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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

 ในการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั ไทยท๊อป
สปอร์ต จ ากัด ผูศึ้กษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ขอบเขตประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการ
คดัเลือกตวัอยา่ง วธีิการศึกษา เคร่ืองมือ และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงความผกูพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑรี์บอคต่อบริษทั 

ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั โดยศึกษาภายใตก้รอบแนวคิดและทฤษฎี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ทั้ง 4 ดา้นของสมาคมการจดังานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) คือ ดา้นองคก์าร (Company) ดา้นงาน 
(Job) ด้ านการพัฒนาท รัพยากรม นุษย์ (Human Resource Development) และด้านภาวะผู ้น า 
(Leadership) และศึกษาระดบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การโดยภาพรวม แบ่งได ้3 ระดบั 
คือ พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร พนกังานไม่มีใจรัก ไม่มีความรู้สึกผกูพนัและทุ่มเทใจในงาน
ต่อองคก์าร และพนกังานไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้ง 4 ดา้น
กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาพรวม 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 
พนักงานจ าหน่าย ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค ของบริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต 
จ ากดั ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 120 คน (พิณพจนา ลีนะวตั, 2556: สัมภาษณ์) 

 
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค ของบริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต 
จ ากดั  
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ  
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อายกุารท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัความผูกพนัของพนักงานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั 
ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั อา้งอิงจากแบบสอบถามของสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นองค์การ 
(Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และ
ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) รวมถึงความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานด้านภาพรวม ลกัษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อวดัระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดบัความคิดเห็น คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยน้อย เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) โดยวดัองคป์ระกอบความผกูพนัทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นองคก์าร   จ านวน 8 ขอ้ 
2. ดา้นงาน    จ านวน 4 ขอ้ 
3. ดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  จ านวน 11 ขอ้ 
4. ดา้นภาวะผูน้ า   จ านวน 5 ขอ้ 

 และความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั ดา้นภาพรวมจ านวน 3 
ขอ้ ดงันั้นรวมขอ้ค าถามความผกูพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั ไทยทอ๊ปสปอร์ต 
จ ากดั ทั้งหมดจ านวน 31 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดัเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุการ
ท างาน และรายได้ต่อเดือน จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
  3.4.1.2 ขอ้มูลความผกูพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อ บริษทั    
ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั เป็นลกัษณะขอ้ค าถามแบบมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อวดัระดบั
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ความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัความคิดเห็น คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปาน
กลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) โดยก าหนดเกณฑ์การวดัระดบั
ความคิดเห็นดงัน้ี 
  ระดบัความคิดเห็น  5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  ระดบัความคิดเห็น  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  ระดบัความคิดเห็น  3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
  ระดบัความคิดเห็น  2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  ระดบัความคิดเห็น  1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

การวดัระดบัความคิดเห็นขององคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด
ความผกูพนัของพนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะ
ผูน้ า ผูศึ้กษาจะน าคะแนนท่ีได้มาเพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายจากลกัษณะการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) เกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึ้กษายดึหลกัเกณฑ ์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 
การวดัระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การดา้นภาพรวม จ านวน 3 ขอ้ จะน า

คะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายถึงระดบัความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อ
องค์การ (สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549) โดยพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 ระดบั
ความคิดเห็น ดงัน้ี  

1.  ระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และมาก ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร องคก์าร (Engaged 
Employee) เป็นพนกังานท่ีมีใจรัก มีความกระตือรือร้นและทุ่มเทเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
เตม็ความสามารถ มีความขยนัหมัน่เพียรท างานดว้ยความเตม็ใจ มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
พยายามท่ีจะปรับปรุงตนให้ดีข้ึนอย่างสม ่าเสมอ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์คิดค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ ท าใหอ้งคก์ารบรรลุสู่ความส าเร็จ เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองคก์าร”  

2. ระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนกังานไม่มีใจรัก ไม่มีความรู้สึกผกูพนัและทุ่มเทใจในงานต่อ
องค์การ (Not Engaged Employee) เป็นพนักงานท่ีเสมือน “ผีดิบในองค์การ” ให้ความสนใจเฉพาะ



 

17 

ความส าเร็จในงานของตนเองมากกวา่จะสนใจเป้าหมายหรือผลลพัธ์ของงาน พนกังานมีความตั้งใจใน
การท างานแต่ไม่มีใจรัก ความกระตือรือร้น ความทุ่มเทในงาน ขาดความคิดสร้างสรรคห์รือแรงจูงใจ
ในการท างาน และจะท างานเม่ือได้รับค าสั่งเท่านั้น จึงไม่มีความผูกพนัในงาน หัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงาน เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งให้พนกังานเหล่าน้ีรู้สึกถึงความห่วงใยและให้ความส าคญัแก่
พวกเขาเหล่าน้ี ช่วยให้เขา้ถึงบทบาทหน้าท่ี ทกัษะ และการเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขาสามารถท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

3. ระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ารอยู่ในระดบัน้อย และ
น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively 
Disengaged Employee) เป็นพนักงานท่ีชอบสร้างปัญหาให้แก่องค์การ พนักงานท่ีชอบต่อตา้นทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร พนกังานไม่มีความสุขในการท างานและพยายามแสดงออกวา่ไม่มีความสุข 
มีทศันคติต่อองค์การในแง่ลบ อีกทั้งสร้างความรู้สึกท่ีไม่เป็นมิตรส่งไปให้เพื่อนร่วมงานรวมทั้งคอย
ขดัขวางการท างานของเพื่อร่วมงานไม่ให้เกิดความส าเร็จและเจริญกา้วหน้าอีกดว้ย เปรียบดัง่ “แอป
เป้ิลเน่า” ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งหาสาเหตุท่ีท าให้พนกังานเหล่าน้ีมีความรู้สึกนึกคิดต่อตา้นต่อองคก์าร 
เพื่อวางแผนงานและใหมี้การสอนและถ่ายทอดงานอยา่งใกลชิ้ด 

3.4.1.3 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสองกลุ่มประชากรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
(Independent Sample T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถามขององค์ประกอบทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผูน้ า รวมถึงความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวม และมี
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear 
Regression) ระหวา่งตวัแปรดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า 
กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม 

3.4.1.4 การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อ
ทดสอบวา่ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยใชว้ธีิการวดัความ
สอดคลอ้งภายในดว้ยสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 
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3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน ตั้ งแต่ เดือนมกราคม ถึงสิงหาคม 2557 โดยเก็บ
แบบสอบถามในเดือนเมษายน 2557 
 
3.6 สถานทีเ่กบ็ข้อมูล 
 สถานท่ีเก็บขอ้มูล คือ สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค และบริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต 
จ ากดั 
 


