
 

 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย  โดยมีการก าหนด
ประชากร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา วิธีการสุ่มตัวอย่าง  การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชำกรและตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)  
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560  จ านวน 272 แห่ง  
 3.1.2 ตัวอย่ำง 
   ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ตกเป็นตัวอย่างโดยการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร
ต่อไปนี้ 

 

 

โดยที่ 𝑛 คือขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่มจากท่ีมีอยู่ทั้งหมด N หน่วย 
  N = ขนาดประชากร 
  K = ค่าจากตาราง z ที่ระดับความเชื่อมั่น ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% k = 1.96 
  V = CV = ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ 1 
  E’ = % ความเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 10 

   จากสูตรก าหนดขนาดตัวอย่างดังกล่าวสามารถค านวณขนาดตัวอย่างขั้นต้น
ได้จ านวน 160 แห่ง แต่ในการวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จ านวน 164 แห่ง 

3.2 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง    
 การวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และท าการเลือกตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling : 
SRS )  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
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 3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารและต ารา     
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 3.3.3 สร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
  แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ข้อ 
ดังนี้ 
 ข้อที ่ 1 ข้อมูลสถานประกอบการเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 ข้อที่  2 ความต้องการแรงงาน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 ต าแหน่ง/อาชีพที่ต้องการเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท   
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 จ านวนที่ต้องการ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน 
(Ratio Scale) 

 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 

 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

 สาขาวิชา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ 
(Nominal Scale) 

 อายุโดยเฉลี่ย เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Ratio Scale) 

 ประสบการณ์การท างาน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 

 ประเภทการจ่ายค่าจ้าง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 

 ค่าจ้าง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Ratio 
Scale) 

 ต าแหน่ง/อาชีพที่ต้องการเป็นต าแหน่ง/อาชีพที่ขาดแคลน
หรือไม่ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 

 ข้อที่  3  สวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับพนักงาน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ข้อที่  4 ทักษะของแรงงานที่ต้องการ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
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 ข้อที่  5  ความต้องการให้ภาครัฐช่วยในการพัฒนาทักษะหรือฝีมือแรงงาน 
เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 3.4.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
 3.4.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้ว ไปใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง (Pre-test) จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า 0.709 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยมีหนังสือถึงผู้บริหารสถานประกอบการที่เป็น
ตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดย
เจ้าหน้าทีก่องบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน  

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 
ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
ในการอธิบายผลการศึกษา   
 โดยในการวิเคราะห์นั้นได้จัดกลุ่มแรงงานออกเป็นสองกลุ่มโดยพิจารณาจากหมวด
อาชีพตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2544 ดังนี้ 
 1) กลุ่มแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือ ผู้วิจัยก าหนดให้ประกอบด้วยหมวดอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
  1.1) หมวดอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 
  1.2) หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
  1.3) หมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  1.4) หมวดอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ 
  1.5) หมวดอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
  1.6) หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 
  1.7) หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 
  1.8) หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ 
 2) กลุ่มแรงงานที่ใช้แรงกาย ผู้วิจัยก าหนดเฉพาะหมวดอาชีพงานพ้ืนฐาน 


