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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของ

พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชยก์าร จ  ากัด ตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก   
(Herzberg Two Factors Theory)    (ยงยุทธ เกษสาคร , 2547 : 131-133)     เน้ือหาในการศึกษา
ประกอบไปดว้ย 

 1.  ปัจจัยที่ เป็นตัวกระตุ ้นในการท างาน หรือปัจจัยจูงใจ (Motivators) เป็นปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งกับงานโดยตรง และเป็นปัจจยัที่เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความพอใจในการท างาน และเป็น
แรงจูงใจให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน  (Achievement)  การไดรั้บการยอมรับ  (Recognition)  ลกัษณะของงานที่
ท  า (Work Content) ความ รับผิดชอบ  (Responsibility) และความก้าวหน้ าในหน้าที่ ก ารงาน 
(Advancement)      

 2.  ปัจจยัสุขอนามยั หรือปัจจยัค  ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัที่เกิดจากภายนอกตวั
บุคคล เป็นปัจจยัซ่ึงถา้ไม่มีให ้หรือมีให้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในองคก์รก็จะ
ท าให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบด้วย ปัจจยั 7 ด้าน ได้แก่ 
นโยบายการบริหารของบริษทั (Company Policy) คุณภาพของการบงัคบับญัชา (Quality of Technical 
Supervision) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน (Quality of 
interpersonal relations among peers, supervisors and subordinates) ส ภ าพ ก ารท าง าน  (Working 
Conditions)  เงินเดือน (Salary) ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) และต าแหน่งงาน (Status) 

 3.1.2  ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 

ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 840 ราย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั, 
2556) 
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3.2  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 840 ราย น ามาก าหนดขนาดตวัอย่างที่

ระดับความเช่ือมั่น 95%  โดยให้มีความคลาดเคล่ือนได ้ 5% โดยใช้ตารางของ Saunders และคณะ 
(2000)  จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 285 ราย 

 วิธีการเลือกตวัอย่างจะใช้แบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยจะเลือกสุ่มตวัอยา่งจากพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั  

  

3.3  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีสถานที่เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 
 
3.4   เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

 ส่วนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน 

 ส่วนที่  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ประกอบดว้ยทฤษฎีสอง
ปัจจยั  (Two-Factors Theory of Motivation)   คือ ปัจจยัที่เป็นตวักระตุน้ในการท างาน   หรือปัจจยัจูง
ใจ  (Motivation Factors or Motivators) ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับ  
ลกัษณะของงานที่ท  า ความรับผดิชอบ ความกา้วหน้าในหนา้ที่การงาน และปัจจยัที่ช่วยลดความไม่พึง
พอใจในการท างาน หรือปัจจยัค  ้าจุน (Hygiene Factors) ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารของบริษทั คุณภาพ
ของการบงัคบับญัชา ความสัมพนัธร์ะหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน สภาพ
การท างาน เงินเดือน ความมัน่คงในการท างาน สถานะหรือต าแหน่งงาน โดยใช้แบบสอบถามที่มี
มาตรวดัแบบประมาณค่า  (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั โดยน าคะแนนมาแบ่งเป็นช่วงเท่า ๆ กัน 
ตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 76-77)  จะมีการให้คะแนน และแปลความหมายของ
ระดบัต่าง ๆ ที่ก  าหนด ดงัน้ี  
  คะแนน   ระดับแรงจูงใจ 
  5 คะแนน   มากที่สุด 
  4 คะแนน   มาก 
  3 คะแนน   ปานกลาง 
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  2 คะแนน   นอ้ย 
  1 คะแนน   นอ้ยที่สุด 

 การแปลความหมายค่าของคะแนนเฉล่ีย ซ่ึงจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 พนกังานมีระดบัแรงจูงใจมากที่สุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 พนกังานมีระดบัแรงจูงใจมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 พนกังานมีระดบัแรงจูงใจปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 พนกังานมีระดบัแรงจูงใจนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 พนกังานมีระดบัแรงจูงใจนอ้ยที่สุด 

 ส่วนที่ 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะที่มีต่อพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั เป็นค าถามปลายเปิด  
 
3.5   การสร้างเคร่ืองมอืในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั เพือ่รวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัมีวิธีการสร้าง ดงัน้ี  
 1.  ศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากต าราเอกสาร
ผลงานวจิยัต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน  
 2.  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง  ๆ 3 ส่วน ดงัน้ี 

 2.1  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน 

 2.2  ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อใช้ว ัดระดับ
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั ดงัน้ี ปัจจยัจูงใจ 
ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 
ดา้นความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้า และปัจจยัค  ้ าจุน ไดแ้ก่ ด้านนโยบายการบริหารของ
บริษทั ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน ดา้นสภาพการ
ท างาน ด้านรายได้  และสวสัดิการ ด้านความมั่นคงในการท างานและด้านต าแหน่งงาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด 
 3.  น าแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นน าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่ตรวจสอบและปรับแกต้าม
ค าแนะน าเพือ่ความสมบูรณ์ของเน้ือหา รวมทั้งการใชภ้าษาที่เหมาะสม  
 4.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข แล้ว
น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่พจิารณาความสมบูรณ์อีกคร้ัง ก่อนน าไปทดลองใช ้ 
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 5.  น าแบบสอบถามไปทดลอง  (Try-Out) ใช้กับพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้ไปหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซ่ึงค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามปรากฎผล ดงัน้ี 

ปัจจัยจูงใจ   
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.857 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.831 
3. ดา้นลกัษณะของงานทีน่่าสนใจ ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.872 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.790 
5. ดา้นความกา้วหนา้ ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.825 

ปัจจยัจูงใจโดยรวม ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.927 
ปัจจัยค า้จุน   
6. ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.896 
7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.815 
8. ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่น
ร่วมงาน ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.852 
9. ดา้นสภาพการท างาน ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.936 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.857 
11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.902 
12. ดา้นต าแหน่งงาน ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.911 

ปัจจยัค  ้าจุนโดยรวม ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.947 
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.963 

 ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ปัจจยัจูงใจโดยรวม และรายดา้น ปัจจยัค  ้า
จุน โดยรวม และรายดา้น มีค่ามากกว่า 0.7 แสดงวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
 
3.6   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 หลังจากที่ผูว้ิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือใชใ้นการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีอยา่งเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  
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 1.  ผูว้ิจยัท  าการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 285 ชุด โดยให้พนักงาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั ตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง   
 2.  ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูล แลว้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์  
มาท าการลงรหสัของขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมาไดใ้ห้เป็นตวัเลขที่สามารถน าไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 
3.7  การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยก าหนดค่าสถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) โดยการ
วิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการท างานในภาพรวม และรายดา้น สถิติที่ใช ้คือ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่าง ๆ และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพือ่แสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูล 
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย ค่าสถิติ t-test  และ F-test  ใช้
วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ t-test กบักลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ 
และสถานภาพครอบครัว และใชส้ถิติ F-test  กบักลุ่มตวัอยา่งที่มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในกรณีที่การ
วิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วยวิธีการแบบแอลเอสดี 
(LSD) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท้ี่ระดบั 0.05 
 
3.8 ระยะเวลาของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน 2557   
 


