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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา เร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือสนับสนุน
การสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด ฝายบริหารท่ัวไป จํานวน 140 คน และฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู จํานวน 80 คน รวม
จํานวน 220 คน โดยเหตุท่ีเลือกฝายบริหารท่ัวไป และฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูมาเปน
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ดวยเหตุผลท่ีวาฝายบริหารทั่วไป และฝายพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนรูเปนฝายท่ีใหความสําคัญตอการฝกอบรม และการเรียนรูของพนักงานมากที่สุด
ฝายหน่ึง เนื่องจากฝายบริหารท่ัวไป และฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูไดมีการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหกับพนักงานท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในฝายกอนท่ีจะปฏิบัติงานจริงเปนระยะเวลา 10 
สัปดาห โดยใหการเรียนรูเกี่ยวกับความรูดานการใหบริการธุรกิจ พนักงานในฝายจะไดรับการ
เรียนรูตามทักษะความสามารถ (competency) ท่ีกําหนดในคําอธิบายลักษณะงาน (job description) 
โดยกําหนดใหพนักงานจะตองไดรับการเรียนรูอยางนอย 1 คน ตอ 2 หลักสูตร ใน 1 ป และรูปแบบ
การเรียนรูก็มีหลายรูปแบบท้ังการอบรมภายในองคกร การอบรมภายนอกองคกร เปนตน ดวย
เหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นวาฝายบริหารทั่วไป และฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูสามารถเปน
ตัวแทนท่ีจะแสดงคามคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด ไดดีจึงเลือกฝายบริหารท่ัวไป และฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูมาเปน
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังนี้ 
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 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด ฝายบริหารทั่วไป และฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู จํานวน 220 คน คํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamanae โดยยอมใหมีคาความ
คลาดเคล่ือน เทากับ 5% (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, หนา 284) 
 

   n   =   2Ne1

N

+
 

 
   โดยท่ี :  
   n =   ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   N =   ขนาดของประชากร  
   e =   ความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง 
          (ในการวิจัยคร้ังนี้มีคาเทากับ 0.05) 
   แทนคาประชากร 488 คน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ในสูตร 

   n   =   2)05.0)(488(1

488

+
 

        =   219.81 
 
  จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน และไดเพ่ิมเติมอีก 10% เพ่ือปองกัน
ความผิดพลาดจึงมีกลุมตัวอยางรวมทั้งส้ินเทากับ 242 คน จากน้ันทําการสุมรายช่ือพนักงานท่ีอยูใน
ฝายบริหารท่ัวไป และฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหไดจํานวนตัวอยางดังกลาวดวย
วิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) ใชวิธีการหยิบตัวอยางโดยไมมีการแทนท่ี 
(S.R.S.without replacement) (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี, 2547, หนา 125-126) 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมี 3 ประเภท คือ แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสัมภาษณ 
และแบบสัมภาษณเชิงกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน คือ 
  สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระยะเวลาในการทํางาน สถานภาพ การศึกษา ฝาย และช่ือตําแหนงองคกร โดยเปนคําถามปลายปด 
(closed-ended questionnaire) ท่ีกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ (check list) จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ 
อายุ ระยะเวลาในการทํางาน สถานภาพ การศึกษา ฝาย และช่ือตําแหนงองคกร 
  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอการมีสวนรวม
สนับสนุนการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปน
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามวธีิของลิเคิรท (likert) แบงออกเปน 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีสวนรวมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีสวนรวมมาก 
   3 หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง 
   2 หมายถึง มีสวนรวมนอย 
   1 หมายถึง มีสวนรวมนอยท่ีสุด 
 2. แบบสัมภาษณ 
  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  โดยใชแบบการสัมภาษณ เ ชิงลึก  (Indepth 
Interview) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาในการสรางองคกรแหงการเรียนรูของพนักงาน บริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ โดยสัมภาษณผูบริหารสูงสุด 
 3. แบบสัมภาษณเชิงกลุม 
  เปนการสัมภาษณเชิงกลุมกับฝายผูบริหารท่ัวไป และพนักงานฝายพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนรู ของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถาม  
  1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการมีสวนรวม การจัดองคกร
แหงการเรียนรู ศึกษาโครงการตางๆ ของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุง
มหาเมฆ และวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 
   นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 
   1.1 การมีสวนรวมการตัดสินใจ หมายถึง การเขารวมประชุม การรวมแสดงความ
คิดเห็น และใหขอเสนอแนะ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

