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บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 

การวจิยัเรื่องการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานขององคก์ารธุรกจิในประเทศ

ไทยมกีารออกแบบการวจิยั กําหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง พฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

กาํหนดวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และประเดน็ดา้นจรยิธรรมการวจิยั ดงันี้ 

 

3.1 การออกแบบการวิจยั 
กําหนดแบบการวจิยัแบบผสานวธิกีาร (mixed method) ควบคู่กนัระหว่างการวจิยัเชงิ

ปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ วตัถุประสงคส์ําคญัของการวจิยัเชงิปรมิาณคอืการแสดงแก่น

ของขอ้ค้นพบที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน ทีม่า ผลกระทบ และการ

จดัการความรกัความใคร่ในทีท่าํงานขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทย ดว้ยการเกบ็ขอ้มลูจาก

กลุ่มตัวอย่างจํานวนมากใช้แบบสอบถามที่ได้จากการพฒันาจากแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาเป็น

เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในขณะทีก่ารวจิยัเชงิคุณภาพนัน้เป็นการนําขอ้คน้พบทีไ่ดม้า

แสดงตวัอย่างใหค้ําอธบิายเชงิลกึขอ้คน้พบที่เป็นแก่น โดยการยอ้นรอย (retrospective study) 

ให้ เห็นถึ งป รากฏการณ์ ที่ เกิดขึ้ น ต ามธรรม เนี ยมปฏิบัติข องป รากฏการณ์ วิท ยา 

(phenomenology) นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากทัง้สองวธิมีาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็

และลดจุดอ่อนของแต่ละวธิเีพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัที่ดทีี่สุด (Creswell, 2009) ประมวล วเิคราะห ์

และสงัเคราะหผ์ลรว่มกนัเพือ่แสดงสภาพ ทีม่า ผลกระทบ และการจดัการความรกัความใคร่ใน

ทีท่ํางานขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทย รวมทัง้นําเสนอตวัแบบการจดัการความรกัความ

ใคร่ในทีท่าํงานสาํหรบัการเพิม่พูนผลการปฏบิตังิานขององค์การ 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวจิยัเชงิปรมิาณ ได้ทําการวจิยัจากองค์การที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย จาํนวน 689 องคก์าร (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) คํานวณตวัอย่าง

ตามสตูรของ Taro Yamane ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 ความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ไดด้งันี้ 
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สตูร            n =        N 

                           1+ (N (e2)) 

เมือ่             n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                   N = ขนาดของประชากร 

                    e = คา่ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้

ดงันัน้         n =            689 

                           1+ (689 (0.05)2) 

                     = 253 

ดงันัน้กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเชงิปรมิาณมทีัง้หมด 253 แหง่  

ในการสุ่มตวัอย่างไดท้ําการสุ่มแบบมชีัน้ภูม ิแบ่งชัน้ภูมติามประเภทของอุตสาหกรรม

เพื่อใหไ้ด้กลุ่มตวัอย่างทีก่ระจายอยู่ในทุกอุตสาหกรรม จากนัน้ไดเ้ลอืกตวัอย่างในแต่ละชัน้ภูมิ

ดว้ยการสุ่มอย่างง่าย โดยใชต้ารางเลขสุ่ม ไดต้วัอย่างทีนํ่ามาวเิคราะหท์ัง้สิน้ 221 องคก์าร คดิ

เป็นรอ้ยละ 87.35 ของจํานวนตวัอย่างทัง้หมดกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดม้าถอืว่าเป็นจํานวนทีเ่พยีงพอ 

ดงัที่พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตัิ (2548) กล่าวว่าในการเก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ควรจะมี

อตัราการตอบแบบสอบถามกลบัมาไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 การวจิยันัน้จงึจะมคีวามน่าเชือ่ถอื  

อตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามมผีลต่อความน่าเชื่อถอืของผลการวจิยั ยิง่อตัรา

การตอบกลบัสูงความน่าเชื่อถือของผลการวจิยัจะสูงตามไปด้วย (Baruch & Holtom, 2008) 

นักวชิาการกลุ่มหนึ่งได้แนะนําว่าในงานวจิยัเชงิสํารวจอตัราการตอบกลบัแบบสอบถามอย่าง

น้อยทีสุ่ดควรอยูท่ีร่อ้ยละ 50 (Babbie, 1990; Roth & BeVier, 1998; Dillman , 2000)  ในขณะ

