บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล สังกัด ฝ่ าย ตาแหน่ งงาน และรายได้ต่อเดื อนโดยใช้ทฤษฎี สองปั จจัยของ Herzberg เป็ น
ขอบเขตหรื อตัววัดระดับความพึงพอใจประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน การ
ได้รับการยอมรั บนับถื อ ลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ความรับ ผิดชอบความก้าวหน้า และปั จจัยค้ าจุ นหรื อ
ปั จจัยสุ ข อนามัยได้แก่ เงิ นเดื อน ความสั ม พันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญ ชา ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา และเพื่ อน
ร่ วมงาน ตาแหน่ งงานหน้าที่ ในหน่ วยงาน นโยบายและการบริ หาร สภาพการทางาน ความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว ความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน และวิธีปกครองบังคับบัญชา
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทางานอยูใ่ นบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จากัด กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ซึ่ งเกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2536 หรื อมีอายุ
ระหว่าง 21-32 ปี ตามแนวคิดคิดเกี่ยวกับ เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ของกานต์พิชชา เก่งการ
ช่าง (2556)จานวน 308ราย (บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด,2556)
3.1.3 กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาจากประชากรทั้งหมด โดยจัดเก็บจากพนักงาน ทุ ก
ตาแหน่งงาน ที่เกิด ในช่วง พ.ศ. 2523 – 2536 หรื อมีอายุระหว่าง 21-32 ปี โดยมีรายละเอียดดังดังนี้
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ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลพนักงานในแต่ละตาแหน่ งงานของบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม
จากัด
ตาแหน่ งงานต่ างๆในบริษัทฯ
จานวนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่ นวาย (คน)
ผูจ้ ดั การแผนก
95
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนก
18
หัวหน้ากลุ่ม
32
เจ้าหน้าที่,ช่าง
163
รวมพนักงานทั้งหมด
308
3.2 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
1) ข้ อมูลปฐมภูม(ิ Primary Data)เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
โดยมีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ พนักงานบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัดทุกตาแหน่ง
งาน ที่ เกิ ด ในช่ วง พ.ศ.2523–2536 หรื อมี อายุระหว่าง 21-32 ปี จานวน 308ราย (บริ ษทั ไทยรวมสิ น
พัฒนาอุตสาหกรรม จากัด,2556) ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 100%
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)โดยการสื บ ค้น จาก หนัง สื อ เอกสาร งานวิ จ ัย
ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล/เครื่องมือทีใ่ ช้ รวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาข้อมูลการทางาน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเจนเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y) บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรมจากัด ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ
1) ปั จ จัย จู ง ใจ ซึ่ งเป็ นตั ว กระตุ ้ น ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจในการท างาน ประด้ ว ย
ความสาเร็ จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถื อ ลักษณะงานที่ปฎิ บตั ิ ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้า
2) ปั จจัยค้ าจุนหรื อปั จจัยอนามัย ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย
เงิ นเดื อน ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน ตาแหน่ งหน้าที่
การงาน นโยบายการบริ หาร และสภาพการทางาน
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สอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับโดยให้ระดับ
ความสาคัญ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,2555)
ระดับ
5
ความหมายคือ พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ
4
ความหมายคือ พึงพอใจมาก
ระดับ
3
ความหมายคือ พึงพอใจปานกลาง
ระดับ
2
ความหมายคือ พึงพอใจน้อย
ระดับ
1
ความหมายคือ พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒ นาอุ ตสาหกรรม จากัด จาแนกตามระดับ การศึ ก ษา ตาแหน่ งงาน และ
รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ค วามสามารถของตัวแปรระดับ การศึ ก ษา ตาแหน่ งงาน และ
รายได้ต่อเดื อนที่ ส ามารถท านายความพึ งพอใจในการท างานของพนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่ ม
เจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
3.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Mean)
โดยข้อ มู ล ที่ แสดงระดับ ความพึ ง พอใจใช้เกณฑ์ ในการแปลความหมาย โดยใช้ม าตรวัดตัวแปล
แบ่งเป็ นช่วงละเท่าๆกัน ตั้งแต่ 1-5 คะแนน ค่าเฉลี่ยที่ได้นามาแปลผล ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
นาปั จจัยต่างๆมาวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน
และรายได้ต่อเดื อนที่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
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บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัดมาทาการประมวลผลตามการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3.5 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะดาเนิ นการที่ บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จากัด โดยเก็บรวบรวมจานวน 308ราย
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน
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