
 
 

 

บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ในการศึกษา เร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่

ไนทซ์าฟารี เป็นศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชแ้บบสอบถามดว้ยตนเอง (Self 
Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขอบเขตและวิธีการศึกษา 
ดงัน้ี 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีโดยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน 
โดยน าเอาแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) เป็นกรอบใน
การศึกษา ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างความผกูพนัของผูป้ฏิบติังานในองค์การ แบ่งเป็น 4 ดา้น 
คือด้านองค์การ (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) และศึกษาระดบัความผูกพนัของผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ต่อองค์การจากภาพรวมต่อความผูกพนัต่อองค์การ และความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละด้านกับ
ความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม 
 ขอบเขตประชากร 
 กลุ่มประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานในส านกังานพื้นท่ีเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
จ านวน 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบติัการและซ่อมบ ารุง  ฝ่ายบริหารจดัการสัตว ์ฝ่าย
พฒันาธุรกิจ และฝ่ายบริการ จ านวนผูป้ฏิบติังานทั้งส้ิน 186คน โดยเก็บข้อมูลจากประชากร 
ทั้งหมดดงัน้ี 
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       ตารางที ่1 จ านวนผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
 

ท่ีมา:งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอ านวยการ ส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี, 2554 

วธีิการศึกษา 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1)   ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถามโดยสอบถามจาก
ผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  
  2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผลงานท่ีมีผูว้ิจยัในหวัขอ้
ท่ีเก่ียวขอ้งไวก่้อนแลว้ และขอ้มูลส่วนหน่ึงมาจากเอกสารส่ิงพิมพ ์สถิติในรายงานต่างๆ รวมทั้ง
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม คือแบบสอบถามเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของ
ผูป้ฏิบัติงานส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2: ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังาน เป็นแบบสอบถามของ

ค าถามในการวดัสเกลทศันคติ หรือ Likert Scale โครงสร้างแบบสอบถามมีค่าคะแนนจากระดบั
ความคิดเห็น 5 ระดบั คือเห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉยๆ เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยมาก 

ส่วนท่ี 3 : ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
ฝ่ายอ านวยการ  26 
ฝ่ายปฏิบติัการและซ่อมบ ารุง 19 
ฝ่ายบริหารจดัการสัตว ์ 79 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 14 
ฝ่ายบริการ 48 
รวม 186 
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  โดยค าถามเป็นการวดัสเกลทศันคติ หรือ Likert Scale โครงสร้างแบบสอบถามมีค่า
คะแนนจากระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉยๆ เห็นดว้ยน้อย เห็น
ดว้ยนอ้ยมาก    
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาจะเป็นการประมวลผล โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ (SPSS for Windows ) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 186 ชุด ตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั 
               2. บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบลงรหัส (Coding Sheet) ของโปรแกรมส าเร็จรูป 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามโดยใชส้เกลของลิเคอร์ท (Likert Scale) โครงสร้างแบบสอบถามมีค่าคะแนน
จากระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉยๆ เห็นดว้ยน้อย เห็นดว้ยนอ้ย
มาก  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 

  ระดับผลการศึกษา  คะแนน 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 
  เห็นดว้ยมาก   4   
  เฉย ๆ    3   
  เห็นดว้ยนอ้ย   2  

   เห็นดว้ยนอ้ยมาก   1 

 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึ้กษาก าหนดช่วงความ
กวา้งของขอ้มูลในแต่ละชั้นตามสูตร ดงัน้ี 

ความกวา้งของขอ้มูลในแต่ละชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                                          จ  านวนชั้น  
  แทนค่า   =  5-1 =  0.8 
                   5 
 การวิเคราะห์คะแนนท่ีได้ จะแปลความหมายจากลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ใน
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548) เกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึ้กษายดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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 ระดบัคะแนนเฉล่ีย  ระดบัผลการศึกษา 
4.21 – 5.00  ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
1.81 – 2.60  ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 

  การวดัระดบัความผูกพนัของผูป้ฏิบติังานต่อองค์การวิเคราะห์จากค าถามด้าน
ความผกูพนัต่อองคก์ารของผูป้ฏิบติังานในภาพรวม จ านวน 3 ค าถาม ประกอบดว้ย 
  1. ท่านมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
  2. ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร 
  3. ท่านมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

  การพิจารณาระดับความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานต่อองค์การท่ีได้จ  าน ามาแปล
ความหมายเป็น 3 ระดบั โดยแบ่งช่วงระดบัคะแนนดว้ยวธีิการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น โดย
ใชสู้ตรการหาของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี (รัตนา ศิริพานิช, 2553) 

อนัตราภาคชั้น  =         พิสัย         =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                              จ  านวนชั้น                        จ  านวนชั้น  
  แทนค่า   =  5-1 =  1.33 

      3 

   จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้จึงก าหนดการแปลผลคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  ระดบัความผกูพนัของผูป้ฏิบติังาน 
 3.68 – 5.00 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged) 
     มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
 2.34 – 3.67 ผูป้ฏิบติังานท่ีไม่ยดึติดกบัความผกูพนัต่อองคก์าร (Not-engaged)    
    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
 1.00 – 2.33 ผูป้ฏิบติังานท่ีไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Actively Disengaged)    
    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
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 สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามเม่ือผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จ ามา
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
  1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายลกัษณะขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่งและอตัรา
เงินเดือน 
  2. ค่าเฉล่ีย (Means) ใช้อธิบายระดับความผูกพนัต่อองค์การและเปรียบเทียบ
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  3. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย   
พหุคุณ (Multiple Regression) ระหว่างตวัแปรด้านองค์การ ด้านงานด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ ากบัความผกูพนัภาพรวมต่อองคก์าร 

 
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวิจัยและรวมรวมข้อมูล 
 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยัและรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. ส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาในการศึกษา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555  
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 3 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 
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