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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานต/างด1าวสัญชาติพม/าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร8ธานี ซ่ึงผู1ศึกษาได1ดําเนินการตาม
ข้ันตอนต/อไปนี้ 
  1.  ประชากรและกลุ/มตัวอย/าง 
  2.  เครื่องมือท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูล 
  3.  การเก็บรวบรวมข1อมูล 
  4.  การวิเคราะห8ข1อมูลและสถิติท่ีใช1 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช1ในการศึกษาครั้งนี้คือ แรงงานต/างด1าวสัญชาติพม/าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร8ธานี จํานวน 198 คน (สํานักบริหารแรงงานต/างด1าว กรมการจัดหางาน, 2560)  
 กลุ�มตัวอย�าง 
   กลุ/มตัวอย/างท่ีใช1ในการศึกษาครั้งนี้ ได1แก/ แรงงานต/างด1าวสัญชาติพม/าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร8ธานี จํานวน 132 คน ได1มาจากกําหนดขนาดของกลุ/มตัวอย/างโดยใช1สูตรของ Taro 
Yamane (1973 อ1างถึงใน สุทธนู  ศรีไสย8, 2551) กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 และใช1
วิธีการสุ/มตัวอย/างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ให1ได1จํานวนครบตามสัดส/วนท่ีกําหนดไว1 
รายละเอียด ดังนี้ 
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 โดยท่ี  n =  ขนาดของกลุ/มตัวอย/าง  
  N =  ขนาดของประชากร 
    e =  ค/าความคลาดเคลื่อนของการสุ/มตัวอย/างไม/เกิน .05 
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 แทนค/าสูตรเป�น  n  =  2198(0.05)1
198

+
 

  
 กลุ/มตัวอย/าง  =  132  
           ดังนั้น จะต1องทําการสุ/มตัวอย/างจํานวน  132 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช#ในการเก็บรวบรวมข#อมูล 
              
 การศึกษาครั้งนี้ผู1ศึกษาได1ดําเนินการสร1างเครื่องมือท่ีเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข1อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต/างด1าวสัญชาติพม/า ในอําเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร8ธานี ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง แล1วนําผลการศึกษา 
มาสร1างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย8ท่ีปรึกษา  

2. สร1างแบบสอบถามแบ/งเป�น 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1  เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับป`จจัยส/วนบุคคลของแรงงานต/างด1าวสัญชาติ
พม/าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร8ธานี มีลักษณะเป�นการสํารวจรายการ (Check List) ได1แก/  
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน 

   ตอนท่ี 2  เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของงแรงงานต/างด1าวสัญชาติพม/า 
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร8ธานี 6 ด1าน คือ ด1านค/าตอบแทนท่ีเป�นธรรม ด1านสิ่งแวดล1อม      
ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด1านความเสมอภาคในการทํางาน ด1านโอกาสและความก1าวหน1า       
ในอาชีพ ด1านชั่วโมงการทํางาน และด1านการบูรณาการชีวิตการทํางานกับครอบครัว โดยมีลักษณะ
เป�นคําถามปลายปcด (Closed-Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถามมาตราส/วน
ประมาณค/า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร8ท (Likert Scale) แบ/งออกเป�น 5 ระดับ และกําหนด
เกณฑ8สําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
         คะแนนระดับ  5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
             คะแนนระดับ  4  หมายถึง  มาก 
            คะแนนระดับ  3  หมายถึง  ปานกลาง 
            คะแนนระดับ  2  หมายถึง  น1อย 
             คะแนนระดับ  1  หมายถึง  น1อยท่ีสุด 
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    การแปลความหมายใช1หลักเกณฑ8การแบ/งเป�น 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2553 : 90 - 92) 
             คะแนนเฉลี่ย  4.20 - 5.00   หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับมากท่ีสุด 