ที่ Fowler (1984) แนะนําว่าแบบสอบถามควรมีอัตราตอบกลับร้อยละ 60 ส่วน De Vaus 

(1986) กล่าววา่อตัราตอบกลบัควรอยู่ทีร่อ้ยละ 80 นอกจากน้ี ผลงานนกัวชิาการยงัแสดงใหเ้หน็

ว่าอตัราการตอบกลบัแบบสอบถามของการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยร์อ้ย

ละ 50 ขึ้นไปนัน้เพียงพอที่จะทําให้ได้ขอ้สรุปผลการวจิยัที่อ้างอิงไปยงัประชากร (Baruch & 

Holtom, 2008) ดงันัน้ตวัอย่างจาํนวน 221 องคก์าร ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหจ์งึมคีวามเพยีงพอทีจ่ะ

ทาํใหผ้ลการวจิยัน่าเชือ่ถอื 

ในส่วนของการวจิยัเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัได้ทําการศกึษาแบบยอ้นรอยเพื่อแสดงให้เห็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบตัิของปรากฏการณ์วทิยา รวบรวมขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ และการศกึษาจากเอกสารเพิม่เตมิ ทําการเลอืกผู้ให้ขอ้มูลแบบเจาะจง ตาม
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เกณฑ ์คอื กําหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกัเป็นผูม้ปีระสบการณ์กบัปรากฏการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรกั

ความใครใ่นทีท่าํงาน ตามหลกัการของการกาํหนดกลยทุธใ์นการเลอืกตวัอยา่งทีด่ขีองการศกึษา

เชิงปรากฏการณ์วิทยาดังที่ Miles and Huberman (1994) ได้กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์การเลือก

ตวัอย่างคอืการเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่ผูใ้หข้อ้มูลควรเป็นผูม้ปีระสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่ต้องการ

ศึกษานัน่เอง ผู้ให้ข้อมูลหลักครัง้นี้มีจํานวนทัง้สิ้น 24 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม

ผูบ้รหิารด้านทรพัยากรมนุษย์ของบรษิทัที่มปีระสบการณ์ในการจดัการความรกัความใคร่ในที่

ทํางาน จํานวน 15 คน และ 2) พนักงานผู้ที่มีประสบการณ์ความรกัความใคร่ในที่ทํางาน 

จาํนวน 9 คน ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล (Snowball technique) โดยผูบ้รหิารฝ่าย

ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นคนแนะนํา เมื่อพจิารณาในส่วนของจํานวนผูใ้หข้อ้มูลนัน้เพยีงพอสําหรบั

การวจิยั ดงัที่สุชาติ ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ในการรวบรวมข้อมูลจากปัจเจก

บุคคลทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์ทีศ่กึษานัน้ผูใ้หข้อ้มลูอาจมไีดต้ัง้แต่ 5 คน ถงึ 

25 คน ซึ่งเป็นการเกบ็ขอ้มูลจนถงึจุดอิม่ตวั คอื เมื่อเกบ็ขอ้มูลเพิม่เตมิไม่มขีอ้มูลใหม่หรอืกลุ่ม

ประเภทใหม ่

 

3.3 เคร่ืองมือวิจยัและการตรวจสอบคณุภาพ 
ผูว้จิยัได้ทําการพฒันาเครื่องมอืวจิยัจากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นแนวคดิ ทฤษฎ ี

และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดของเครือ่งมอืวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพ มดีงันี้ 

 

3.3.1 เครื่องมือวิจยั 

เครื่องมอืวจิยัม ี2 ชุด ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเชงิปรมิาณ และ 

2) แบบสมัภาษณ์ เพือ่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมเชงิคุณภาพ   

1) แบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบและองค์การที่ส ังกัด เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบอย่างง่าย 

ประกอบด้วยข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลาทํางาน รวมทัง้ขอ้มูลเกี่ยวกบั

องคก์าร ไดแ้ก่ ประเภทองคก์าร จํานวนพนักงาน อายุองคก์าร และประเภทวฒันธรรมองคก์าร 

ส่วนทีส่อง เป็นแบบสอบถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน ประกอบดว้ย

รายการชีว้ดั ลกัษณะมาตรวดั และผลงานของนกัวชิาการทีนํ่ามาอา้งองิ ดงัแสดงในตาราง 3.1  
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ตาราง 3.1 รายการชีว้ดั มาตรวดั และผลงานนกัวชิาการทีน่ํามาอา้งองิเพือ่วดัตวัแปรความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

