บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา
เนื้ อหาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์การ จากัด ตามทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ ก
(Herzberg Two Factors Theory) (ยงยุท ธ เกษสาคร, 2547 : 131-133) เนื้ อหาในการศึ ก ษา
ประกอบไปด้วย
1. ปั จ จัย ที่ เป็ นตัว กระตุ ้น ในการท างาน หรื อ ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivators) เป็ นปั จ จัย ที่
เกี่ ยวข้อ งกับงานโดยตรง และเป็ นปั จจัยที่ เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดความพอใจในการทางาน และเป็ น
แรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน
ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะของงานที่
ท า (Work Content) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) และความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน
(Advancement)
2. ปั จจัยสุขอนามัย หรื อปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่เกิดจากภายนอกตัว
บุคคล เป็ นปั จจัยซึ่งถ้าไม่มีให้ หรื อมีให้ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรก็จะ
ทาให้พนักงานเกิ ดความไม่ พึงพอใจในการทางาน ปั จจัยเหล่ านี้ ประกอบด้วย ปั จจัย 7 ด้าน ได้แก่
นโยบายการบริ หารของบริ ษทั (Company Policy) คุณภาพของการบังคับบัญชา (Quality of Technical
Supervision) ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญ ชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อ นร่ วมงาน (Quality of
interpersonal relations among peers, supervisors and subordinates) ส ภ าพ ก ารท างาน (Working
Conditions) เงินเดือน (Salary) ความมัน่ คงในการทางาน (Job Security) และตาแหน่งงาน (Status)
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 840 ราย (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด,
2556)
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3.2 วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ มี จานวนประชากรทั้งสิ้ น 840 ราย น ามาก าหนดขนาดตัวอย่างที่
ระดับความเชื่ อมั่น 95% โดยให้มีความคลาดเคลื่ อนได้ 5% โดยใช้ตารางของ Saunders และคณะ
(2000) จึงกาหนดขนาดตัวอย่างจานวน 285 ราย
วิธีการเลื อ กตัวอย่างจะใช้แบบการเลื อ กกลุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยจะเลือกสุ่มตัวอย่างจากพนักงานบริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
3.3 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมี ส ถานที่ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล คือ บริ ษทั บริ ห ารสิ นทรัพ ย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
3.4 เครื่องมือที่ใช้ รวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุการทางาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วยทฤษฎีสอง
ปั จจัย (Two-Factors Theory of Motivation) คือ ปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทางาน หรื อ ปั จจัยจูง
ใจ (Motivation Factors or Motivators) ประกอบด้ว ย ความส าเร็ จ ของงาน การได้รับ การยอมรั บ
ลักษณะของงานที่ทา ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปั จจัยที่ช่วยลดความไม่พึง
พอใจในการทางาน หรื อปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ได้แก่ นโยบายการบริ หารของบริ ษทั คุณภาพ
ของการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน สภาพ
การทางาน เงินเดื อน ความมัน่ คงในการทางาน สถานะหรื อ ตาแหน่ งงาน โดยใช้แบบสอบถามที่มี
มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับ โดยนาคะแนนมาแบ่งเป็ นช่ วงเท่า ๆ กัน
ตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2550 : 76-77) จะมีการให้คะแนน และแปลความหมายของ
ระดับต่าง ๆ ที่กาหนด ดังนี้
คะแนน
ระดับแรงจูงใจ
5 คะแนน
มากที่สุด
4 คะแนน
มาก
3 คะแนน
ปานกลาง
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2 คะแนน
น้อย
1 คะแนน
น้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าของคะแนนเฉลี่ ย ซึ่ งจะมี ค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00
พนักงานมีระดับแรงจูงใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
พนักงานมีระดับแรงจูงใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
พนักงานมีระดับแรงจูงใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
พนักงานมีระดับแรงจูงใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49
พนักงานมีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อ มูลเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด เป็ นคาถามปลายเปิ ด
3.5 การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั เพือ่ รวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั มีวิธีการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตาราเอกสาร
ผลงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
2. สร้ างแบบสอบถามเกี่ ย วกับ แรงจูง ใจในการท างานของพนัก งานบริ ษ ัท บริ ห าร
สินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน ดังนี้
2.1 ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุการทางาน
2.2 ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามประมาณค่ า (Rating Scale) เพื่ อ ใช้ ว ัด ระดั บ
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ดังนี้ ปั จจัยจูงใจ
ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า และปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายการบริ หารของ
บริ ษทั ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพือ่ นร่ วมงาน ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านรายได้ และสวัส ดิ การ ด้านความมั่นคงในการท างานและด้านต าแหน่ งงาน โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3. นาแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ ตรวจสอบและปรับแก้ตาม
คาแนะนาเพือ่ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้งการใช้ภาษาที่เหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษามาปรับปรุ งแก้ไข แล้ว
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อนนาไปทดลองใช้
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5. น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-Out) ใช้กับ พนั ก งานบริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
กรุ งเทพพาณิ ช ย์ จากัด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้ว น าผลที่ ไ ด้ไ ปหาค่ าความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยวิธีก ารหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซึ่ งค่ า ความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามปรากฎผล ดังนี้
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.857
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.831
3. ด้านลักษณะของงานทีน่ ่าสนใจ
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.872
4. ด้านความรับผิดชอบ
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.790
5. ด้านความก้าวหน้า
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.825
ปั จจัยจูงใจโดยรวม
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.927
ปัจจัยคา้ จุน
6. ด้านนโยบายการบริ หารของบริ ษทั
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.896
7. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.815
8. ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพือ่ น
ร่ วมงาน
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.852
9. ด้านสภาพการทางาน
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.936
10. ด้านรายได้ และสวัสดิการ
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.857
11. ด้านความมัน่ คงในการทางาน
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.902
12. ด้านตาแหน่งงาน
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.911
ปั จจัยค้ าจุนโดยรวม
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.947
แบบสอบถามทั้งฉบับ
ได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ ากับ 0.963
ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ปั จจัยจูงใจโดยรวม และรายด้าน ปั จจัยค้ า
จุน โดยรวม และรายด้าน มีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากที่ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ นามาเป็ น
แนวทางในการสร้างเครื่ องมือใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้อย่างเป็ นขั้นตอน ดังนี้
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1. ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 285 ชุ ด โดยให้พนักงาน
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. ตรวจสอบความถู กต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์
มาทาการลงรหัสของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็ นตัวเลขที่สามารถนาไปลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติต่อไป
3.7 การประมวลผล และวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนามาวิเคราะห์โดยกาหนดค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) โดยการ
วิเคราะห์ เกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ใช้ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ส่ วนการวิเคราะห์ระดับ แรงจูงใจในการทางานในภาพรวม และรายด้าน สถิ ติที่ใช้ คือ
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ใช้ แ ปรความหมายของข้อ มู ล ต่ า ง ๆ และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ใช้คู่กบั ค่าเฉลี่ยเพือ่ แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
2. สถิ ติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย ค่าสถิ ติ t-test และ F-test ใช้
วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบระดับ แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษ ัทบริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้สถิ ติ t-test กับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ ม ได้แก่ เพศ
และสถานภาพครอบครัว และใช้สถิ ติ F-test กับกลุ่ มตัวอย่างที่ม ากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุการทางาน และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ในกรณี ที่การ
วิเคราะห์ค่ าเอฟ (F-test) มี ค วามแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ด้วยวิธีก ารแบบแอลเอสดี
(LSD) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
3.8 ระยะเวลาของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ต้งั แต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2557
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