
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน  บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั  
มีระเบียบวธีิการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อความผกูพนั

ต่อองคก์ารบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั   โดยใชแ้นวคิดของสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย (2549) เป็นกรอบในการศึกษาองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นองคก์าร (Company) ดา้นงาน (Job) 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership)  
(สมาคมการจดัการงานบุคคลแหล่งประเทศไทย, 2549)  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1)  ดา้นองคก์าร (Company) ไดแ้ก่ การถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ให้กบัทุกหน่วยงาน 
การจดัใหมี้ช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนกังาน การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น การสร้างสภาพ
แวด ลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยัดา้นงาน การมีระบบมาตรฐานการท างานโดยีรวมอยูใ่นระดบัดีและ
การส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 

2)  ดา้นงาน (Job) ไดแ้ก่ การให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือให้พนักงานอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและพนกังานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 

3) ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ไดแ้ก่ การ
วางแผนงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม การจดัท า ขีดความสามารถ 
(Competency) ขององค์การและพนกังาน พนกังานรู้สึกมีความมัน่คงในการท างาน พนกังานมี
โอกาสเรียนรู้และเติบโตในท่ีท างาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

4) ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินให้
พนกังานไดท้ราบ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้งัคบับญัชามี
การให้ค  า แนะน า และแนวทาง ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและ
ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
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ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนกังานทั้งหมดท่ีท  างานกบับริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ 
จ ากดั จ  านวน 482 คน ไดแ้ก่ พนกังานส านกังาน จ านวน110 คน พนกังานประจ าโรงงาน จ านวน 
372 คน (ขอ้มูลประจ าเดือนธนัวาคม, 2553) 
 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง  
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 220 ราย จากจ านวนประชากรของ
พนกังานทั้งหมด 482 คน (บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย,์ 2553)  การค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตร ของ Taro Yamane(1973) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95      
ค่าความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 สูตรค านวณต่อไปน้ี (ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ,  2544) 
 

 
 

n = ขนาดตวัอยา่ง 

N = จ านวนประชากรทั้งหมดท่ีศึกษา 

e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากการค านวณไดจ้ านวนตวัอยา่ง 219 ราย  แต่ผูศึ้กษาไดใ้ชต้วัอยา่งจ านวน 220 ราย 

โดยแบ่งขนาดตวัอยา่งจากประเภทของพนกังาน   ดงัน้ี 

ประเภทของพนกังาน จ านวนประชากร (คน) จ านวนตวัอย าง (คน) เปอร์เซ็นต ์(%) 
พนกังานฝ่ายส านักงาน                         110                                     50                          22.70%
พนกังานประจ าโรงงาน                       372                                    170                          77.30% 
                     รวม                                  482                                              220                       100.00% 

 
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถามโดยสอบถาม
จากพนกังานของ บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์  จ  ากดั จ านวน 220 ราย   
  2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ  ส่ิงพิมพ ์
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม โดยลกัษณะของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพ  รายไดห้รือเงินเดือน  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งลกัษณะงานใน
บริษทั และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
องคก์าร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า โดย
แบบสอบถามดา้นปัจจยัเป็นแบบสอบถามจากสมาคมการจดังานบุคคลแห่งประเทศไทย 
แบบสอบถามซ่ึงใชส้เกลของลิเคิร์ท (Likert  Scale) โครงสร้างแบบสอบถามมี 5 ระดบั คือ ผูต้อบมี
ความคิดเห็นใหร้ะดบั  เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก  เฉย ๆ  เห็นดว้ยนอ้ย  และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของพนกังานบริษทั โกลโบ ฟ้ดส์ จ ากดั ซ่ึงเป็น
ค าถามปลายเปิด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์  โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency)  
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
องคก์ร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์ร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า และ
ขอ้มูลระดบัความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม ซ่ึงเป็นค าถามเป็นการวดัสเกลทศันคติ หรือ Likert 
Scale โครงสร้างแบบสอบถามมีค่าคะแนนจากระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด      
เห็นดว้ยมาก  เฉย ๆ  เห็นดว้ยนอ้ย และ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
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 เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2546) 
 ระดับความคิดเห็น  ระดับคะแนน 

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5  

เห็นดว้ยมาก   4  

เฉย ๆ   3  

เห็นดว้ยนอ้ย   2  

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  1  

 คะแนนท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49  หมายถึง   เฉย ๆ 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการท่ี บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์  

จ  ากดั 
 

ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 –มิถุนายน 2555 

 


