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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานตามปัจจยั

ส่วนบุคคล สังกดั ฝ่าย  ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือนโดยใช้ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg เป็น
ขอบเขตหรือตวัวดัระดบัความพึงพอใจประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัความรับผิดชอบความก้าวหน้า และปัจจยัค ้ าจุนหรือ
ปัจจยัสุขอนามยัได้แก่เงินเดือน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน ต าแหน่งงานหน้าท่ี ในหน่วยงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน ความเป็นอยู่
ส่วนตวั ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน และวธีิปกครองบงัคบับญัชา 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  พนกังานท่ีท างานอยูใ่นบริษทัไทยรวมสินพฒันา

อุตสาหกรรม จ ากดั กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ซ่ึงเกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2536 หรือมีอายุ
ระหวา่ง 21-32 ปี ตามแนวคิดคิดเก่ียวกบั เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ของกานตพ์ิชชา เก่งการ
ช่าง (2556)จ านวน 308ราย (บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั,2556)  

3.1.3 กลุ่มตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดยจดัเก็บจากพนักงาน ทุก

ต าแหน่งงาน  ท่ีเกิด ในช่วง พ.ศ. 2523 – 2536 หรือมีอายรุะหวา่ง 21-32 ปีโดยมีรายละเอียดดงัดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.1 แสดงขอ้มูลพนักงานในแต่ละต าแหน่งงานของบริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม 
จ ากดั 

ต าแหน่งงานต่างๆในบริษัทฯ จ านวนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (คน) 
ผูจ้ดัการแผนก 95 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก 18 
หวัหนา้กลุ่ม 32 
เจา้หนา้ท่ี,ช่าง 163 
รวมพนักงานทั้งหมด 308 

 
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 1) ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data)เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม
โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ พนกังานบริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดัทุกต าแหน่ง
งาน ท่ีเกิด ในช่วง พ.ศ.2523–2536 หรือมีอายุระหว่าง 21-32 ปี จ  านวน 308ราย (บริษทัไทยรวมสิน
พฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั,2556) ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 100% 

 2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)โดยการสืบค้นจาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 
ฐานขอ้มูล และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล/เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาขอ้มูลการท างาน 

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานเจนเนอเรชัน่วาย 
(Generation Y) บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรมจ ากดั ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ 

1) ปัจจัยจูงใจ ซ่ึ งเป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดความพึงพอใจในการท างาน ประด้วย
ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลกัษณะงานท่ีปฎิบติั ความรับผิดชอบ และ
ความกา้วหนา้ 

2) ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั ซ่ึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ประกอบดว้ย
เงินเดือน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ต าแหน่งหน้าท่ี
การงาน นโยบายการบริหาร และสภาพการท างาน 
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สอบถามโดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ  านวน 5 ระดบัโดยให้ระดบั
ความส าคญั ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2555) 

ระดบั 5          ความหมายคือ พึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 4          ความหมายคือ พึงพอใจมาก 
ระดบั 3          ความหมายคือ พึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 2          ความหมายคือ พึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1          ความหมายคือ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

 ส่วนท่ี 3  การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั จ  าแนกตามระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 4  การวิเคราะห์ความสามารถของตวัแปรระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือนท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั  
 ส่วนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 
3.4 การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
โดยข้อมูลท่ีแสดงระดับความพึงพอใจใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย โดยใช้มาตรวดัตัวแปล
แบ่งเป็นช่วงละเท่าๆกนั ตั้งแต่ 1-5 คะแนน ค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลผล ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00   หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49    หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.49    หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49    หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 1.49    หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

 น าปัจจยัต่างๆมาวิเคราะห์ความสามารถของตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
และรายไดต่้อเดือนท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
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บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดัมาท าการประมวลผลตามการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธีิ Enter ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1) ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จะด าเนินการท่ี บริษทัไทยรวมสินพฒันา

อุตสาหกรรม จ ากดั โดยเก็บรวบรวมจ านวน  308ราย 
 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4  เดือน  

 

 

 

 


