
บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยั เรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ�น ในเขตอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งานวิจัยครั) งนี)  เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาระดบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ตามความคิดเห็นของพนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี   
และเพื�อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล ซึ� งมีขั)นตอนและวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัต่อไปนี)  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. ขั)นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การประมวลผลขอ้มูล 
 6. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย พนักงานส่วนเทศบาล/ตาํบล พนักงานจ้าง       
ตามภารกิจ และพนกังานจา้งทั�วไป ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดั
จนัทบุรี ประกอบดว้ย เทศบาลจาํนวน 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 7 แห่ง จาํนวน   
692 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง 

 1. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั) งนี)   ไดแ้ก่  พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
ในเขตอาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจากสูตรของทาโร  ยามาเน่  
(Taro Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 253 คน แลว้สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
 2. การสุ่มตัวอย่าง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของประชากรแต่ละเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามตาราง 2 
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ตาราง  2  แสดงกลุ่มตวัอยา่งทั)งหมดที�ใชใ้นการวจิยั ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ลาํดบัที� องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
จาํนวนประชากร 

(คน) 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) 
1. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 143 49 
2. เทศบาลตาํบลเนินสูง 83 31 
3. เทศบาลตาํบลหนองคลา้ 83 31 
4. เทศบาลตาํบลเขาบายศรี 48 18 
5. เทศบาลตาํบลเขาววั-พลอยแหวน 33 12 
6. เทศบาลตาํบลสองพี�นอ้ง 44 16 
7. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาแกว้ 32 14 
8. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้ 53 20 
9. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองขดุ 44 16 

10. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั 34 12 
11. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีพยา-บ่อพุ 25 9 
12. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโขมง 34 12 
13. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งเบญจา 36 13 

 รวม 692 253 

 
ที�มา : สาํนกังานทอ้งถิ�นจงัหวดัจนัทบุรี  ขอ้มูลปี 2556.  2556 : 11 - 13 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 ในการศึกษาครั) งนี)  ผูว้ิจยัได้ใช้เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม   
เกี�ยวกับปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น      
ของกลุ่มตวัอยา่งโดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที� 1  ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้ประสบการณ์การทาํงาน  สถานที�ทาํงาน 
 ตอนที� 2  ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามความคิดเห็น     
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงาน           
ดา้นการนิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์          
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ในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความมั�นคงในงาน ดา้นความสําเร็จในงาน ดา้นการยอมรับ
นบัถือ ดา้นลกัษณะงานที�ทาํ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบประเมินค่าดว้ยมาตรวดัของลิเคร์ท (Lilert) ใน 5 ระดบั มีคาํตอบ 5 ตวัเลือก โดยกาํหนด 
นํ)าหนกัคะแนน ตามความคิดเห็นของผูต้อบ ดงันี)   
    คะแนน ระดบัความคิดเห็น 
 5  เห็นดว้ยวา่เป็นปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัมากที�สุด 
 4  เห็นดว้ยวา่เป็นปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก 
 3  เห็นดว้ยวา่เป็นปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 
 2  เห็นดว้ยวา่เป็นปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบันอ้ย 
 1  เห็นดว้ยวา่เป็นปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบันอ้ยที�สุด 
 ตอนที� 3  ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยั       
ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เป็นคาํถาม          
แบบปลายเปิด (Open Ended) 

 
ขั(นตอนในการสร้างเครื�องมือ 
 ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อนาวิเคราะห์ โดยมี    
รายละเอียดของขั)นตอนในการสร้างเครื�องมือ ดงัต่อไปนี)  
 1. ทาํการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งครอบคลุมกบัปัจจยัที�มีผล   
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และนาํมาสร้างเป็นร่างแบบสอบถาม 
 2. นาํร่างแบบสอบถามให้อาจารยที์�ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นของเนื)อหา (Validity) 
 3. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถามตามอาจารยที์�ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ
แนะนาํ 
 4. การหาความเที�ยงตรงของเครื�องมือ 
  นาํแบบสอบถามที�ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ส่งใหผู้เ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบแลว้ 
มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของยุทธ  ไกรวรรณ์          
(2543 : 123) แปลความหมายของคะแนน ดงันี)  
  +1 เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั)นสอดคลอ้งและตรงกบันิยามปฏิบติั 
    0 เมื�อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งและตรงกบันิยามปฏิบติั 
  -1 เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั)นไม่สอดคลอ้ง และตรงกบันิยามปฏิบติั 



