บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี เป็ นการศึกษาตัวแบบการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งการวิจยั ใน
ครังนีได้ใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั หลัก และใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ
มาเสริ ม โดยการนํา เสนอค่ าสถิ ติเชิ ง พรรณนาเพื อตรวจสอบความสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิ ง
คุ ณ ภาพ โดยเนื อหาของบทนี ประกอบด้ว ย การอธิ บ ายวิ ธี วิจ ัย เชิ ง คุ ณภาพ วิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเครื องมือทีใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วยขันตอนการสร้ างแบบสอบถาม และการให้คะแนน การทดสอบความ
เชือมันของข้อคําถามและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจะนําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี
3.1 การวิจยั เชิงปริ มาณ
3.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การวิจัยเชิ งปริมาณ
การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั ทีมุ่งเน้นจะได้ขอ้ มูลทีอยูใ่ นเชิ ง
ลักษณะของตัวเลข และต้องใช้วิธีการทางสถิ ติในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เพือสรุ ปผล โดยผูว้ ิจยั ได้
กําหนดขันตอนการวิจยั ดังนี
3.1.1 ขันตอนที 1 จําแนกเขตการไฟฟ้ านครหลวงได้ 18 เขต จากนันใช้วิธีการสุ่ มแบบชัน
ภูมิโดยอาศัยสัดส่ วน (proportional stratified sampling) มีประชากรวิจยั รวมทังสิ น 4,212 คน
3.1.2 ขันตอนที 2 ทําการสุ่ มตัวอย่างจากประชากรวิจยั ในแต่ละเขตการไฟฟ้ านครหลวง ทัง
18เขต มีจาํ นวนประชากรทังสิ น 4,212 คนโดยทําการจับฉลากด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) จากการใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ (Yamane, 1967, p. 887)
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ในงานวิจยั นี กลุ่มตัวอย่างทีคํานวณได้เท่ากับ 399 คน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสัดส่ วนของกลุ่ ม
ตัวอย่างเพิมขึนอีก 10 เปอร์ เซ็ นต์ จึงได้กลุ่มตัวอย่างทีจะต้องเก็บจํานวนทังสิ น 420 และใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบชันภูมิ (Stratified Random Sampling)
3.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นการวิจยั ทีข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลเชิ ง
คุณลักษณะ ไม่สามารถทําในรู ปปริ มาณได้ การเก็บข้อมูลมักใช้วธิ ี การสังเกต การสัมภาษณ์ การจด
บันทึก การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแสดงความคิดเห็นโดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขันตอนการวิจยั ดังนี
3.2.1 ขันตอนที 1 ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)
โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ต่าง ๆ
รายงานการวิจยั และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต รวมถึงการสัมภาษณ์ พนักงานการไฟฟ้ านครหลวง ซึ ง
เป็ นการรวบรวมทังข้อมูลระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิแล้วจึงนําข้อมูลทีได้ไปทําการวิเคราะห์
เป็ นกรอบแนวคิ ดในการวิจยั และนํา เสนออาจารย์ทีปรึ ก ษาเพื อขอรั บความคิ ดเห็ นสํา หรั บการ
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิงขึน
3.2.2 ขันตอนที 2 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการพัฒนากรอบแนวคิดให้เป็ นแบบสัมภาษณ์สําหรับการวิจยั ทีเสริ มด้วยเชิ งคุ ณภาพ
และมีประเด็นคําถามแบบโครงสร้างเพือให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ ซึ งในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั
ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามแนวทางดังต่อไปนี
1) การสังเกตการณ์ (Observation) เพือเป็ นการค้นหาพฤติกรรมทีแท้จริ งในการ
ดําเนินงานของกลุ่มตัวอย่างทีศึกษาด้วยเทคนิคการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม
2) การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที เป็ นผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการเขต และที ม ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานการไฟฟ้ านครหลวงระดับ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ก าร
เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กในทุกมิติตามกรอบแนวคิด โดยสัมภาษณ์ เป็ นแบบสองทางเพือช่ วยให้ได้
ข้อมูลทีชัดเจน และเชือมโยงกันในแต่ละประเด็นในลักษณะทีเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน โดยผูว้ ิจยั จะใช้
การสัมภาษณ์ทีละประเด็นตามโครงสร้างของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะทําการสรุ ปประเด็นสัมภาษณ์
เพือขอความคิดเห็นเพิมเติมและเป็ นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์
3) การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ระดับผูป้ ฏิบตั ิการ โดยใช้การสัมภาษณ์ทีละประเด็นตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และให้กลุ่ม
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ตัวอย่า งเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นที ละคนจนครบ และผูว้ ิจยั จะทํา การสรุ ปประเด็นที สั มภาษณ์ เพื อขอ
ความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเพิมเติมและเป็ นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง หมายถึ งกลุ่ มบุ คคลซึ งประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที ระดับ
ปฏิ บตั ิการในองค์กร คือมีจาํ นวนทังหมด 4,212 คน พนักงาน วิศวกร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง พนักงาน
ไฟฟ้ านครหลวง ทัง 18 เขตการสุ่ มตัวอย่างประชากรผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร โดยใช้สูตรของ (Yamane, 1967, p. 887) ทีมีความเชื อมัน 95 % กําหนดความคลาด
เคลือนไม่เกิน 0.05
สู ตร
โดย