ตวัแปร รายการชี้วดั มาตรวดั อ้างอิง 

ป ระ เภ ท ค ว าม รัก

ความใครใ่นทีท่าํงาน 

1. ความรกัความใครร่ะหวา่งพนกังานระดบัเดยีวกนั 
2. ความรกัความใครร่ะหวา่งหวัหน้างานกบัลกูน้อง 
3. ความรกัความใครร่ะหวา่งผูบ้รหิารกบัพนกังาน 
4. ความรกัความใครร่ะหวา่งพนกังานในแผนกเดยีวกนั 
5. ความรกัความใครร่ะหวา่งพนกังานต่างแผนก 
6. ระหวา่งพนกังานโครงการเดยีวกนั 
7. ความรกัความใครร่ะหวา่งพนกังานกบัพนกังานบรษิทัคูค่า้ 
8. ความรกัความใครร่ะหวา่งพนกังานทีม่คีูส่มรสแลว้ 
9. ความรกัความใครร่ะหวา่งพนกังานทีม่คีวามหลากหลายรสนิยมทางเพศ  

มาตรวดัแบบเลอืกตอบ

อยา่งงา่ย (simple scale) 

สามารถเลอืกตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้ 

Lickey, Berry, & 

Whelan-Berry 

(2009); Mainiero & 

Jones (2013); 

Beatrice, Webster, & 

Francesca (2011); 

Morgan & Davidson 

(2008) 

ที่ ม าข อ งค วาม รัก

ความใครใ่นทีท่าํงาน 

1. ระยะเวลาการทาํงานอยูใ่นบรษิทัทีย่าวนาน 
2. การจดัทีน่ัง่ในทีท่าํงานใกลก้นั 
3. การเขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยกนั 
4. การเป็นทีป่รกึษา เป็นพีเ่ลีย้งกนัในทีท่าํงาน 
5. การเดนิทางไปตดิต่อธุรกจิดว้ยกนั 
6. เจอกนัโดยบงัเอญิในลฟิตห์รอืโรงอาหาร 
7. มทีศันคตทิีใ่กลเ้คยีงกนั 
8. ลกัษณะงานทีต่อ้งทาํงานเป็นทมี 
9. ความมอีสิระในงาน 

มาตรวดัแบบเลอืกตอบ

อยา่งงา่ย (simple scale) 

สามารถเลอืกตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้ 

Quinn (1977); 

Mainiero (1989); 

Byrne (1992); Powers 

(1999); Powell (2001); 

Pierce & Aguinis 

(2003); Kiser, Coley, 

Ford, & Moore (2006)   
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

ตวัแปร รายการชี้วดั มาตรวดั อ้างอิง 

ผลกระทบเชิงบวก

ของความรักความ

ใครใ่นทีท่าํงาน 

1. ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะยะยาวถงึขัน้แต่งงานกนั  
2. ชว่ยเสรมิสรา้งการทาํงานเป็นทมี 
3. ทาํใหพ้นกังานมคีวามสขุในการใชช้วีติอยูใ่นทีท่าํงานมากขึน้ 
4. ทาํใหก้ารสือ่สารภายในบรษิทัดขีึน้ 
5. ทาํใหก้ารประสานงานภายในบรษิทัดขีึน้ 
6. ทาํใหแ้รงจงูใจในการทาํงานของพนกังานเพิม่สงูขึน้ 
7. ชว่ยสรา้งการมสีว่นรว่มในงาน 
8. ชว่ยเพิม่ความผกูพนัของพนกังาน 
9. ทาํใหพ้นกังานคูน่ัน้มคีวามสรา้งสรรคส์รา้งในการทาํงานเพิม่ขึน้ 

มาตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert 

scale) 5 ระดบั ดงันี้ 

5 = เป็นจรงิทีส่ดุ 

4 = เป็นจรงิ 

3 = คอ่นขา้งเป็นจรงิ 

2 = ไมเ่ป็นจรงิ 

1 = ไมเ่ป็นจรงิทีส่ดุ 

Mainiero (1986); Powell 

& Foley (1998); Berman 

et al. (2002); Karl & 

Sutton (2000) Pierce & 

Aquinis (2009); Cole 

(2009); Beatrice, 

Webster, & Francesca 

(2011)  

ผลกระทบเชงิลบของ

ความรกัความใคร่ใน

ทีท่าํงาน 

1. พนกังานใชเ้วลาอยูก่บัคูร่กัจนมากเกนิแทนทีจ่ะสนใจงาน 

2. ซุบซบินินทากนัจนสรา้งความเสยีหายในการทาํงาน 

3. เป็นบ่อนทาํลายความสมัพนัธใ์นทีท่าํงานเมือ่ความสมัพนัธจ์บลง 
4. ทาํใหเ้กดิปัญหาในการประสานงานการทาํงานรว่มกนั 

