
 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาวจิัย  ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และการถายโอนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทย  ผูวิจยัไดดําเนินการตามขัน้ตอน  ดังตอไปนี ้
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  3.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.  การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
 1.  ประชากร  (Population)  ที่ใชในการวิจยั  ไดแก ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  จํานวน  1,204  คน  (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส     ม.ป.ป.  :  เว็บไซต) 
 2.  กลุมตัวอยาง (Sample)  ที่ใชในการวิจยั  ไดแก  ผูบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  จํานวน  300  คน  โดยเปดตาราง  Krejcie  และ  Morgan  (บุญชม  ศรีสะอาด.    
2545  :  43)  และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling)  โดยดําเนนิการ  
ดังนี ้
  2.1  จําแนกผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามประเภท
อุตสาหกรรม 
  2.2  กําหนดกลุมตัวอยางผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ตามสัดสวน 
  2.3  ทําการสุมตัวอยางตามขอ  2.2  โดยใชวิธีการจับฉลาก ดังตาราง 8 
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ตาราง  8  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางผูบริหารธุรกิจกลุมอุตสาหกรรม 
 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจาํแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จํานวน 
ประชากร 

(คน) 

จํานวน 
กลุมตัวอยาง 

(คน) 

จํานวน
ผูตอบแบบ 
สอบถาม

(คน) 
1.  เครื่องใชไฟฟาภายในบาน 651 163 60 
2.  เครื่องใชไฟฟาในภาคอตุสาหกรรม 438 109 52 
3.  อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ
ส่ือสารและอุปกรณสํานักงาน 

115 28 24 

รวม 1,204 300 136 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซ่ึงไดสราง 
ตามความมุงหมายและกรอบแนวคดิที่กําหนดขึ้น  โดยแบงออกเปน  5  ตอนดังนี ้
  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  จํานวน 6 ขอ โดยครอบคลุมขอมูล
เกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  รายได  ตําแหนงงาน  และประสบการณ 
  ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  จํานวน  4  ขอ  โดยครอบคลุมขอมูล
เกี่ยวกับ  ประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบียน  ระยะเวลาในการดําเนนิงาน  และจํานวนพนักงาน 
  ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเหน็เกี่ยวกบักลยทุธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change  Management  Strategy)  จํานวน  19  ขอ  ประกอบดวย  ดานวธีิการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
จํานวน  4  ขอ  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร  จาํนวน  4 ขอ  ดานผลลัพธที่มี
ตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  จํานวน  3 ขอ  ดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง   
จํานวน  3  ขอ  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  
จํานวน  5  ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 
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  ตอนที่  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรู  (Knowledge  Transfer)   
จํานวน  13  ขอ  ประกอบดวย  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  จํานวน  4  ขอ   
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  จํานวน  4  ขอ  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน   
จํานวน  5  ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 
  ตอนที่  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน  (Performance)  จํานวน  16  ขอ 
ประกอบดวย  ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  จํานวน  4  ขอ  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา
จํานวน  4  ขอ  ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  จํานวน  3  ขอ  ดานคุณภาพการบริการ  จํานวน  5  ขอ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการตามลําดบัดังตอไปนี ้
  1.  ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอน 
องคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย   
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.  จัดทําแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กําหนด โดยพิจารณาเนื้อหาใหสอดคลอง 
กับกรอบแนวคิด ความมุงหมาย และสมมติฐานในการวจิัย 
  3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามแบบกรอบแนวคดิเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตองของการใชภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของงานวิจยั  
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธแนะนํา 
  4.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธแนะนํา   แลวเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญ   เพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาของงานวิจยั 
   4.1  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สุขศรีงาม  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
   4.2  อาจารย ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล  อาจารยประจําคณะการบัญชี 
และการจดัการ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
  5.  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธพจิารณาอีกครั้ง 
  6.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   6.1  นําแบบสอบถามที่แกไขตามผูเชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดลองใช  (Try-Out)  
กับผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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จํานวน  30  คน 
   6.2  การหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  (Discriminant  Power)  โดยใชเทคนิค   
Item  –  total  Correlation  ซ่ึงกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีคาอํานาจจําแนก  (r) 
อยูระหวาง  0.6468  -  0.9433  (ตาราง  78  ภาคผนวก  ข)  การถายโอนองคความรู  มีคาอํานาจจําแนก 
(r)  อยูระหวาง  0.9318  -  0.9601  (ตาราง  78  ภาคผนวก  ข)  ผลการดําเนินงาน  มีคาอํานาจจําแนก 
(r)  อยูระหวาง  0.8517  -  0.9534  (ตาราง  78  ภาคผนวก  ข)  ซ่ึงเปนคาที่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
(r28  =  .29) 
   6.3  การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสมัประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ซ่ึงกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  มีคาสัมประสิทธแอลฟา  อยูระหวาง  0.6110  -  0.8737  (ตาราง  78  ภาคผนวก  ข) 
การถายโอนองคความรู  มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  อยูระหวาง  0.9144  -  0.9265   
(ตาราง  78  ภาคผนวก  ข)  ผลการดําเนินงาน  มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  อยูระหวาง  0.8216  -  0.8809   
(ตาราง  78  ภาคผนวก  ข) 
  7.  นําผลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจัดทําเปนฉบบัสมบูรณเพื่อนําไปใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนและวิธีการ  ดังนี้ 
  1.  ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามมีจํานวนเทากับกลุมตวัอยาง  ทีใ่ชในการวจิัย 
  2.  ขอหนังสือราชการจากคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยแนบพรอมกับแบบสอบถามสงไปยังกลุมตวัอยาง  ไดแก  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมในการตอบแบบสอบถาม 
  3.  ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามถึงผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  โดยเริ่มสงแบบสอบถามตั้งแตวนัที่  30  พฤศจิกายน  2550  จํานวน  648  ชุด   
ตามชื่อที่อยูของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพรอม 
กับแบบสอบถามซึ่งกําหนดใหสงจดหมายตอบกลับทางไปรษณยี ภายใน  15  วัน  หลังจากไดรับ
แบบสอบถามเมื่อครบกําหนด  15  วนั  มแีบบสอบถามตอบที่สมบูรณกลับมา  จํานวน  120  ฉบับ   
ซ่ึงมีแบบสอบถามถูกตีกลับเนื่องจากยายกจิการไมทราบที่อยูใหม  จํานวน  46  ฉบับ   
และมีแบบสอบถามที่เนื้อความไมสมบูรณจํานวน  8  ฉบบั  ผูวิจัยจึงติดตามดวยการสอบถามขอมูล 
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ทางโทรศัพทเพิ่มเติม  และสงแบบสอบถามตามที่อยูเดิมอีกครั้ง  และเมื่อครบกําหนด   
วันที่  31  มกราคม  2551  ผูวิจัยไดทาํการตรวจสอบขอมูลแบบสอบถามอีกครั้งปรากฏวามีจํานวน
แบบสอบถามที่สมบูรณทั้งสิ้น  136  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  22.56  ของจํานวนกลุมตัวอยาง   
รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  90  วัน 
 4.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับมาวิเคราะหขอมูล 
 
การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป  
โดยแบงการวิเคราะหขอมูล  ไดดังนี ้
  ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยใชวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive  Statistics)  โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวเิคราะหหาคาทางสถิติ  ซ่ึงประกอบดวย  
การแจกแจงความถี่  (Frequency)  รอยละ  (Percentage) 
  ตอนที่  2  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 
ในประเทศไทย  โดยใชวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  โดยนําขอมูลที่
รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซ่ึงประกอบดวย  การแจกแจงความถี่  (Frequency)  รอยละ 
(Percentage) 
  ตอนที่  3 -  5  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหารการ
เปล่ียนแปลง การถายโอนองคความรูและผลการดําเนินงานของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา  นําขอมูลที่
รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ  ซ่ึงประกอบดวยคาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation)  โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการ
ดําเนินงานวจิยั โดยกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.    
2545  :  99  -  100) 
   ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กําหนดให 5  คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นมาก  กําหนดให 4  คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดให 3  คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นนอย  กําหนดให 2  คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด กาํหนดให 1  คะแนน 
   จากนั้นหาคาเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบ  โดยใชการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี ้
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(บุญชม ศรีสะอาด.     2543  :  99  -  100) 
    คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับมากที่สุด 
    คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับเหน็มาก 
    คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับเหน็นอย 
    คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับนอยที่สุด 
  ตอนที่  6 – 8  การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
และการแลกเปลี่ยนองคความรูกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย  จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินงาน  จํานวนพนกังาน  ประเภทอุตสาหกรรม  
และจํานวนเงนิที่ลงทุนแตกตางกัน  โดยใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ที่มีมากกวา  2  กลุม  ใชการวเิคราะหความแปรปรวน  (Analysis  of  Variance  :  ANOVA)   
และการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตวัแปร  (Multivariate  Analysis  of  Variance  :  MANOVA)  
  ตอนที่  9  การทดสอบความสัมพันธระหวางความคิดเหน็เกี่ยวกบัผลกระทบ 
ของกลยทุธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองคความรูกบัผลการดําเนนิงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยโดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ 
(Multiple  Correlation  Analysis)  และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) 
 
สถิติท่ีใชการวเิคราะหขอมูล 
 
 1.  สถิติพื้นฐาน 
  1.1  คารอยละ  (Percentage) 
  1.2  คาเฉลี่ย  (Mean) 
  1.3  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (Reliability)  โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha  –  coefficient  Method)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) 
  2.2  การหาคาจําแนกเปนรายขอ  (Discriminant  Power)  โดยใชเทคนิค  Item  –  total 
Correlation 
 3.  การทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระ  (Multicollinearity  Test)  โดยใช 
Variance  Inflation  Factors  (VIFs) 
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 4.  สถิติที่ใชในการทดสอบ 
  4.1  F-test  (ANOVA  และ  MANOVA) 
  4.2  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ  (Multiple Correlation Analysis) 
  4.3  การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคณู  (Multiple Regression Analysis) 
 


