
 

 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่าง  จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีวิธีการด าเนินศึกษา ดังนี ้  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  
 ประชากรส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานสนาม (Site 
Office) ของบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งท าธุรกิจงาน
รับเหมาก่อสร้าง มีจ านวนทั้งสิ้น 170 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานสนาม (Site Office) ของบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่(Taro Yamane) ในการก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง มีประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 170 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน ผู้
ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 120  ชุด และได้เก็บรวบรวมข้อมูลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งอยู่ภายใต้ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
 

  สูตร     N 
   1 + Ne2 

 

โดยที่  n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =  จ านวนประชากร 
 e   =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง   =   170 
            1 + 170 ( 0.05 )2 

   = 119.30 
 ≈ 120 
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สุ่มตัวอย่างจ านวน  120  คน โดยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธีการ
สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ(ตัวแปรต้น)ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ช.การช่างจ ากัด (มหาชน) 
 โดยได้จ าแนกแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท 
 1. แรงจูงใจจากปัจจัยสุขอนามัย 
 2. แรงจูงใจจากปัจจัยจูงใจ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่างจ ากัด (มหาชน) 
โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ 
 1.  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ 
 2. ความเกี่ยวโยงกับองค์การ 
 3. ความจงรักภักดี 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษา ต าราและงานวิจัย
ต่างๆ พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาข้อค าถามให้เหมาะสมกับสภาพองค์กรและพนักงาน 
โดยประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

การสร้างและลักษณะของเคร่ืองมือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List)  จ านวน 7 ข้อ ได้แก่  เพศ  อายุ   สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา   ต าแหน่ง/ฝ่าย อายุงาน และรายได้ต่อเดือน 
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 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษาได้น า
แบบสอบถามของ ร้อยต ารวจเอกหญิง เรย์ณุวรรศ ทัศมาลัย  (2552,หน้า182 -183 )ซึ่ง เป็น
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามทฤษฏีของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg,1996) โดยเลือก 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยสุขอนามัย และ ปัจจัยจูงใจ ลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale จ านวน 14 ข้อ  
 

  - ปัจจัยสุขอนามัย  จ านวน 7 ข้อ 
  - ปัจจัยจูงใจ จ านวน 7 ข้อ 
 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด ก าหนดให้คะแนน 5  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ก าหนดให้คะแนน 4  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง ก าหนดให้คะแนน 3  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย ก าหนดให้คะแนน 2  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด ก าหนดให้คะแนน 1  คะแนน   

 และได้ก าหนดระดับการแปลผลในแต่ละด้านโดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น     จ านวนชั้น  
         ค่าพิสัย  
 ค่าพิสัย               จ านวนชั้น 
   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
 

 และน าเอาเกณฑ์คะแนนดังกล่าวมาแบ่งช่วงระดับออกเป็น 5 ช่วง โดยใช้สูตรค่า
พิสัยดังนี้ 
 คะแนนสูงสุด -  คะแนนต่ าสุด  = 5 – 1  =  0.80 
  จ านวนชั้น          5 
 

 การแปลคะแนนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.80 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 - 2.60 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 - 3.40 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41 - 4.20 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21 - 5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 

= 

= 
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 ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การ โดยผู้ศึกษาได้น า
แบบสอบถามของร้อยต ารวจเอกหญิงเรย์ณุวรรศ ทัศมาลัย (2552,หน้า184) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นตามทฤษฏีของอัลเลนและเมเยอร์ (Allen and Meyer,1990) ลักษณะเป็นค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale จ านวน 12 ข้อ  
 

  - ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ จ านวน  4  ข้อ 
  - ความเกี่ยวโยงกับองค์การ  จ านวน  4  ข้อ 
  - ความจงรักภักดี  จ านวน  4  ข้อ 
 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด ก าหนดให้คะแนน 5  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ก าหนดให้คะแนน 4  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง ก าหนดให้คะแนน 3  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย ก าหนดให้คะแนน 2  คะแนน 
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด ก าหนดให้คะแนน 1  คะแนน 
  
 การแปลคะแนนความผูกพันต่อองค์การ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.80 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 - 2.60 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 - 3.40 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41 - 4.20 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21 - 5.00 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การในระดับมากที่สุด 
 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
 1. ท าการศึกษาเกี่ยวกับแบบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ 
จากแนวคิด ทฤษฏี และผลงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามที่
เหมาะสม 
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 2. น าข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาสร้างแบบสอบถาม 
โดยอาศัยแนวความคิดและทฤษฏีต่างๆที่ได้ท าการศึกษามาประยุกต์ใ ช้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหาและข้อบกพร่องของค าถาม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งเป็นสัดส่วนกับขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ 
 1.ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน)  เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล 
 2.เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน)  เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการแจกแบบสอบถามพร้อมเก็บแบบสอบถามคืนพนักงาน
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ด้วยตัวเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและได้รับ
แบบสอบถามกลับมา 120 ชุด น ามาตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามพบว่า มีการตอบข้อ
ค าถามครบทุกข้อและทุกชุด 

3. น าข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 โดยการทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) การที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกหน่วยตัวอย่าง
โดยยึดหลักความสะดวกเป็นส าคัญ หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยสุขอนามัย เท่ากับ .7828 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัย
จูงใจ เท่ากับ .8960 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ เท่ากับ .8285 และค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .8754 ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยสุขอนามัย .7828 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ .8960 
ความผูกพันต่อองค์การ .8285 
ทั้งฉบับ .8754 
 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแยกการวิเคราะห์ ดังนี ้
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ 
Pearson Correlation ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการวัดระดับความสัมพันธ์ มี
ความหมายดังนี้ 

เมื่อค่า r  สูงกว่า .90  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
เมื่อค่า r  ระหว่าง .71-.90  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
เมื่อค่า r  ระหว่าง .31-.70  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
เมื่อค่า r  น้อยกว่า .30  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
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