บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ใน
ครั้งนี้มีระเบียบวิธีการศึกษา ได้แก่ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ
ที่ใช้ สถานที่ที่ใช้ในการดาเนินการและรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การในการทางาน และปั จจัยที่
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน โดยพิจารณาจากระดับความคิดเห็นของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์
เคหะกิจ จากัด โดยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาของสถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 6 องค์ประกอบและ 1 ภาพรวม ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมัน่ คงในชีวิตและคุณภาพชีวิตการทางานด้านภาพรวม
ทั้งนี้สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดงั แผนภาพ
กรอบแนวคิดในการศึกษา
- เพศ
- ตาแหน่งงาน

- อายุ
- ฝ่ ายงาน

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- สถานภาพ
- รายได้

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพชีวติ การทางาน
- ด้านร่ างกาย
- ด้านจิตใจ
- ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
- ด้านสิ่ งแวดล้อม
- ด้านจิตวิญญาณ
- ด้านความมัน่ คงในชีวติ

- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

ระดับคุณภาพ
ชีวติ การทางาน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางาน
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3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรซึ่ งทางานในบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ จากัด
จังหวัดลาปาง ทั้ง 2 แห่ ง ได้แก่ สานักงานใหญ่ ที่ต้ งั เลขที่ 152/2 ถ.พหลโยธิ น ต.สวนดอก อ.เมือง
จ.ลาปาง และสาขา ที่ต้ งั เลขที่ 335 ม.11 ถ.ซุ ปเปอร์ ไฮเวย์ลาปาง – เกาะคา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
โดยเก็ บ ข้อมู ล จากพนัก งานทั้ง หมดรวม 102 คน จาแนกเป็ น ระดับ บริ หาร (ไม่ รวมกรรมการ
ผูจ้ ดั การ) จานวน 2 คน ระดับจัดการ 5 คน ระดับปฏิบตั ิการ 95 คน
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
สอบถามจากผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ทั้ง 2 แห่ ง จานวน
102 ราย
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทาการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร วารสาร
สิ่ งพิมพ์ งานวิจยั ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ฝ่ ายงาน รายได้ และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานซึ่ ง แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน
คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้าน
ความมัน่ คงในชีวติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณภาพชีวติ ด้านร่ างกาย
จานวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 – 6
2. คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ
จานวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 – 15
3. คุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม จานวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16 – 24
4. คุณภาพชีวติ ด้านสิ่ งแวดล้อม
จานวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 – 33
5. คุณภาพชีวติ ด้านจิตวิญญาณ
จานวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 34 – 44
6. คุณภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงในชีวติ
จานวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 45 – 53
ลัก ษณะค าถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้
เลือกตอบจากระดับความคิดเห็นจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ โดยมี
ทั้งข้อความเชิ งบวก (Positive) หมายถึง ความหมายของข้อความนั้นสอดคล้องกับความหมายของ
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ตัวแปรที่ตอ้ งการวัด และข้อความเชิงลบ (Negative) หมายถึง ความหมายของข้อความนั้นตรงข้าม
กับความหมายของตัวแปรที่ตอ้ งการวัด เพื่อป้ องกันการมีอคติ (Bias) ในการตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางานด้านภาพรวม
คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 54
ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และใช้สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่า T-Test
และ One-Way ANOVA พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างปั จจัยที่
ส่ งผลต่อคุ ณภาพชี วิตและระดับคุ ณภาพชี วิตในการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิ จ
จากัด และการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรเกี่ ย วกับ คุ ณภาพชี วิตการท างาน โดยลัก ษณะของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปั จจัยแต่ละด้านจะเป็ นการให้ระดับความสาคัญด้วยคะแนน (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข้อความทางบวก 51 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
3
ปานกลาง
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
กลุ่มที่ 2 ข้อความทางลบ 3 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนน
1
2
3
4
5
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เกณฑ์การแปลผล โดยทาการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนทั้ง 5
ระดับค่าเฉลี่ ย ด้วยวิธีการคานวณอันตรภาคชั้นเพื่อแบ่งช่ วงระดับค่าเฉลี่ ย (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา,
2547: 29) ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด = 5 - 1 = 0.8
จานวนชั้น
5
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ในแต่ละระดับ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

แปลผลระดับความคิดเห็น
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ค่ าเฉลีย่
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

แปลผลระดับคุณภาพชีวติ การทางาน
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับมาก
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับน้อย
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เป็ นการวัดการกระจายทางสถิติที่เป็ น
ปกติทว่ั ไป ใช้สาหรับเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ ในเซตข้อมูลว่ากระจายตัวออกไปมากน้อยเท่าใด หาก
ข้อมูลส่ วนใหญ่อยูใ่ กล้ค่าเฉลี่ยมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะมีค่าน้อย ในทางกลับกัน ถ้าข้อมูลแต่
ละจุดอยูห่ ่างไกลจากค่าเฉลี่ยเป็ นส่ วนมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะมีค่ามาก และเมื่อข้อมูลทุกตัวมี
ค่าเท่ากันหมด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าเท่ากับศูนย์นนั่ คือไม่มีการกระจายตัว คุณสมบัติที่เป็ น
ประโยชน์อย่างหนึ่ งก็คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้หน่วยอันเดียวกันกับข้อมูล (วิกิพีเดีย, 2554 :
ออนไลน์)
ในส่ วนของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) นั้น จะเลือกใช้การหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซึ่ งเป็ น
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การหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541:314) โดยมีการ
กาหนดค่าตัวแปรในสมการ ดังนี้

เมื่อ

N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลรวมของคะแนน X
ผลรวมของคะแนน Y
ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y
จานวนคนหรื อกลุ่มตัวอย่าง

โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ดังนี้
1. ค่า r เป็ นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้า X เพิ่ม Y
จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม
2. ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า X เพิ่ม Y
จะเพิ่มด้วย แต่ถา้ X ลด Y จะลดลงด้วย
3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้า r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้อย
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541:
316) กาหนดไว้ ดังนี้
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ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ (r)
0.91 - 1.00
0.71 - 0.90
0.31 - 0.70
0.01 - 0.30
0.00

แปลผล
มีความสัมพันธ์ระดับสู งมาก
มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ไม่มีความสัมพันธ์กนั

ในส่ วนการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear Regression) นั้น เป็ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายตัว มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปั จจัยหรื อตัวแปรอิสระตัว
ใดบ้างที่ส่งผลหรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2552:355) ในที่น้ ี จะนามาใช้
สาหรับวิเคราะห์เพื่อวัดระดับอิทธิ พลของปั จจัยทั้ง 6 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานใน
ภาพรวม กาหนดค่าตัวแปรในสมการ ดังนี้
Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6
เมื่อ
Y
=
คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
b0
=
ค่าคงที่
b1 ,b2 ,b3 ,b4 ,b5 ,b6 =
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (Regression Coefficient)
ของตัวแปร X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6
X1
=
ปัจจัยด้านร่ างกาย
X2
=
ปัจจัยด้านจิตใจ
X3
=
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม
X4
=
ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
X5
=
ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ
X6
=
ปัจจัยด้านความมัน่ คงในชีวติ
3.3 สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินการและรวบรวมข้ อมูล
สถานที่ใช้ในการดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. บริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด จังหวัดลาปางทั้ง 2 แห่ ง คือ สานักงานใหญ่ ที่ต้ งั เลขที่
152/2 ถ.พหลโยธิ น ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาปาง และสาขา ที่ต้ งั เลขที่ 335 ม.11 ถ.ซุ ปเปอร์ ไฮเวย์
ลาปาง – เกาะคา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง และ
2. คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2554
โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน มกราคม 2555

