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บทท่ี 3 
วิธีการดำเนนิงานวิจัย 

 
ในการดำเนินงานวิจัยเร่ือง การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด

สมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยดังน้ี 
1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ 

1.   ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ จังหวัดสมุทรปราการ  
2.   ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ 
3.   หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม   
 
กลุ่มตัวอย่าง   
1. ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากไม่ทราบจำนวนท่ีแน่นอน เพราะมี

ผู้ประกอบการจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณกรณีไม่ทราบ
ขนาดของประชากรของ Cochran ดังน้ี 
 
 
 
     n = 0.50(1-0.50)1.962 
       (0.05)2 
        = 384 
 
          ดังน้ันการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถกำหนดกลุ่มตัวอย่างคือ 384 คน เพ่ือใช้อ้างอิงถึง
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการจังหวัดสมุทรปราการ และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดการ
เก็บข้อมูลวิจัยจากแบบสอบถามเป็นจำนวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) แบบเป็นสัดส่วนตามพ้ืนที่ (อำเภอ) โดยคำนวณได้ดังน้ี 

1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 106 คน 
2. อำเภอบางบ่อ  จำนวน 65 คน 
3. อำเภอบางพลี  จำนวน 49 คน 
4. อำเภอบางเสาธง  จำนวน 25 คน 
5. อำเภอพระประแดง  จำนวน 114 คน 
6. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 41 คน 
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จากน้ันใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มี

ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจเกี่ยวกับ
การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกับที่พักอาศัย ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร ธุรกิจให้การบริการความงาม 
ธุรกิจเก่ียวกับพลานามัย ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิงเริงรมย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร และ
ธุรกิจสปา ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอำเภอ  

 
2.  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ ใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group) โดยจะเลือก
ศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา จำนวน 7 คน 

 
3.  หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม  

และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth 
Interview) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา จำนวน 10 คน 

 
2.  การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นด้านการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยลักษณะ
คำถามแบบปลายเปิดและปลายปิด (Open and close - ended) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2   ข้อมูลด้านความเก่ียวข้องของธุรกิจและผลกระทบต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
 ส่วนที่ 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ส่วนที่ 4   ข้อเสนอแนะ  
 

2.  แนวทางการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group) ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ เพ่ือวิพากษ์รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำการวิเคราะห์ตามประเด็นของ
ข้อมูล โดยการอธิบายความท่ีเช่ือมโยงกับผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ศึกษาหลักการ แนวคิด
ของความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
3.  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือศึกษา
การขยายตัวของธุรกิจต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ 
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ขั้นตอนการสร้างและหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการวิจัย 
2. สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ

จังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. นำแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องจำนวน 4 ท่าน ทำการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) ของแบบสอบถาม ซึ่งจะเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ตามสูตรดังน้ี 
 

     
 
 เมื่อ  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเน้ือหา 
    แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 
    แทนจำนวนผู้เช่ียวชาญ 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังน้ี 
  +1 หมายความว่า มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 

0 หมายความว่า ไม่มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 
 -1 หมายความว่า มั่นใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้อง 

 สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.05 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
  ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.05 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
 

4. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้จำนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.84 ดังน้ันจึงใช้แบบสอบถามน้ีในการวิจัย
ต่อไป 
     5. นำเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
 แนวทางการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีวิธีการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาใช้ทำการพัฒนาแนวทางการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
2. สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แนวทางการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
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3. นำแนวทางการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ ที่สร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง
จำนวน 4 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แก้ไขความถูกต้อง ความชัดเจน และ
ความเหมาะสมในเน้ือหา หลังจากน้ันนำไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนำไปทดลองใช้ 

4. นำเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือศึกษา
การขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นใน
การทำวิจัย 

2. สร้างเคร่ืองมือวิจัย คือ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
3. นำแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ที่สร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ

ที่เก่ียวข้องจำนวน 4 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แก้ไขความถูกต้อง ความ
ชัดเจน และความเหมาะสมในเน้ือหา หลังจากน้ันนำไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนำไปทดลองใช้ 

4. นำเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ช้ในการวิจัยต่อไป 
 
 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้า
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้แบบสอบถามการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้วิจัยและทีมงาน
เดินทางไปเก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามด้วยตนเองตามสถานประกอบการธุรกิจบริการในแต่ละอำเภอ ของ
จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในเบ้ืองต้นและนำผลการศึกษาจากแบบสอบถามมาใช้ศึกษารูปแบบ
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. เชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บริหารธุรกิจ มาสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)  เพ่ือวิพากษ์รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

  5. สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือศึกษาการขยายตัว
ของธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยการสร้างแนวคำถามอย่างกว้างๆ เพ่ือเป็น
แนวทางการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ข้อคำถามต่างๆสามารถยืดหยุ่นได้ไม่กำหนดตายตัวและปรับเปลี่ยนลำดับ
ได้ตามความเหมาะสม ใช้การสนทนาอย่างเป็นกันเอง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วผู้ วิจัยดำเนินการ ดังน้ี ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีได้รับคืน แล้วนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
ดังต่อไปนี้ 
      - วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
      - วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สำหรับข้อมูลปลายเปิด 

โดยผู้วิจัยให้คะแนนในแต่ละปัจจัยตามระดับความคิดเห็น  ซึ่งในการวัดระดับความคิดเห็นในด้าน
ต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งมาตรฐานของระดับความคิดเห็น  โดยใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วน 
(Likert, 1932) ซึ่งแต่ละคำถามมีคำตอบให้เลือกตามลำดับความสำคัญ 5 ระดับ โดยกำหนดน้ำหนักของการ
ประเมินดังน้ี 

 
 

ระดับความคิดเห็น           คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด    5 
  ระดับความคิดเห็นมาก     4 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง    3 
  ระดับความคิดเห็นน้อย     2 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด    1 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงความก้าวหน้าของอันตรภาคช้ัน (Class 

Interval) โดยใช้วิธีคำนวณหาช่วงกว้างระหว่างช้ัน ตามหลักการเฉลี่ยโดยระดับการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละ
ระดับช้ันใช้สูตรการคำนวณช่วงกว้างของช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว, 2535) ดังน้ี 

 
ความกว้างของช้ัน               =   พิสัย                                                                                 

จำนวนช้ัน 
      = 5 -1        = 0.8   
   5                                                                                  

จากน้ันนำมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดความหมายดังน้ี 
 
        ระดับคะแนนเฉล่ีย       ระดับความคิดเห็น 

4.21 - 5.00    ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
3.41 - 4.20    ระดับความคิดเห็นมาก 
2.61 - 3.40    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.81  - 2.60    ระดับความคิดเห็นน้อย 
1.00 - 1.80    ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีการดำเนินการ ดังน้ี  
- ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
- นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping) 
- ทำการวิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล โดยการอธิบายความท่ีเช่ือมโยงกับผลการศึกษา 
- อภิปรายผลโดยการพรรณนา 

 
3. สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) มีการดำเนินการ ดังน้ี  

- ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจดบันทึก มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
- นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping) 
- ทำการวิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล อภิปรายผลโดยการพรรณนาความ เพ่ือศึกษาการ

ขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