n
e
N
n

=

N
2
1  N (e )

แทนค่า n

= ความคลาดเคลือนทียอมรับได้ร้อยละ 5
= ขนาดของประชากร
= ขนาดตัวอย่าง
= N 2

แทนค่า n

=

1  N (e)

4,212
2
1  4,212(0.05)

=

4,212
10.532

= 399.905

จากการคํานวณตามสู ตร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ในครังนี คือ 400 คน ทัง 18 เขตของ
การไฟฟ้ านครหลวง และเพือให้เกิ ดความเชื อมันว่าทุกหน่วยประชากรได้มีโอกาสรับคัดเลื อกเป็ น
ตัวแทนของประชากร ในการวิจยั ครังนี สุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบชันภูมิโดยอาศัยสัดส่ วน
(proportional stratified sampling) จนทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจํานวน
3.3.1 การสุ่ มตัวอย่ าง (sampling technique)
ในการวิ จ ั ย ครั งนี สุ่ มตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มแบบชั นภู มิ โ ดยอาศั ย สั ด ส่ วน
(proportional stratified sampling) รายละเอียดปรากฏตามตารางที 3.1
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ตารางที 3.1 แสดงจํานวนประชากร/กลุ่มตัวอย่างของพนักงานการไฟฟ้ านครหลวงทัง18 เขต
ชือเขต / การไฟฟ้ านครหลวง
- เขตวัดเลียบ
- เขตคลองเตย
- เขตสามเสน
- เขตบางใหญ่
- เขตนนทบุรี
- เขตบางเขน
- เขตบางกะปิ
- เขตมีนบุรี
- เขตบางพลี
- เขตสมุทรปราการ
- เขตยานนาวา
- เขตราษฏร์ บูรณะ
- เขตบางขุนเทียน
- เขตธนบุรี
- เขตลาดพร้าว
- เขตลาดกระบัง
- เขตประเวศ
- เขตบางบัวทอง
รวม

จํานวนประชากร จํานวน ( n = 400)
313
29
244
23
286
27
227
22
291
27
240
23
208
20
214
20
199
19
250
24
222
21
274
26
255
24
252
24
176
17
174
17
169
16
218
21
4,212
400

