
 

 

 
บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
กระบวนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การด าเนินการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน” ด าเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม 2561- กันยายน 2562 โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี คือ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด้วยเหตุผลท่ีเก็บข้อมูล ท้ัง 2 วิธี เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยต้องการท่ีจะ

แสดงให้เห็นถึงผลท่ีได้จากการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุด้วยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน  และ
ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
การสร้างเสริมอาชีพและจัดการระบบสวัสดิการส าหรับการเตรียมสังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดความส าคัญของการศึกษาในด้านการสร้างเสริมการขยายโอกาสในการ
ท างาน และจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนแม่แตง ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจนอกชุมชน เน้นเจาะลึกถึงปญัหาและข้อคิดเห็นเพื่ออธิบายและน าไปประกอบค าอธิบาย
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากการจัดสนทนากลุ่ม (Group 
discussion) การระดมสมองด้วย METAPLAN โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 เวที ได้แก่ 
1.1 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มฯ จากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ภายนอกชุมชน(CSR) และประโยชน์ท่ีกลุ่มจะได้รับจากธุรกิจนอกชุมชน 

1.2 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการ
ระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง 

1.3 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 3 เพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างกลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุกับองค์กรธุรกิจนอกชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง 
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1.4 การจัดเวที คืนข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อน าเสนอผลการเรียนรู้จากโครงการพัฒนา
ตนเองของกลุ่มท่ีผ่านมา เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปรับปรุงให้สามารถเป็นวิธีปฏิบัติท่ี
เหมาะสมทางด้านระบบการตลาดของกลุ่มได้ 

2.  การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ 
การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR) ของหน่วยงานธุรกิจนอกชุมชนท่ีมีความต้องการสร้างความยั่งยืน
ต่อสังคม และยังวิเคราะห์ข้อมูลด้านการให้ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดระบบจัดการสวัสดิการ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมสูงอายุของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มในแต่ละต าบลของอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อ
สังคมผู้สูงอายุในชุมชน  ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายจะน ามาหาบทสรุปของบริบทแต่ละกลุ่มร่วมกันแล้ว
ท าการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ (Bloomberg and Volpe, 2012) เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของรูปแบบ
การจัดท า CSR ท่ีเหมาะสม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อกิจกรรม CSR ในแต่ละพื้นท่ีของอ าเภอ
แม่แตง จากนั้นจะน าข้อมูลท่ีได้จากท้ังการสนทนากลุ่มและการลงมือปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนมาท าการ
แบ่งตามประเภทของข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย (Descriptive 
analysis) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสาระ (Content analysis) (Berg & Lune, 2012) 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา (Instrument) 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณีการด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธุรกิจนอกชุมชนซึ่งด าเนินธุรกิจอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ี
หลากหลายเป็นส่ิงจ าเป็นในการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น (Bloomberg 
and Volpe, 2012) การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น ามาสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 การทบทวนเอกสาร (Document reviews) ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชนซึ่งด าเนินธุรกิจอยู่
ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกรณีศึกษาอื่น ๆ 

3.2 แบบสังเกตการณ์ (Observation) หรือการจดบันทึก (Note taking) ผู้วิจัยใช้การ
สังเกตการณ์โดยไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR เพื่อสังเกตตามสภาพการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชนซึ่งด าเนินธุรกิจอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และท าการ
จดบันทึกเพื่อน าข้อมูลมาท าการสรุปปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อเศรษฐกิจของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
เพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง การสังเกตจะเป็นการท าให้เห็นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ
บางอย่างท่ีไม่ได้กล่าวถึงจากการสัมภาษณ์หรือข้อมูลบิดเบือนจากการสัมภาษณ์ 

3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือได้แก่ 1) การเก็บ
ประเด็นการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์บริบทสังคมสูงอายุในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง 2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมอาชีพและจัดการระบบสวัสดิการส าหรับการเตรียม
สังคมสูงอายุพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมอาชีพและการจัดระบบสวัสดิการส าหรับการเตรียมสังคมสูงอายุ
ชุมชนอ าเภอแม่แตง ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-
CSR) ขององค์กรธุรกิจระดับนอกชุมชน (Turan, 2016) 
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ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ  
 การศึกษาเชิงปริมาณเป็นการศึกษาด้านการรับรู้และทัศนคติของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานธุรกิจท่ีอยู่นอกชุมชนซึ่งได้แก่ บริษัทโตโยต้าล้านนา และ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (เขตภาคเหนือ) การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 
โดยมีการใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณตามกระบวนการหัวข้อต่อไป 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ  
     ประชากรในการศึกษาคือสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มี 13 
ต าบล ประกอบด้วย ต าบลสันมหาพน 1,275 แม่แตง 778 ขี้เหล็ก 1,374 ช่อแล 928 แม่หอพระ 
902 สบเปิง 738 บ้านเป้า 534 สันป่ายาง 671 ป่าแป๋ 202 เมืองก๋าย 194 บ้านช้าง 299 กื้ดช้าง 625 
และอินทขิล 1,669 รวมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท้ังหมด จ านวน 10,189 คน (ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง อ าเภอแม่แตง, 2559) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 386 คน โดยการ
ก าหนดขนาดของตัวอย่างจะใช้ตาราง Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความ
คาดเคล่ือนท่ีระดับร้อยละ + 5 ของประชากรจ านวน 10,189 คน  
 

