บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาแนวทางการพั ฒ นาระบบ
ฐานข้ อมูล แรงงานส าหรั บ นายจ้ า ง โดยการเก็บ รวบรวมข้ อมูล และงานวิจั ยที่เ กี่ยวข้ องนามาใช้
ประกอบการดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัย
เชิงปริมาณ คือการวิจัยเชิงสารวจ ระกอบด้วย
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากกฎหมาย หน่ว ยงานรัฐ ที่เกี่ ยวข้อ ง นายจ้าง ในเขต
จังหวัดตราด และจันทบุรี และแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.3 ออกแบบเครื่องมือสาหรับการนาไปใช้ในการวิจัย
3.4 พัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย และตรวจสอบเครื่องมือสาหรับการวิจัย
3.5 นาเครื่องมือไปใช้เพื่อการวิจัย
3.6 สรุป และวิเคราะห์ผลการวิจัย

3.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล จำกกฎหมำย หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง นำยจ้ำง ในเขต
จังหวัดตรำดและจันทบุรี และแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงอื่นๆ
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ด้ว ยการสื บค้น งานวิจัย และสอบถามผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
แรงงาน ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้
3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วย
การทางานคนต่างด้าว
3.1.2 ข้ อ มู ล และกระบวนการต่ า งๆในการจ้ า งแรงงาน กลุ่ ม แรงงาน ขั้ น ตอนการ
ดาเนินการ และเอกสารประการดาเนินการ
3.1.3 ข้อมูลแรงงาน สถิติแรงงานแต่ละประเภท
3.1.4 รายละเอียดความต้องการจ้างงานของนายจ้าง ประกอบด้วย ลักษณะงานที่ทา พื้นที่
ทางาน พฤติกรรมของแรงงาน

3.2 วิเครำะห์ข้อมูล จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1 นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมประกอบด้วยกฎหมาย กระบวนการต่างๆในการจ้างแรงงาน ข้อมูล
แรงงาน และความต้องการของนายจ้าง เพื่อหาส่วนสอดคล้องหรือมีความเกี่ยวข้องกันของข้อมูลเพื่อ
การนามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความต้องการนายจ้างเพื่อแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สอดคล้อง
กับกฎหมายและหน่วยงานรัฐ
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3.2.1 กำรกำหนดประชำกร
3.2.1 การกาหนดประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย จานวนประชากรนายจ้างของจังหวัด
ตราด จ านวน 164,283 คน และจังหวัดจันทบุรี จานวน 334,045 คน (ส านักงานสถิติแห่ งชาติ ,
2559)
3.2.2 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชากรในจังหวัดตราดจากการสุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน และจังหวัดจันทบุรีจากการสุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน ด้วยการคานวณจากจากระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 (Yamane, 1973)
n=
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อ N = ขนาดของประชากร
เมื่อ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
เมื่อ แทนค่า (ตราด)
n=
n

399

เมื่อ แทนค่า (จันทบุรี)
n=
n

404 คน

3.2.2.1 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้สมมติฐานค่าความเชื่อมั่น 0.05 ตาม
ข้อปฏิบัติการหาขนาดของประชากร ในกรณีที่มีประชากรที่แน่นอน
3.2.2.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ กาหนดไม่ต่ากว่า 400 คน
และ 405 คน ในจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ตามลาดับ จากผู้ใช้แรงงานต่างด้าวทั้งในจังหวัด
ตราด และจังหวัดจันทบุรี
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3.3 ออกแบบเครื่องมือสำหรับกำรนำไปใช้ในกำรวิจัย
3.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ นามาใช้ในการออกแบบเครื่องมือ เพื่อการนาไปใช้ในการ
ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลสาหรับการนามาวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.3.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire)
ที่ ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ ส ร้ า งขึ้ น ในรู ป แบบการสอบถามให้ ป ระชากรเป็ น ผู้ ก รอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ตามแนวคิดความต้องการแรงงานของนายจ้าง จังหวัดตราด และจังหวัด
จันทบุรี ประกอบไปด้วย
3.3.1.1 ข้อมูลด้านบุคคล
3.3.1.2 ลักษณะงานที่ทา
3.3.1.3 สภาพพื้นที่ของสถานที่ทางาน
3.3.1.4 พฤติกรรมของแรงงาน
3.3.2 ลักษณะแบบสอบถำม
3.3.2.1 ส่ ว นที่ 1 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ด้ า นบุ ค คล ลั ก ษณะค าถามเป็ น การ
ตรวจสอบสถานะ จานวน 3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ประเภทกิจการ
3.3.2.2 ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าว มีลักษณะ
คาถามเป็นระดับประเมินค่า จานวน 16 ข้อ เกี่ยวกับลักษณะงานที่ทา 11 ข้อ และสภาพพื้นที่ของ
สถานที่ทางาน 5 ข้อ ผู้วิจัยได้กาหนดระดับการพิจารณาเลือกตอบ 1 คาตอบ จาก ตัวเลือก 5 ระดับ
มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวมากที่สุด
4 หมายถึง ความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวมาก
3 หมายถึง ความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวปานกลาง
2 หมายถึง ความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวน้อย
1 หมายถึง ความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวน้อยที่สุด
กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย (ออมทอง ทิพย์ภูวตานนท์, 2557: หน้า 54) เพื่อการจัดระดับ
ค่าเฉลี่ยของช่วงคะแนน ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายความว่า มีความต้องการมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายความว่า มีความต้องการมาก
2.61 – 3.40 หมายความว่า มีความต้องการปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายความว่า มีความต้องการน้อย
1.00 – 1.80 หมายความว่า มีความต้องการน้อยที่สุด
3.3.2.3 ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ระดับความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าว
มีลักษณะคาถามเป็นระดับประเมินค่า จานวน 7 ข้อ เกี่ยวกับพฤติกรรมของแรงงาน ผู้วิจัยได้กาหนด
ระดับการพิจารณาเลือกตอบ 1 คาตอบ จาก ตัวเลือก 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวมาก
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3 หมายถึง ระดับความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวน้อย
1 หมายถึง ระดับความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวน้อยที่สุด
กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย เพื่อการจัดระดับค่าเฉลี่ยของช่วงคะแนน ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายความว่า มีความต้องการมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายความว่า มีความต้องการมาก
2.61 – 3.40 หมายความว่า มีความต้องการปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายความว่า มีความต้องการน้อย
1.00 – 1.80 หมายความว่า มีความต้องการน้อยที่สุด