58 

   1.2 การมีสวนรวมการดําเนินงาน หมายถึง การรวมดําเนินงานตามแผนงานท่ี
กําหนดไว การเขารวมทํากิจกรรม การชักชวนใหเพื่อนพนักงานเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบันทึกและจัดทําเอกสารสําหรับการสรางองคกรแหง
การเรียนรู 
   1.3 การมีสวนรวมการรับผลประโยชน หมายถึง การเขารวมในการไดรับ
ประโยชนจากผลของการดําเนินงานขององคกรจากการนําระบบการสรางองคกรแหงการเรียนรูมา
ใช เชน มีความรับผิดชอบรวมกับกลุมท้ังในดานความสําเร็จและความลมเหลวตอบุคคลและสังคม
ดวย เปนตน 
   1.4 การมีสวนรวมการประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท่ี
ไดดําเนินการไปแลววามีปญหา หรือไดกระทําอยางตอเนื่องหรือไม การปรับปรุงแกไขท่ีไมเปนไป
ตามขอกําหนดอยางตอเนื่อง 
  2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาคา IOC แลวนําไปปรับปรุงแกไข
ใหสมบูรณ 
  3. นําแบบสอบถามไปหาความเช่ือม่ัน (reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(coefficient alpha) ของครอนบัค (cronbach) 
 แบบสัมภาษณ และแบบสัมภาษณเชิงกลุม (focus group) 
  1. ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังเร่ืองการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ขอมูลของ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สาขาทุงมหาเมฆ และงานวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ 
  2. สรางเคร่ืองมือตามประเด็นแนวทางการพัฒนาองคกร 
  3. นําเครื่องมือท่ียกรางข้ึน ใหอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผู เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 
  4. นําขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเครื่องมือ เพื่อสราง
แบบสัมภาษณท่ีสมบูรณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 2 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
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  1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อขอความรวมมือในการ
เก็บขอมูลในบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
  2. ผูวิจัยประสานงานโดยตรงกับพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บรวมรวมดวยตนเอง 
  3. เม่ือผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดท้ังหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตอง 
สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 
 ข้ันตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ และแบบสัมภาษณเชิงกลุม (focus 
group) 
  1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อขอความรวมมือในการ
เก็บขอมูลในบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
  2. ติดตอประสานงานบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเลือกไวเพื่อขออนุญาตใหความ
อนุเคราะหในการสัมภาษณ และสัมภาษณเชิงกลุม (focus group) 
  3. เม่ือผูวิจัยรวบรวมขอมูลไดท้ังหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ
ของประเด็น เนื้อหาสาระ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะห ดังนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถ่ี และคํานวณคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของพนักงาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย และ 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑในการแปลคาเฉล่ีย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533, หนา 110) 
ดังนี้ 
  คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง การมีสวนรวมระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง การมีสวนรวมระดับมาก 
  คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง การมีสวนรวมระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง การมีสวนรวมระดับนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง การมีสวนรวมระดับนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลแนวทางการพัฒนาการสรางองคการแหงการเรียนรู ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) โดยการจําแนกถอยคําหรือขอความท่ีกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น แลวนํามา
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ตีความสังเคราะหและวิเคราะหดวยหลักแหงเหตุผลเพื่ออภิปรายถึงขอเท็จจริงท่ีคนพบตาม
สภาพการณ ปรากฏการณ ความสัมพันธ และประเด็นสําคัญเพื่อตอบคําถามการศึกษา 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 1. คารอยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หนา 101) โดยใชสูตร ดังนี้ 

  สูตร  P   =   
n
f

x 100 

 
  เม่ือ P แทน   คารอยละ 
   f แทน   คาความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนคารอยละ 
   n แทน   จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
 2. คาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หนา 102) โดยใชสูตร ดังนี้ 

  สูตร X    =   
n
X∑  

 
  เม่ือ X  แทน   คาเฉล่ีย 

   ∑X แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
 3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หนา 103) โดยใชสูตร ดังนี้ 

  สูตร SD   =   
( )

)1n(n
XXn 22

−
− ∑∑  

 
  เม่ือ SD แทน   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   n แทน   จํานวนกลุมตัวอยางยกกําลังสอง 

   ∑X แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   ∑X2  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

   (∑X)2  แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
 
 