             คะแนนเฉลี่ย  3.40 - 4.19   หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก 
             คะแนนเฉลี่ย  2.60 - 3.39   หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 
             คะแนนเฉลี่ย  1.80 - 2.59   หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตในระดับน1อย 
             คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.79   หมายถึง   มีคุณภาพชีวิตในระดับน1อยท่ีสุด 
  3. นําแบบสอบถามฉบับร/างเสนออาจารย8ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต1อง 
หลังจากนั้นนําไปแก1ไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 
  4.  นําแบบสอบถามท่ีแก1ไขแล1วไปให1ผู1ทรงคุณวุฒิหรือผู1เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท/าน      
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา เพ่ือให1ได1ข1อคําถามท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความสมบูรณ8   
ซ่ึงผู1เชี่ยวชาญได1ให1ความอนุเคราะห8ตรวจสอบความเท่ียงตรง ถูกต1อง และครอบคลุมเนื้อหาของ
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก1ไขตามข1อเสนอของผู1เชี่ยวชาญ แล1วนําเสนอ         
ต/อท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก1ไขเป�นข้ันตอนสุดท1าย โดยหาค/าดัชนีความสอดคล1อง (Index of 
Item - Objective Congruence : IOC) ระหว/างข1อคําถามโดยให1คะแนน ดังนี้ 
   +1 เห็นว/าข1อความนั้นสอดคล1องตามเนื้อหาท่ีระบุไว1 
     0   ไม/แน/ใจว/าข1อความนั้นสอดคล1องตามเนื้อหาท่ีระบุไว1 
   - 1  แน/ใจว/าข1อความนั้นไม/สอดคล1องตามเนื้อหาท่ีระบุไว1 
  5. นําแบบสอบถามท่ีผ/านการตรวจของผู1 เชี่ยวชาญแล1ว ให1อาจารย8ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต1องอีกครั้ง นําแบบสอบถามไปทดลองใช1 (Try Out) กับประชาชนท่ีไม/ใช/        
กลุ/มตัวอย/างในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 30 คน เพ่ือหาค/าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยหาค/าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (กัลยา  วานิชย8บัญชา, 
2557 : 159) โดยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต มีค/าความเชื่อม่ันเท/ากับ 0.91 
  6. นําแบบสอบถามท่ีได1หาค/าความเท่ียงตรงและหาค/าความเชื่อม่ัน มาปรับปรุงแก1ไข
เพ่ือให1มีความสมบูรณ8 แล1วเสนออาจารย8ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  7. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ8ไปใช1เก็บข1อมูลกับกลุ/มตัวอย/างของแรงงานต/างด1าว
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จนครบจํานวนท่ีกําหนดไว1  
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การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข1อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  ผู1ศึกษาขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร8ธานี      
ถึงผู1จัดการหน/วยงานและธุรกิจท่ีมีแรงงานต/างด1าวสัญชาติพม/าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร8ธานี 
เพ่ือขอความอนุเคราะห8และความร/วมมือในการเก็บรวบรวมข1อมูล 
  2.  ผู1ศึกษาทําการสํารวจ โดยแจกแบบสอบถามด1วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต1อง
และสมบูรณ8 จนครบตามจํานวนท่ีต1องการ 
  3.  นําแบบสอบถามมาบันทึกลงรหัสและตรวจให1คะแนนตามเกณฑ8ท่ีกําหนดไว1 
 
การวิเคราะห(ข#อมูลและสถิติท่ีใช# 
 
 ผู1ศึกษาดําเนินการวิเคราะห8ข1อมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีได1รับการตรวจสอบความสมบูรณ8
แล1วมาประมวลผลด1วยคอมพิวเตอร8โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังนี้ 
  1. วิเคราะห8ข1อมูลเก่ียวกับป`จจัยส/วนบุคคลของผู1ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เลือกตอบ ใช1การวิเคราะห8ข1อมูลโดยใช1สถิติความถ่ี (Frequency) คิดเป�นค/าร1อยละ (Percentage)  
  2. วิเคราะห8ข1อมูลเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิต ใช1วิธีการหาค/าเฉลี่ย ( X ) และ        
ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
  3.  เปรียบเทียบป`จจัยส/วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต/างด1าวสัญชาติพม/า       
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร8ธานี วิเคราะห8โดยใช1การทดสอบค/าที (t - test) สําหรับตัวแปร  
2 กลุ/ม และการทดสอบค/าเอฟ (F - test) ชนิดความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
สําหรับตัวแปรท่ีมากกว/า  2 กลุ/มข้ึนไป   
  
  