5. ทาํใหเ้กดิปัญหาเรือ่งชูส้าว 

6. ประสทิธภิาพการทาํงานลดตํ่าลง 
7. ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทัเสยีหาย 

มาตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert 

scale) 5 ระดบั ดงันี้ 

5 = เป็นจรงิทีส่ดุ 

4 = เป็นจรงิ 

3 = คอ่นขา้งเป็นจรงิ 

2 = ไมเ่ป็นจรงิ 

1 = ไมเ่ป็นจรงิทีส่ดุ 

Powell (2001) ; Liberman 

& Okimoto (2008); 

Pierce & Aguinis (2009); 

O’ Leary-Kelly et al. 

(2009) 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

ตวัแปร รายการชี้วดั มาตรวดั อ้างอิง 

ผลกระทบเชงิลบของ

ความรกัความใคร่ใน

ทีท่าํงาน 

8. กระทบต่อความกา้วหน้าในอาชพีของพนกังาน 

9. มกีารเอือ้ประโยชน์ในเรือ่งการมอบหมายงานพเิศษใหก้บัคู่
ความสมัพนัธ ์

10. มกีารเอือ้ประโยชน์เรือ่งการขึน้เงนิเดอืนใหก้บัคูค่วามสมัพนัธ ์

11. ทาํใหเ้กดิความลาํเอยีง เล่นพรรคเล่นพวก 

12. มกีารเอือ้ประโยชน์ในเรือ่งการเลื่อนขัน้เลื่อนตาํแหน่งใหก้บัคู่
ความสมัพนัธ ์

13. เกดิภยัคุกคามทางเพศในทีท่าํงาน 

14. ผลการปฏบิตังิานขององคก์ารลดตํ่าลง 

  

การจัดการความรัก

ความใครใ่นทีท่าํงาน 

การดาํเนินการภายหลงัทีท่ราบวา่มคีวามรกัความใครเ่กดิขึน้ในทีท่าํงาน 
1. จบัตาดสูถานการณ์ 
2. เฝ้าดพูฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา 
3. คอยตดิตามความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้กบัเพือ่นรว่มงานอื่น 
4. คอยตดิตามผลการปฏบิตังิานวา่ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ 
5. สนบัสนุนความสมัพนัธ ์ 
6. ไมม่กีารดาํเนินการใดๆ 

มาตรวดัแบบเลอืกตอบอยา่ง

งา่ย (simple scale) 

สามารถเลอืกตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้ 

Quinn (1977); Park 

(2006); Pierce & 

Aguinis, 2009) 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

ตวัแปร รายการชี้วดั มาตรวดั อ้างอิง 

การจัดการความรัก

ความใครใ่นทีท่าํงาน 

วธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 
1. ตาํหนิ  
2. ตกัเตอืน    
3. ลดตาํแหน่ง   
4. โอนยา้ย   
5. เลกิจา้ง  
6. ดาํเนินการตามแต่ละกรณี (case by case)  
7. ไมไ่ดม้กีารดาํเนินการใดๆ  

มาตรวดัแบบเลอืกตอบอยา่ง

งา่ย (simple scale) สามารถ

เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

Quinn (1977); Park 

(2006); Pierce & 

Aguinis (2009) 

การกาํหนดนโยบาย/กฎ/ระเบยีบ เกีย่วกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 
1. มแีละเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. มแีต่ไมไ่ดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ไมม่ ี  

มาตรวดัแบบเลอืกตอบอยา่ง

งา่ย (simple scale) สามารถ

ตอบไดเ้พยีงคาํตอบเดยีว 

Park (2006); Pierce & 

Aguinis (2009);  

Beatrice, Webster, 

and Francesca (2011) 

การป้องกนัความเสีย่งของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 
1. หา้มหวัหน้างานกบัลกูน้องมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 
2. หา้มพนกังานในบรษิทัมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 
3. หา้มพนกังานในแผนกเดยีวกนัมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

มาตรวดัแบบเลอืกตอบอยา่ง

งา่ย (simple scale) สามารถ

เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

Schaefer & Tudor 

(2001) Park (2006); 

Pierce & Aguinis 

(2009) 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 

ตวัแปร รายการชี้วดั มาตรวดั อ้างอิง 

การจัดการความรัก

ความใครใ่นทีท่าํงาน 

4. หา้มพนกังานททีาํงานในโครงการเดยีวกนัมคีวามรกัความใครใ่นที่
ทาํงาน 

5. หา้มแสดงออกซึง่ความเสน่หาในทีท่าํงาน 
6. ปฏเิสธการจา้งงานสาํหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นแฟน/สามภีรรยา 
7. ไมม่ขีอ้หา้ม หรอื ขอ้จาํกดัใดๆ 

