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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั     อิน

เด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั  มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาถึงความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาเป็น
กรอบเพื่อใชใ้นการศึกษา ซ่ึงศึกษาถึงองคป์ระกอบของความผกูพนัทั้ง 4 ดา้น ของสมาคมการจดัการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) คือ ด้านองค์การ (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) และศึกษาระดบั
ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารจากภาพรวมองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร รวมทั้ง
ศึกษาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัความผกูพนัองคก์ารในภาพรวม  
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานฝ่ายผลิตเฉพาะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ของ
บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั ซ่ึงมีทั้งหมด 4 แผนก คือ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้
แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสั่งโครงการ) แผนกผลิตโซฟาและแผนกผลิตงานท่ีนอน ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งหมด 287 ราย (นิศาชล ด ามณี, 2557: สัมภาษณ์)  
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ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

    1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 287 ชุด โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น 
จ ากดั สาขาเอกชยั 

    2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยการค้นควา้ข้อมูลจากหนังสือ วารสาร
ส่ิงพิมพ ์เอกสารและฐานขอ้มูลเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง  
    

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั โดยลกัษณะของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการ ศึกษา 
ระยะเวลาในการท างานใน บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั แผนกงาน และค่าจา้ง
รายวนัท่ีไดรั้บ 
 ส่วน ท่ี  2 ข้อมูล เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยอ้างอิงจาก
แบบสอบถามของสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยขอ้มูล   เก่ียวกบัความ
ผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นองค์การ (Company) ดา้นงาน (Job) ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และด้านภาวะผู ้น า (Leadership) รวมถึงด้าน
ภาพรวมของความผกูพนัต่อองคก์าร สอบถามโดยใช้มาตรวดัของลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อวดัความ

ประชากร จ านวน (คน) 
1. พนกังานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ 112 
2. พนกังานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสั่งโครงการ) 78 
3. พนกังานแผนกผลิตโซฟา 57 
4. พนกังานแผนกผลิตงานท่ีนอน 40 

รวมพนกังาน 287 
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คิดเห็น โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็น
ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) โดยก าหนดเกณฑ์การวดัระดับความ
คิดเห็นดงัน้ี 
 ระดบัความคิดเห็น  5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 ระดบัความคิดเห็น  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
 ระดบัความคิดเห็น  3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
 ระดบัความคิดเห็น  2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
 ระดบัความคิดเห็น  1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายจากลกัษณะการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553) เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย
ในแบบสอบถามผูศึ้กษายดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
 การวดัระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ วิเคราะห์จากค่าเฉล่ียรวมของ
องคป์ระกอบของความผกูพนั ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นองคก์าร 
 2. ดา้นงาน  
 3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. ดา้นภาวะผูน้ า 
 จากค่าเฉล่ียรวมขององค์ประกอบของความผูกพัน ทั้ ง 4 ด้าน จะน ามาแปลความ
หมายถึงระดบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การโดยอา้งอิงจากสมาคมการจดัการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (2549) โดยพิจารณาตามระดบัความคิดเห็นดงัน้ี  
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร เปรียบเสมือน 
“ดาวเด่นในองคก์าร” (Engaged employee) 
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ค่ าเฉ ล่ียระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงาน ท่ี ไม่ มี ใจรักและทุ่ ม เทในงาน 
เปรียบเสมือน “ผดิีบในองคก์าร” (Not-engaged employee) 

ค่ าเฉ ล่ี ยระหว่าง  1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงาน ท่ีส ร้างปัญหาให้ กับองค์การ
เปรียบเสมือน “แอปเปิลเน่า”  (Actively disengaged employee) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) รวมทั้งการใช้สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) ประกอบด้วย การจดัขอ้มูลใน
รูปแบบตารางไขว้ (Cross - Tabulation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear 
Regression) 
 
3.3 ระยะเวลาในการศึกษา 
  

ขั้นตอนการด าเนินการ 
เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้                 
สร้างแบบสอบถาม                 
เก็บรวบรวมขอ้มูล                 
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล                 
จดัท าและน าเสนอรายงาน                 
 
3.4 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั 

 


