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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการและอุปกรณที่ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย
3.1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานขายอุตสาหกรรมในเขตฝงธนบุรี ที่
ดําเนินธุรกิจผลิตจากบัญชีรายชื่อโรงงานเขตฝงธนบุรี 15 เขต มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 9,706 ราย
สําหรับการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคํานวนจากสูตร
n = N / 1+ Ne²
n = จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N= จํานวนหนวยทั้งหมด หรือขนาดของประชากร
e = คาผิดพลาดของการชักสิ่งตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้นได
อางอิงจาก (วิเชียร ,2534:27)
= 384 ราย และไดกําหนดเปน จํานวน 400 ราย
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จึง ไดรวบรวมเก็บเปนจํานวน 400 ชุด
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การสุมตัวอยาง
ผูวิจัย ทําการศึกษาประชากร โดยผูวิ จัย ได กลุม สุมกลุม ตัวอย างจากประชากร คือ
องคกรธุรกิจที่ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตฝงธนบุรี มีจํา นวน 15 เขตพื้นที่ ไดเแก คือ คลอง
สาน จอมทอง ตลิ่งชั่น ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางพลัด ภาษีเจริญ บางขุนเทียน ราษฎร
บูรณะ หนองแขม ทวีวัฒ นา บางแค ทุงครุ และบางบอน และใชวิ ธีการสุมตัวอยางอยางงายจาก
บัญชีรายชื่อของโรงงานในเขตฝงธนบุรี ป พ. ศ 2547 ( Simple Random Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนแบบผสมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีของ เฮอรซเบิรก (Herzberg) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลแรงจูงใจองคกรธุรกิจ
ปจจุบัน ประกอบกับแนวทฤษฎีตาง ๆ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
การศึ กษา ประสบการณ ทํางานที่ผา นมา-ปจ จุบัน และเงินเดื อน มีลักษณะคํา ถามเลือกตอบ
( Multiple Choice Question ) ( บุญธรรม:2542 )และแบบคําถามเปด( Open Question)
สวนที่2 เปนคําถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายในองคกรธุรกิจ และ
ทัศนคติพ นักงานขายองคก รปจจุบัน เปนคําถามเลือกตอบ ( Multiple Choice Question ) และ
คําถามระดับความคิดเห็น(Ordinal Scale)
สวนที่3 เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธตอผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย มีลักษณะการวัดแบบเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ผูวิจัย ไดสรางขึ้น
โดยอาศัยทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอรซเบิร ก (Herzberg) และเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งไดนํา
ปจจัยตาง ๆ มาศึกษาเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย กลุมประชากร และ
ความสะดวกตอการเก็บขอมูล แบบสอบถามจะเปนขอความที่ผูตอบแสดงความคิดเห็นโดยจําแนก
ออกเปน 5 ระดับ คือ
เห็นดวยมากที่สุด
ใหคะแนนเทากับ 5
เห็นดวยมาก
ใหคะแนนเทากับ 4
เห็นดวยปานกลาง
ใหคะแนนเทากับ 3
ไมเห็นดวยมาก
ใหคะแนนเทากับ 2
ไมเห็นดวยมากที่สุด
ใหคะแนนเทากับ 1
การทดสอบสมมติฐาน ในสวนที่ 3 นี้ไดปรับขอมูลในสวนการตั้งคําถามเชิงลบ คือ
12, 19 , 24, 26, 43
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สําหรับความหมายของระดับความคิดเห็น ที่มีผลตอปจจัยแรงจูงใจ ไดหาคาเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ยที่ไดสามารถแบงออกเปน 3 ชวง แตละชวงมีความกวางของอันตรภาพ
ชั้นดังนี้
อันตรภาพชั้น = พิสัย
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
จํานวนชั้น
= 5–1 /3
= 1.33
การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นของปจจัยแรงจูงใจมีผลตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขาย มีดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 2.33 = มีระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ย 2.34 - 3.67 = มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.68 - 5.00 = มีระดับความคิดเห็นมาก