  

การสง่เสรมิความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 
1. ใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการใชช้วีติคูใ่นทีท่าํงาน 
2. อนุญาตใหล้าหยดุพรอ้มกนัได ้
3. อาํนวยความสะดวกดา้นสถานทีส่าํหรบัจดังานแต่งงานของพนกังาน

ภายในบรษิทั 
4. รางวลัตอบแทนสาํหรบัพนกังานคูร่กัทีแ่ต่งงานกนั 
5. จดังานสงัสรรคร์ืน่เรงิเพือ่ใหพ้นกังานไดม้าพบปะกนั 
6. ไมม่นีโยบาย/การดาํเนินงานเพือ่สง่เสรมิความรกัความใครใ่นที่

ทาํงาน 

มาตรวดัแบบเลอืกตอบอย่าง

ง่าย (simple scale) สามารถ

เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

Karl & Sutton (2000): 

Park (2006); Pierce & 

Aguinis (2009); 

Beatrice, Webster, 

and Francesca (2011) 
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ทัง้นี้ ในแต่ละรายการขอ้คําถาม ผู้วจิยัได้เพิม่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ขอ้มูลเพิม่

ลกัษณะของคาํถามปลายเปิด ซึง่จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบัการวจิยัเพิม่เตมิ 

2) แบบสมัภาษณ์ แบบสมัภาษณ์ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ

นัน้ครอบคลุมประเดน็คําถามหลกัเกี่ยวกบัที่มา ผลกระทบ และการดําเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความรกัความใคร่ในที่ทํางาน พฒันาแบบสมัภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นแนวคดิ 

ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้นําไปใหผู้ท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่านตรวจสอบความ

ถูกต้องด้านการใช้ภาษาความเหมาะสม และความครอบคลุมของรายการขอ้คําถามของแบบ

สมัภาษณ์เป็นการทดสอบความใช้ได้เชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มี

คุณภาพมสีาระเป็นตวัแทนของสิง่ทีต่อ้งการทราบอย่างเพยีงพอ รายการขอ้คําถามทีใ่ชใ้นการ

สมัภาษณ์ ดงัแสดงในตาราง 3.2  

 
ตาราง 3.2 รายการขอ้คาํถามหลกัทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ 
ผู้ให้สมัภาษณ์ รายการข้อคาํถาม 
ผูบ้รหิาร 1. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามเีหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความรกัความใคร่ในที่

ทาํงานหรอืไม ่อยา่งไร 

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความรักความใคร่ในที่ทํางานในด้านบวกมี
หรอืไม่ อย่างไร บรษิัทมกีารดําเนินการต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่

เกดิขึน้อยา่งไร 

3. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความรกัความใคร่ในทีท่ํางานในดา้นลบมหีรอืไม ่

อย่างไร บรษิัทมีการดําเนินการต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

อยา่งไร 

4. บรษิทัมนีโยบายเกีย่วกบัความรกัความใคร่ในทีท่าํงานหรอืไม ่อยา่งไร 

5. บรษิัทมกีารดําเนินงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความรกัความใคร่ในทีท่าํงานหรอืไม ่อยา่งไร 

6. บรษิทัมกีารดําเนินงานเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน 

หรือการนําประโยชน์ของความรกัความใคร่ในที่ทํางานมาใช้หรือไม ่

อยา่งไร 

7. วสิยัทศัน์ กลยทุธ ์คา่นิยม และวฒันธรรมองคก์ารเป็นอยา่งไร 
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ตาราง 3.2 (ต่อ) 
ผู้ให้สมัภาษณ์ รายการข้อคาํถาม 

พนักงานผูม้คีวามรกั
ความใคร่ในทีท่าํงาน 

1. กรุณาเล่าถึงเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรกั

ความใคร่ในทีท่าํงานของทา่น 

2. ทีม่าหรอืสาเหตุของความรกัความใครใ่นทีท่าํงานคอือะไร  

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความรกัความใคร่ในที่ทํางานในด้าน

บวกมหีรอืไม่ อย่างไร บรษิทัมกีารดาํเนินการต่อเหตุการณ์และ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อยา่งไร 

4. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความรกัความใคร่ในทีท่าํงานในดา้นลบ

มีหรอืไม่ อย่างไร บรษิัทมีการดําเนินการต่อเหตุการณ์และ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อยา่งไร 

5. บรษิัทมนีโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางาน

หรอืไม ่อยา่งไร 

6. บริษัทมีการดําเนินงานเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงที่อาจ

เกดิขึน้จากความรกัความใคร่ในทีท่าํงานหรอืไม ่อยา่งไร 

7. บรษิทัมกีารดําเนินงานเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความรกัความใคร่ใน

ที่ทํางาน หรือการนําประโยชน์ของความรักความใคร่ในที่

ทาํงานมาใชห้รอืไม ่อยา่งไร 

 
3.3.2 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจยั 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยันัน้ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาค่าความ

ใชไ้ด(้validity) และหาคา่ความน่าเชือ่ถอื (reliability) ดงันี้ 

  1) พัฒนาแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ในแต่ละตัวแปรตามนิยามศัพท์

ปฏิบตัิการที่ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อทําความเขา้ใจทฤษฎี และ

แนวคดิต่างๆ ทีนํ่ามากาํหนดกรอบแนวคดิในการวดัตวัแปรเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการศกึษา 

2) นําเครือ่งมอืทีไ่ด ้ซึง่กค็อืแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ

จํานวน 3 ท่านตรวจสอบโดยพิจารณาเพื่อเป็นการทดสอบความใช้ได้เชิงเนื้อหา (content 

validity) ให้ได้เครื่องมือวดัมีเน้ือหาที่เป็นตัวแทนของเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการวดัอย่าง

เพียงพอและความครอบคลุมของข้อคําถาม ตลอดจนความชดัเจนของภาษาที่ใช้ว่ามีความ
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เหมาะสมหรอืไม่ ในส่วนของแบบสอบถามนัน้ได้ทําการประเมนิจากค่า IOC (Item Objective 

Congruence) ผลการพจิารณาความเหมาะสมดงัแสดงในตาราง 3.3 

 

ตาราง 3.3 คา่ IOC จากการพจิารณาแบบสอบถามของผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละตวัแปร 

ตวัแปร จาํนวน

รายการช้ีวดั 

ค่า IOC/ข้อ 

<0.50 0.50-0.99 1.00 

ประเภทความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 9 2 3 4 

ทีม่าของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 9 2 3 4 

ผลกระทบเชิงบวกของความรักความใคร่ในที่

ทาํงาน 

9 - 8 1 

ผลกระทบเชงิลบของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 14 - 1 13 

การดาํเนินการภายหลงัทีท่ราบวา่มคีวามรกัความ
ใครเ่กดิขึน้ในทีท่าํงาน 

6 - 1 5 

วธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใครเ่กดิขึน้
ในทีท่าํงาน 

7 - 1 6 

การกําหนดนโยบาย/กฎ/ระเบยีบ เกีย่วกบัความรกั
ความใครใ่นทีท่าํงาน 

3 - - 1 

การป้องกนัความเสีย่งของความรกัความใครใ่นที่
ทาํงาน 

7 1 - 6 

การสง่เสรมิความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 6 2 - 4 

 

ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้คําถามทีม่คี่า OIC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งเป็นการตดัสนิรายขอ้

ของแบบสอบถามวา่มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมกบันิยามเชงิปฏบิตักิาร (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 

2554) และปรบัเน้ือหาของรายการขอ้คาํถามทีม่คี่าน้อยกว่า 0.50 ตามทีผู่ท้รงคุณวุฒแินะนําซึง่

มอียูใ่นตวัแปรประเภทความรกัความใคร่ในทีท่าํงานจาํนวน 2 ขอ้ ทีม่าของความรกัความใครใ่น

ที่ทํางานจํานวน 2 ขอ้ การป้องกนัความเสี่ยงของความรกัความใคร่ในที่ทํางานจํานวน 1 ขอ้ 

และการสง่เสรมิความรกัความใครใ่นทีท่าํงานจาํนวน 2 ขอ้  

  3) ทําการทดลอง (tryout) แบบสอบถาม  ที่ได้แก้ไขตามคําแนะนําของ

ผูท้รงคุณวุฒไิปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 ตวัอย่าง เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถอืสาํหรบั
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ข้อคําถามที่มีรายการชี้ว ัดด้วยมาตรวัดลิเคิร์ท โดยหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาครอนบัค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวเิคราะห ์ดงัแสดงในตาราง 3.4  

 

ตาราง 3.4 คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบคัของตวัแปรทีม่มีาตรวดัแบบลเิคริท์ 

ตวัแปร สมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั 

ผลกระทบเชงิบวกของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 0.926 

ผลกระทบเชงิลบของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 0.921 

 

ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบคัของตวัแปรที่มมีาตรวดัแบบลิ

เคริท์ทัง้ 2 คอื ผลกระทบเชงิบวกของความรกัความใคร่ในที่ทํางาน และผลกระทบเชงิลบของ

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรดงักล่าวผ่านเกณฑท์ีย่อมรบัไดค้อื 0.50 ขึน้

ไป (สุจติรา บุญยรตัพนัธุ์, 2546) แสดงว่ารายการชี้วดัผลกระทบเชงิบวกและลบของความรกั

ความใครใ่นทีท่าํงานนัน้มคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการศกึษาครัง้นี้  

 

3.4 การรวบรวมข้อมลู 
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยทําการแจกแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์ กําหนดผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักบริหารทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามที่เหมาะสมเนื่องจากนักบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะเป็นผู้ที่ทราบขอ้มูลเกี่ยวกบั

พนักงาน กฎระเบยีบ นโยบาย และวธิกีารดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรในองคก์ารทีส่งักดั 

(Saunders & Tosey, 2015) ในการรวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพ ได้ทําการสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั การสมัภาษณ์เชงิลกึจะเป็นวธิกีารทีช่่วยสรา้งความไวว้างใจและความเคารพซึ่งกนั

และกนัของผูศ้กึษาและผูท้ีใ่หข้อ้มลู (เจษฎา นกน้อย, 2554) ผูว้จิยัทาํการบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

การสมัภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียง ก่อนเข้าสู่คําถามผู้วิจยัได้อธิบายรายละเอียดของการ

สมัภาษณ์เพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลเขา้ใจ มกีารพูดคุยเพื่อสรา้งความสนิทสนม สรา้งบรรยากาศทีเ่ป็น

ธรรมชาตโิดยเริม่จากพูดคุยเรื่องทัว่ไป จากนัน้เขา้สู่ประเดน็คําถามที่กว้างๆ แล้วค่อยซกัไซ้

เจาะขอ้มูลระดบัลึก นอกจากน้ียงัได้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารที่เป็นระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานขององคก์ารธุรกจิเพิม่เตมิ 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลู อธบิายลกัษณะทัว่ไปของ

กลุ่มตวัอย่างและพรรณนาให้เหน็ขอ้ค้นพบด้วยการแสดงค่าแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรบัข้อคําถามที่เป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ทนัน้ได้ทําการแปร

ความหมายของค่าเฉลี่ยของตวัแปรที่ได้จากการวเิคราะห์ตามคําแนะนําของ ชชัวาลย์ เรอืง

ประพนัธ ์(2539) ดงัแสดงในตาราง 3.5  

 

ตาราง 3.5 การแปรความหมายคา่เฉลีย่ของตวัแปร 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

4.21 – 5.00 พฤตกิรรม เหตุการณ์ หรอืการดําเนินการทีต่รงกบัความเป็นจรงิในระดบัมาก

ทีส่ดุ 

3.41 – 4.20 พฤตกิรรม เหตุการณ์ หรอืการดาํเนินการทีต่รงกบัความเป็นจรงิในระดบัมาก 

2.61 – 3.40 พฤตกิรรม เหตุการณ์ หรอืการดําเนินการทีต่รงกบัความเป็นจรงิในระดบัปาน

กลาง 

1.81 – 2.60    พฤตกิรรม เหตุการณ์ หรอืการดาํเนินการทีต่รงกบัความเป็นจรงิในระดบัน้อย 

1.00 – 1.80 พฤตกิรรม เหตุการณ์ หรอืการดําเนินการทีต่รงกบัความเป็นจรงิในระดบัน้อย

ทีส่ดุ 

ทีม่า: ปรบัจากชชัวาลย ์เรอืงประพนัธ,์ 2539 

 

ขอ้มลูเชงิคุณภาพไดท้าํการวเิคราะหเ์น้ือหา (content analysis) เพือ่แปรผลและสรุปขอ้

คน้พบทีไ่ด ้โดยอาศยัเทคนิคหลกัในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 1) การปรบัเปลีย่นแนวคดิตาม

ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 2) การวเิคราะห์เพื่อแสดงตวัอย่าง และ 3) การวเิคราะห์โดยการจดักลุ่ม

แนวคดิ (Neuman, 2006; เบญจา ยอดดาํเนิน-แอต็ตกิจ ์และ กาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552) เพื่อ

ตรวจสอบความแม่นตรงของขอ้มลูผูว้จิยัไดใ้ชต้รวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (data triangulation) 