 
 

45

  โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้ความที�มีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ขึ)นไป ส่วนขอ้ที�มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.50 นาํมาปรับปรุงให้เหมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ โดยไดต้ดัไป 2 ขอ้ คือ      

ขอ้ 24 และขอ้ 30 

 5. การหาค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือ (Reliability) นาํแบบสอบถามที�ได้จากการ    

ตรวจสอบของผูเ้ชี�ยวชาญมาปรับปรุงเนื)อหา และภาษาตามขอ้เสนอของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นาํไป

ทดลองใช ้(Try Out) กบัพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

จาํนวน 30 คน หลงัจากนาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนจากการทดลองใช้ทุกฉบบั มาวิเคราะห์ค่า        

ไดค้่าความเชื�อมั�น 0.95 ซึ� งถือวา่อยูใ่นเกณฑที์�ยอมรับได ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครั) งนี)  มีขั)นตอนในการดาํเนินการ ดงันี)  

 1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   

ถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนเทศบาล/ตาํบล เพื�อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้พนกังานองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

 2. ส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งโดยตรง ตามจาํนวนที�กาํหนด 

 3. ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามกลบัคืน เพื�อทาํการตรวจสอบและแยกเฉพาะฉบบัสมบูรณ์   

เพื�อดาํเนินการต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามไดแ้ลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั)นตอน ดงัต่อไปนี)  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัที�มี    

ความสมบูรณ์ จาํนวน 253 ชุด มาทาํการวเิคราะห์ และตรวจสอบใหค้ะแนนตามเกณฑที์�กาํหนด 

 2. การลงรหสัขอ้มูล ผูว้จิยันาํแบบสอบที�ตรวจสอบขอ้มูลแลว้มากาํหนดใส่รหสั 

 3. การวเิคราะห์ ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 4. การวิเคราะห์เกี�ยวกบัระดบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยคาํตอบ    

แต่ละขอ้มีค่าคะแนน 5 4 3 2 1 และการจดัสภาพปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน   

พิจารณาจากค่าเฉลี�ยของปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยแบ่งช่วงสภาพปัจจยัที�มี   

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานดว้ยวิธีหาความกวา้งของอนัตราภาคชั)น (ประคอง  กรรณสูต.  

2542 : บทคดัยอ่) ซึ� งแปลความหมายของขอ้มูล ดงันี)  
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  ค่าเฉลี�ย  ความหมาย 
  4.50 - 5.00 เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ    

มากที�สุด 
  3.50 - 4.49 เห็นดว้ยวา่เป็นปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก 
  2.50 - 3.49 เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ   

ปานกลาง 
  1.50 - 2.49 เห็นดว้ยวา่เป็นปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.49 เห็นด้วยว่าเป็นปัจจัยที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ   

นอ้ยที�สุด 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าเฉลี�ยของระดบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ ใชก้ารทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกนั (t - test : Independent) 
 6. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าเฉลี�ยของระดบัปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามอายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้     
ประสบการณ์การทาํงาน และสถานที�ทาํงาน ใชก้ารทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยเครื�องมือคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงันี)  
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลสถิติพื(นฐาน โดยใช ้
  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.2 ค่าคะแนนเฉลี�ย (Mean) เพื�อใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 
  1.3 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชร้วมกบัค่าเฉลี�ยเพื�อแสดง
การกระจายของขอ้มูล 
 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้
  2.1 การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกนั (t - test : Independent) 
  2.2 ทดสอบสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
  2.3 หาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สถิติทดสอบดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) 
 