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นผู้วิ จัยเลือกใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบใช้ค่าความน่าจะเป็น 

(Probability Sampling) โดยเรียงล าดับเป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยก าหนดพื้นท่ีศึกษา

ได้แก่ เขตต าบลในอ าเภอแม่แตงรวม 13 ต าบล โดยจ าแนกจ านวนประชากรในแต่ละต าบลซึ่งมี
จ านวน 10,189 คน และท าการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิให้ได้จ านวน 386 คน 
ดังตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงการแบ่งตัวแทนเขตต าบลในการสุ่มตัวอย่าง 

 

ล าดับท่ี ต าบล จ านวนประชากร 
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1 ต าบลสันมหาพน 1,275 48 
2 แม่แตง 778 30 
3 ขี้เหล็ก 1,374 52 
4 ช่อแล 928 35 
5 แม่หอพระ 902 34 
6 สบเปิง 738 28 
7 บ้านเป้า 534 20 
8 สันป่ายาง 671 25 
9 ป่าแป๋ 202 8 
10 เมืองก๋าย 194 7 
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http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8B
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8B
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงการแบ่งตัวแทนเขตต าบลในการสุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี ต าบล จ านวนประชากร 
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

11 บ้านช้าง 299 12 
12 กื้ดช้าง 625 24 
13 อินทขิล (ท.ม.) 948 36 
14 อินทขิล (ท.ต.) 721 27 

รวม 10,189 386 
 
ท่ีมำ : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ กรมการปกครอง(พ.ศ. 2559)  

 
ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยการจับ

ฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างจากท้ังหมด 13 ต าบล และท าการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในแต่ละต าบลของอ าเภอแม่แตง ตามสัดส่วนท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน
แรก เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีการกระจายและได้ผลการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ และขอความร่วมมือจากตัวอย่าง
ในการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม จนครบจ านวน 386 ตัวอย่าง จากผู้สูงอายุ ท่ีสมัครใจตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้เพื่อน าไปเก็บข้อมูลให้ครบตามจ านวน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามการประเมินตนเองของ
สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อช้ีวัดความพร้อมในเข้าสู่กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ใน
ประเด็น การได้รับการส่งเสริมจากธุรกิจนอกชุมชนท่ีสนใจ CSR ในระดับ Strategic CSR  รวมท้ัง
ความพร้อมของกลุ่มในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสังคมผู้สู งอายุในชุมชน ในระดับ 
Responsive CSR เพื่อสร้างสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีรายละเอียดแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านลักษณะท่ัวไปของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน
เอกชนภายนอกชุมชน 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวัด คือ ตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (ส่วนท่ี 
2) ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 หมวด เป็นค าถามเพื่อวัดทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://chiangmai.kapook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A5
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สังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการตัดสินใจใช้บริการ แสดงองค์ประกอบแต่ละ
ด้านดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านสังคม เป็นการวัดทัศนคติต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาจากการเข้ามาด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของชุมชนรวมท้ังความไว้วางใจต่อองค์กรท่ีเข้ามาด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประกอบด้วยค าถาม 11 ข้อย่อย  

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นการวัดทัศนคติของชุมชนต่อการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู การรักษาทรัพยากรรวมท้ังการใช้
ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมอย่างคุ้มค่า ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านศิลปวัฒนธรรม จะวัดทัศนคติต่อความต้ังใจสนับสนุนจาก
องค์กรเอกชนท่ีมีต่างการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรวมท้ังการส่งเสริมด้านภูมิปัญญาของชุมชน 
ประกอบด้วยค าถาม 3 ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการตัดสินใจใช้บริการ เป็นการวัดความสัมพันธ์ของผู้บริโภค
ต่อองค์กรเอกชนในด้านการรับรู้ถึงภาพลักษณ์รวมท้ังการให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์กรท่ีด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ 

ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน ท้ัง 4 องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่ง
ประกอบด้วยค าตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัด ประมาณค่า (Rating Scale) และให้
คะแนนแต่ละระดับต้ังแต่ค่าคะแนนน้อยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนน มากท่ีสุดคือ 5 รวมจ านวน 24 ข้อ 
และมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้  