โดยการพจิารณาจากแหล่งขอ้มูลจากสถานทีแ่ละบุคคลทีต่่างกนัว่าจะไดข้อ้มลูทีต่รงกนัหรอืไม ่

กล่าวคอื เป็นการตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในการ

จดัการความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พนกังานผูม้ปีระสบการณ์ความรกั

ความใคร่ในที่ทํางาน นอกจากน้ียงัได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเชิง
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ปรมิาณทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามจากการสาํรวจองคก์ารธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซึ่งถอืเป็นการตรวจสอบสามเสา้ด้านวธิกีารรวบรวมขอ้มูลด้วย (methodological 

triangulation) ในการนําเสนอขอ้มลู ผูว้จิยัไดม้กีารแสดงถ้อยคําของผูใ้หข้อ้มูลตรง (quotation) 

เพื่อยนืยนัแหล่งทีม่าและชี้ใหถ้งึความน่าสนใจของขอ้มลู แสดงความคดิความรูส้กึทีช่ดัเจนของ

ผูใ้หข้อ้มลู ซึง่จะเป็นตวัเพิม่อรรถรสในการอ่าน (Creswell, 2009; เบญจา ยอดดาํเนิน-แอต็ตกิจ ์

และ กาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552) 

 

3.6 จริยธรรมในการวิจยั 
 ผูว้จิยัคาํนึงถงึจรรยาบรรณของนกัวจิยัและการพทิกัษส์ทิธิข์องผูใ้หข้อ้มลู เพือ่ไมใ่หม้ี

ผลกระทบหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดๆ ต่อผูใ้หข้อ้มลูและองคก์ารธุรกจิทีท่าํการศกึษา โดย

ยดึหลกัการทางจรยิธรรมในการวจิยั ดงันี้  

ผู้วจิยัได้อธบิายให้กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลทราบรายละเอียดต่างๆ ของการวจิยั 

ได้แก่ หวัขอ้วจิยั วตัถุประสงค์การวจิยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การรกัษาความลบัของ

ขอ้มลู และสทิธทิีจ่ะถอนตวัจากการวจิยัไดทุ้กเมือ่ 

ก่อนทําการเก็บข้อมูล ผู้วิจยัได้ขอให้ผู้ให้ข้อมูลยินยอมเข้าร่วมการวิจยัด้วยวาจา 

หลกีเลี่ยงการให้ลงนามใบยนิยอม (informed consent form) เพราะอาจทําให้กลุ่มตวัอย่างไม่

สะดวกใจที่จะใหข้อ้มูล เน่ืองจากอาจเกรงว่าจะเป็นหลกัฐานทีร่ะบุตวัตนของผูใ้หข้อ้มูลได ้(สม

ทรง ณ นคร และวรีชยั โควสุวรรณ, 2547; เจษฎา นกน้อย, 2554) กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดไดใ้ห้

ความยนิยอมเขา้รว่มการวจิยัดว้ยความเตม็ใจ 

 ผูว้จิยัปกปิดความลบัและปกป้องความเป็นสว่นตวัของผูใ้หข้อ้มลู สาํหรบัการบนัทกึเทป

เพื่อเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์นัน้ไดร้บัความยนิยอม โดยผูว้จิยัไดอ้ธบิายใหผู้ใ้หข้อ้มลูทราบ

วา่เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีดของเนื้อหาและความถูกตอ้งของขอ้มลูจงึจาํเป็นตอ้งมกีารบนัทกึเทป ใน

การปกปิดขอ้มูลนัน้ยงัไม่ไดร้ะบุชื่อและสถานทีท่ํางานจรงิของผูใ้หข้อ้มูล ผูว้จิยัเคารพในความ

เป็นส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ทัง้ในแง่ของความคดิเหน็ ความรูส้กึ และทศันคต ิโดยถอืเป็นขอ้มูล

ลบั ในการสมัภาษณ์ผูว้จิยัไดร้กัษาบรรยากาศใหม้คีวามเป็นสว่นตวัหลกัเลีย่งไม่ใหม้สีิง่รบกวน 

ใชส้ถานที่เพื่อการสมัภาษณ์ตามที่ผูใ้หข้อ้มูลสะดวก การสนทนาเป็นไปอย่างระมดัระวงัไม่ให้

กระทบต่อความรูส้กึและความเป็นส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ใหเ้กยีรตแิละมคีวามจรงิใจ ไม่กล่าว

ล่วงละเมดิ หลกีเลีย่งภาษาทีแ่ฝงดว้ยอคตใินเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 