3.4 พัฒนำเครื่องมือสำหรับกำรวิจัย และตรวจสอบเครื่องมือสำหรับกำรวิจัย
3.4.1 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ
3.4.1 ผู้วิจัยและคณะ เป็นผู้กาหนดแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบ ตอบ
แล้วนาส่งกลับ โดยผู้วิจัยและคณะ การดาเนินการดังต่อไปนี้
3.4.1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับความต้องการของนายจ้างต่อ
การจ้างแรงงานต่างด้าว
3.4.1.2 วิเคราะห์ขอบเขตการศึกษา กาหนดขอบเขตการสร้างแบบสอบถามให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์
3.4.1.3 ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม
3.4.1.4 ตรวจสอบแบบสอบถาม เนื้อหา และภาษาที่ถูกต้อง และมีความเที่ยวตรง
3.4.1.5 การพิมพ์แบบสอบถาม
3.4.2 ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับกำรวิจัย
3.4.1 ผู้วิจัยและคณะ นาแบบสอบถามสาหรับการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ไปดาเนินการ
ตรวจสอบ ในการศึกษาครั้งนี้ ออกแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย และ
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้ งนี้ แบบสอบถามที่ส ร้างขึ้ นจะต้องมีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.4.2.1 ยกร่างแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขต
การวิจัย ประกอบด้วยความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าว และระดับความต้องการพฤติกรรมของ
แรงงานต่างด้าว (สุเทพ อาภรณ์รัตน์, 2547)
3.4.2.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรง เป็นลักษณะของการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง ตลอดจนเนื้อหา และถ้อยคาของแบบสอบถามให้รัดกุม
ถูกต้อง โดยการนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน (ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย และตรวจคนเข้าเมือง) เมื่อพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับคาถาม คณะวิจัยดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์
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3.4.2.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ดาเนินการโดยคณะวิจัยนาไปทาการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่ างผู้ ใช้แรงงานต่างด้าวที่มีลั กษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 50 ชุด นั้นมา
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามแบบ Cronbach’s alpha ค่าความเที่ยงตรง 0.8771 ถือ
ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้จริง

3.5 นำเครื่องมือไปใช้เพื่อกำรวิจัย
การลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการจากนายจ้าง โดยเครื่องมือที่
ดาเนินการออกแบบไว้ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี จากการสุ่มตัวอย่างจังหวัดตราด
จานวน 400 คน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจังหวัดจันทบุรีจานวน 405 คน ณ จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านแหลม และจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ประกอบไปด้วยข้อมูล พื้นฐานบุคคล คือ เพศ
อายุ และประเภทกิจการ ความต้องการแรงงาน ประกอบไปด้วยข้อมูลลักษณะงานที่ทา สภาพพื้นที่
ทางานจานวน และพฤติกรรมของแรงงาน

3.6 สรุป และวิเครำะห์ผลกำรวิจัย
เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ แบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การทดสอบประเมิ น ผลค่ า จากการตอบ
แบบสอบถามจากนายจ้างจังหวัดจันทบุรี และตราด เพื่อการนาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้
ส าหรั บ การอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะ หรื อ รายละเอี ย ดของประชากร เพื่ อ แนวทางการพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานสาหรับนายจ้าง

