2548: 493) 

 
 
 
 

 