 

มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน  
มีทัศนคติท่ีดี ให้ 4 คะแนน  
มีทัศนคติปานกลาง ให้ 3 คะแนน  
มีทัศนคติท่ีไม่ดี ให้ 2 คะแนน  
มีทัศนคติท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน  
 

การแปลความหมายของคะแนนในส่วนนี้ใช้หลักเกณฑ์ (Likert, 1967) ดังนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน  =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

     =  
5−1

5
 = 0.8 

 
การแปลความหมายตามเกณฑ์ของระดับคะแนนดังนี้ 
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ช่วงคะแนน  1.0 - 1.8  หมายถึง มีทัศนคติท่ีไม่ดีอย่างยิ่ง   
  1.81 - 2.6 หมายถึง มีทัศนคติท่ีไม่ดี   
  2.61 - 3.4   หมายถึง มีทัศนคติปานกลาง   
  3.41 - 4.2  หมายถึง มีทัศนคติท่ีดี   
  4.21 - 5.0  หมายถึง มีทัศนคติท่ีดีอย่างยิ่ง 

2.  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

รายละเอียด เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้  
2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สังคมผู้สูงอายุ 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2.2 ศึกษางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล  

2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
ท าการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา  

2.4 น าข้อมูลท่ีท าการศึกษามาสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

2.5 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือใน
การวิจัย 

  
3.  การตรวจสอบเครื่องมือ  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นท าการตรวจสอบความตรง 
และความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องท่ีจะศึกษา จ านวน 3 ท่านท่ีพิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่ 
1) ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ 2) ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส 3) ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ จากนั้น
น าผลของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกันค านวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งค านวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นท่ีต้องการวัดกับข้อค าถามท่ีสร้างขึ้นดัชนีท่ีใช้แสดงค่าความสอดคล้อง 
เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item–Objective Congruence 
Index: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ  

 
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรท่ีก าหนด  
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรท่ีก าหนด  
ให้คะแนน –1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรท่ีก าหนด  

หลังจากนั้นน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามเกณฑ์ใน
การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรท่ีก าหนด คือหากข้อคาถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 
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0.50–1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ในการทดสอบก่อนการใช้งานได้ แต่หากน้อย
กว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือตัดท้ิง (สุวิมล ติรกานันท์, 2548)  โดยสรุปผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ี
มีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน พบว่า ข้อ
ค าถามทุกข้อ มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดผู้วิจัยจึงไม่ได้ตัดข้อค าถามใด ๆ ออก
จากมาตรวัดตัวแปร แสดงในภาคผนวก ง 
 

3.2 การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบตัวอย่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีลักษณะเป็นตัวแทนท่ีเหมาะสมของกลุ่มประชากรจ านวน 30 ชุด โดยตรวจสอบข้อค าถาม
ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะมี
ความเข้าใจตรงกัน และตอบค าถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อรวมท้ังข้อค าถามมีความเช่ือมั่นทาง
สถิติ จึงต้องน ามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ          
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) และน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตง
ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน ได้ค่าระดับ
ความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.964 แสดงในภาคผนวก จ จึงสรุปได้ว่า เครื่องมือมีความ
เช่ือมั่นค่อนข้างสูงและสูงมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การส ารวจภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
และการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนท่ีท างานธุรกิจ
นอกชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR) 
ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเชียงใหม่และเอกสารอิเลกทรอนิคจากการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ท้ังหมดแล้ว จากนั้นจะท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก แล้วจึงน าข้อมูลท้ังหมดมาจัด
ระเบียบกลุ่มข้อมูล ลงรหัส น าไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1.  ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1 การวิเคราะห์ส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะน ามาแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการ
บรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามท าการวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ  

1.2 การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการ จะนามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และท า

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84&sa=X&ved=0ahUKEwiY4Pq_qI_dAhUItI8KHffADj4Q1QIIoQEoAw
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84&sa=X&ved=0ahUKEwiY4Pq_qI_dAhUItI8KHffADj4Q1QIIoQEoAw
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การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และวัดการ
กระจาย (Measure of Variation) โดยหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
น าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา 

1.3 ทัศนคติของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่แตงท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานเอกชนภายนอกชุมชน น ามาวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central 
Tendency) โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และวัดการกระจาย (Measure of Variation) โดยหา
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) น าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา  

1.4 การท าสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean : �̅�) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  แล้วจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ในวิธีการหาค่าเฉล่ียแบบจ าแนกสองทาง (Compare Means) 
และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test  และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบรายคู่
เชิงซ้อน ด้วยวิธีของ LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 