3.4 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั เพือศึ กษาการจัดการความรู ้ของไฟฟ้ านครหลวง และปั จจัยทีมี ความสัมพันธ์กบั
การจั ด การความรู ้ การของการไฟฟ้ านครหลวงในครั งนี ผู ้ วิ จ ั ย ได้ เครื องมื อ ในการ
วิจยั (research instrument) ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์หาคําตอบให้กบั ปั ญหา
การวิจยั ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
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3.4.1 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale
questionnaire) และเครื องมื อหลัก ที ใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพ คื อ แบบสั ม ภาษณ์
(interview form)
3.4.2 การสร้ างและทดสอบเครืองมือทีใช้ เก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้ างเครื องมือเพือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ตามขันตอน
ดังต่อไปนี
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตํารา และงานวิชาการทีเกี ยวข้องกับการสร้ างตัว
แบบการจัดการความรู ้
2) รวบรวมข้อ มู ล ต่ า ง ๆ และเรี ย บเรี ย งเพื อสร้ า งเครื องมื อวิ จ ัย โดยยึ ด หลัก ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ ต้องเป็ นเครื องมือวิจยั ทีสร้างขึนเพือประเมินประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
จัดการทีมีความเทียงตรงและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยไม่มีความลําเอียง ซึ งอาจเกิดจากตัวเครื องมือเอง
3) ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุ งเครื องมือวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยเชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญ
ภายนอกที เป็ นนัก วิ ช าการเข้า ร่ ว มตรวจสอบแก้ไ ข และปรั บ ปรุ ง เครื องมื อ ทางด้า นรู ป แบบ
ความหมายของภาษาทีใช้ และความตรงตามเนือหา (content validity)
4) นําแบบสอบถามที ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีปรึ กษาดุ ษฎี นิพนธ์ ไปหาค่ า
ดัชนี ความสอดคล้อง (index of consistency: IOC) โดยอาศัย ความเห็ นจากผูเ้ ชี ยวชาญ ซึ ง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิทีเป็ นนักวิชาการด้านการจัดการจํานวน 4 ท่าน (อาจารย์)กับผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการไฟฟ้ านครหลวงจํา นวน 4 ท่ า น รวมเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิท งสิ
ั นจํานวน 8 ท่ าน เพื อประเมิ น
ลักษณะทีต้องการวัดกับประเด็นคําถามมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคําถามนันหรื อไม่ โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี
+1 หมายความว่า แน่ใจว่าตรงหรื อสอดคล้อง
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าตรงหรื อสอดคล้อง
-1 หมายความว่า แน่ใจว่าไม่ตรงหรื อสอดคล้อง
5) นําผลการประเมินโดยผูเ้ ชี ยวชาญจากข้อ 4 มาบรรจุลงในตารางเพือคํานวณหาค่า
ความตรงด้านเนือหาโดยค่าทียอมรับได้ตอ้ งมากกว่า 0.5 ในของแต่ละคําถาม
จากผลการทดสอบค่า IOC พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.8-1.0 ในทุกข้อคําถาม จึงสรุ ป
ได้วา่ ประเด็นคําถามนัน สอดคล้องจุดมุ่งหมายการวิจยั นันคือ แบบสอบถามชุ ดนี มีความตรง ด้าน
เนือหา (content validity) อยูใ่ นเกณฑ์สูง
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6) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่ มที ใช้จริ ง จํานวน 30 ชุ ด ได้หา internal consistency reliability ของแบบสอบถาม ส่ วนทีตัวแปร
อิสระ 13 ตัว ซึ งได้ค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟา (alpha-coeffcient) ของ Cronbach (1990, p. 204) พิจารณา
จากค่าความแปรปรวนของคําตอบสําหรับคําถามแต่ละข้อ ด้วยสู ตรคํานวณดังนี

ค่าสัมประสิ ทธ์

โดย

(œ)

k
si2
st2

=

 k 2
si 
k  
i1
1

k 1 st2 



= ขนาดของประชากร
= ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละคําถาม
= ความแปรปรวนของคะแนนทุกคําถาม

ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื อมันของแบบสอบถามในส่ วนของมาตราส่ วนประเมิ น
พบว่า ข้อคําถามแต่ละข้อมีค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาไม่ตากว่
ํ า 0.70 ซึ งอยูใ่ นเกณฑ์ทีมีความเชือมันสู ง
7) นํา แบบสอบถามที ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขและหาค่ า ความเชื อมันแล้ว ไป
ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบจํานวน 400 ชุด
3.4.3 ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 : ข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที 2 : การจัดการของการไฟฟ้ านครหลวง
ส่ วนที 3 : การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
ส่ วนที 4 : คําถามปลายเปิ ดข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี ยวกับการจัดการความรู ้
ของการไฟฟ้ านครหลวง
3.4.4 แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึก (in-depth interviewing question)
เพือเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งลึ กอันจะนําไปสู่ การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ า
นครหลวง โดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารการไฟฟ้ านครหลวง ซึ งมีประเด็นคําถามหลักคือ
1) ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เห็นว่าปั จจัยใดบ้างทีมีผลต่อการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านคร
หลวง พร้อมระบุเหตุผลประกอบการตัดสิ นใจเลือกปั จจัย
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2) ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่าการจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวงในด้านต่าง ๆ ว่า
มีประโยชน์ต่อองค์กร มากน้อยเพียงใด พร้อมให้เหตุผลประกอบ
3) ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่าการไฟฟ้ านครหลวง มีแนวทางในการจัดการความรู ้อย่างไร
เพือให้องค์กรเกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่างต่อเนื อง ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ เห็ นว่า การไฟฟ้ านครหลวง ควรมี การ
ปรับปรุ งด้านใดบ้าง
3.4.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลเชิ งปริมาณ
เมือกําหนดจํานวนจากการสุ่ มเลือกลุ่มตัวอย่างประชากรในแต่ละเขตการไฟฟ้ านครหลวง
แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี
1) ออกหนังสื อขอความอนุ เคราะห์จากมหาวิทยาลัยสยาม เพือขอความร่ วมมือในการแจก
แบบสอบถาม และรอรับคําตอบแบบสอบถามตามจํานวนชุดทีกําหนดไว้
2) พิมพ์แบบสอบถามในจํานวนทีกําหนด ส่ งไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั นําส่ งด้วยตนเอง
ถึงผูต้ อบแบบสอบถามโดยตรง
3) ติดตามผลการส่ งแบบสอบถามเพือรับแบบสอบถามกลับคืนมา
4) นํา ข้อ มู ล ที ได้ รั บ จากแบบสอบถามที ส่ ง กลับ มาทํา การป้ อนข้อ มู ล ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป เพือดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามนัน เริ มด้วยการนําแบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด
ที รวบรวมได้ม าตรวจสอบข้อ มู ล โดยผูว้ ิ จยั จะทํา การตรวจสอบดู ค วามสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก พร้อมทังแจกแบบสอบถามเพิมเติม และทํา
การตรวจสอบจนกระทังได้แบบสอบถามทีสมบูรณ์จาํ นวน 400 ชุ ดครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที
ได้ตงไว้
ั ทําการลงรหัสตามทีกําหนดรหัสไว้ลงในไฟล์ และใช้เครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลในการ
ประมวลผลโดยโปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ปเพือทําการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ อนั ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิ ง
พรรณนา และสถิติวิเคราะห์เชิ งอนุ มาน ส่ วนข้อมูลทีได้จากแบบสัมภาษณ์นนจะถู
ั
กนํามาวิเคราะห์
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เนือหาระดับความสําคัญของปั จจัยการวิจยั ทีมีผลต่อการจัดการความรู ้มากทีสุ ดและประเมินตัวแบบ
การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
3.6.1 สถิติวเิ คราะห์ เชิ งพรรณนา
สถิ ติวิเคราะห์เชิ งพรรณนานี จะใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเบื องต้นเกี ยวกับองค์กร
และปั จจัยทีทําการศึกษาวิจยั เพือบรรยายคุณลักษณะทัวไปโดยสถิติทีใช้ประกอบด้วย ค่าความถี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิ ตฐานนิยม และค่าเบียงแบนมาตรฐาน ดังนี
1) ค่าความถี (frequency) คือจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบ ซึ งจะใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับองค์กรและระดับความคิดเห็นทีมีต่อคําถามแต่ละข้อ
2) ค่าร้อยละ (percentage) คํานวณได้จากสู ตร
ค่าร้อยละ
= ค่าจํานวนของกลุ่มทีคํานวณ x 100
ค่าจํานวนของทุกกลุ่มรวมกัน
3) ค่าเฉลียเลขคณิ ต (arithmetic mean) คํานวณได้จากสู ตร
n