ส ว นที่ 4 เป น คํ า ถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป ญหาอุ ป สรรค และป จ จั ย ที่ มีผ ลต อ
ความสําเร็จในการปฎิบัติงานของพนักงานขาย เปนแบบคําถามเปด( Open Question)
การทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น ส ว นหนึ่ ง จาก
งานวิจัยอื่น และตามแนวทฤษฎีเฮอรซเบิรก (Herzberg)
การทดสอบความเชื่อมั่น ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบที่แก ไขแลวไปทําการทดสอบ
(Pre-test) กับกลุมประชากรที่ทําการศึกษา จํานวน 50 ชุด นําขอมูลที่ไ ดมาคํานวณวิเคราะหหาค า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนที่ 3 โดยใชความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient
of Alpha ) วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม SPSS for Windows จากการทดสอบพบวา
มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9084
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บ รวบรวมข อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกผูชวยวิจัยและได
ประชุมทําความเขาใจในการใชแบบสอบถาม และแจงกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนที่เขาใจ
เพื่อรวบรวมขอมูลให เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยและผูชวยวิ จัยเปนผูแ จกแบบสอบถามใหแก
กลุ ม ตั ว อย า งจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ไ ด จ ากการสุ ม ตามจํ า นวน โดยใช วิ ธี ก ารการสั ม ภาษณ
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(Interview)โดยตรง โดยอธิบายขอคําถามและสัมภาษณหรือแจกเพื่อใหกรอกแบบสอบถาม โดยมี
การติดตามผานทางโทรศัพท และการกรอกแบบสอบถามผานทางโทรสารเพื่อตอบกลับ ในกรณีที่
ไมส ะดวกในการเก็ บชวงเวลาที่เ ดิน ทางไปพบ ทํ าการรวบรวมจนครบ 400 ชุด ใชเวลาตั้งแตป
2547-2548 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามกอนเพื่อทําการวิเคราะหตอไป
3.4 การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณอีก
ครั้ง และดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. นําแบบสอบถามที่ถูกตอง ลงหมายเลขประจําฉบับ เรียงลําดับจาก 001–400
2. จัดทําคูมือลงรหัส ( Code book )
3. นําขอมูลทั้งหมดมาลงรหัสเพื่อวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
4. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคม ( SPSS:
Statistical Package for the Social Science ) Version 11. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
(1 ) สถิติที่ใชในการพรรณนาขอมูล (Descriptive Statistics ) สําหรับการวิเคราะห
ขอมูล ทั่วไปของกลุมตั วอย าง ปจจั ยแรงจูงใจของพนัก งานขายองคกรปจจุบั น ขอมูลการแสดง
ความคิด เห็นของปจจัย แรงจูงใจที่ มีผ ลตอการปฏิบัติงานของพนักงานขาย คา สถิติที่ใชไ ด แก
ความถี่ ( Frequency ) รอยละ(Percentage ) และระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานวิเคราะหโดยใชคา มัชฌิมเลขคณิต ( Arithmetic Mean )
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ทดสอบลักษณะทั่วไปของพนักงานขาย
และทัศ นคติพนัก งานขายองค กรปจจุ บันที่ มีค วามสั มพั นธ กับ ผลการปฏิ บัติงานหรือยอดขายเมื่อ
เทียบกับเปาหมายในการขายปที่ผานมา ใชสถิติการทดสอบ คือ คาไคสแควร (chi – Square test)
และปจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับ ผลการปฏิ บัติงาน เนื่องจากผลการปฏิบัติงานหรือยอดขาย
เป นขอมูล อัตรภาพชั้ น (Interval scales) ถูก ปรั บเปนขอมูลสถิติ จากการทดสอบเรี ย งลําดั บ
(Ordinal scale)โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ใชสถิติการทดสอบคือ สเปยรแมน คอลิเลชั่น
(Speaman Correlation)