ค่าเฉลีย ( )
โดย

=



Xi

i 1

n

= คะแนนของผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละบุคคล
n
= จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ในการวิเคราะห์และแปลความหมายระดับความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้
กําหนดค่าเป็ นคําถามแบบเลือกตอบโดยแบ่งลักษณะมาตรวัดประมาณค่าเป็ น 5 ระดับ ตามมาตรวัด
แบบลิเคอร์ ท (Likert-type scale) เพือใช้วดั ค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในการวัดค่าคําตอบ ซึ ง
ได้กาํ หนดคะแนนความเห็นออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี
ระดับความเห็น
คะแนน
เห็นด้วยมากทีสุ ด
5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีสุ ด
1 คะแนน
ส่ วนช่วงความกว้างของอันตนภาคชันนัน สามารถคํานวณได้จากสู ตร
ช่วงความกว้างของ = (คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตําสุ ด) = (5-1) = 0.8
อันตรภาคชัน
จํานวนชัน
5
Xi
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จากนันใช้วิธี ก ารแบ่ ง ช่ วงเท่ า กับ พิ สั ย คะแนนของคํา ถามเป็ น 5 ระดับ โดยได้ค่ า เฉลี ย
(mean) เป็ นดัชนีในการแบ่งระดับความคิดเห็น ได้ดงั นี
ค่ าเฉลีย
ระดับประสิ ทธิภาพ
4.21 – 5.00
ประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
3.41 – 4.20
ประสิ ทธิ ภาพมาก
2.61 – 3.40
ประสิ ทธิ ภาพปานกลาง
1.81 – 2.60
ประสิ ทธิ ภาพน้อย
1.00 – 1.80
ประสิ ทธิ ภาพน้อยทีสุ ด
4) ฐานนิยม (mode) คือค่าของข้อมูลทีเกิดขึนบ่อยทีสุ ด หรื อมีความถีสู งสุ ด
5) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คํานวณได้จากสู ตร
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

=

n



i 1

โดย

X

 X
n 1
I



2

= คะแนนของผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละบุคคล
= คะแนนเฉลียของผูต้ อบแบบสอบถาม
X
n = จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
3.6.2 สถิติวเิ คราะห์ เชิ งอนุมาน
1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพือหาความสัมพันธ์ของตัว
แปรต้น ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอํานวยการ การประสานงาน
การรายงาน กับตัวแปรตามคือ การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง ประกอบด้วยผลรวมของ การ
หาความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์ทาํ เหมืองความรู ้ การถ่ายทอดแจกจ่าย
ความรู ้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ถูกต้องเทียงตรง
ในการแปลความหมายของสหสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น (r) ใช้ ห ลั ก ของ Guildford
(Guildford’s Rule of Thumb) (Guildford & Fruchter, 1973) อธิ บายค่าความสัมพันธ์ (r) ดังนี
ถ้าค่า r ≤ .20 = ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั เพียงเล็กน้อยหรื อน้อยมาก
r ≤ .20-40 = ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา
r ≤ .40-70 = ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
r ≤ .71-90 = ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
r ≤ .90 = ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก
2) สถิ ติ วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื อวิ เ คราะห์
ตัวแปรต้นทีสามารถพยากรณ์ การจัดการความรู ้ของการไฟฟ้ านครหลวง
Xi
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3.6.3 การเก็บข้ อมูลเชิ งคุณภาพ
ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารการไฟฟ้ า ดําเนินการดังต่อไปนี
1) ทําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ไปยังการไฟฟ้ านครหลวง ทีต้องการสัมภาษณ์ เพือ
แจ้งความประสงค์ในการขอสัมภาษณ์ตามหัวข้อทีกําหนด
2) นัดหมายวัน เวลา และสถานทีสําหรับการสัมภาษณ์ทงเตรี
ั ยมอุปกรณ์ทีจําเป็ น
3) ดําเนินการสัมภาษณ์ตามทีนัดหมาย
4) ถอดเทปบันทึกคําสัมภาษณ์พร้อมทังวิเคราะห์เนือหาเพือสรุ ปผลการวิจยั

