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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใชแ้บบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง 
(Self-Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาความผกูพนัต่อ
องคก์าร ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดวธีิการศึกษาไว ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหา และขอบเขตประชากร  
3.2 วธีิการศึกษา ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.4 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยัและรวบรวมขอ้มูล 
3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1  ขอบเขตเนือ้หา 

  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์เพื่อใช้เป็น
กรอบในการศึกษา สรุปเป็นปัจจัยในการศึกษารวม 4 กลุ่มปัจจยัจากกรอบแนวคิดของสมาคม                        
การจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ดงัต่อไปน้ี (1) ด้านองค์การ (Company) (2) ดา้นงาน 
(Job) (3) ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) และ (4) ด้านภาวะผูน้ า 
(Leadership) โดยแบ่งระดบัของการวดัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร แบ่งเป็น 3 ระดบั ตาม
แนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ไดแ้ก่ 

1. ระดบัของพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engage Employee) เปรียบเสมือน 
“ดาวเด่นในองคก์าร” 

2. ระดบัของพนกังานท่ีไม่มีใจรักและทุ่มเทใจใหง้าน (Not-engaged Employee) 
เปรียบเสมือน “ผดิีบในองคก์าร” 

3. ระดบัของพนกังานท่ีสร้างปัญหาใหก้บัองคก์าร (Actively Disengaged Employee) 
เปรียบเสมือน “แอปเป้ิลเน่า” ดงัแผนภาพท่ี 3.1 
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ปัจจยัทส่ีงผลต่อความผูกพนั    ระดบัของความผูกพนั 
     

ดา้นองคก์าร 
( Company ) 

    
ผกูพนั 

( Engaged )   
ความผกูพนั 
ต่อองคก์าร 
ของพนกังาน 
( Employee 

Engagement ) 

 
ดา้นงาน 
( Job ) 

   
ไม่ยดึติดกบัความผกูพนั 

( Not – engaged )    
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

( Human Resource 
Development ) 

   
ไม่ผกูพนั  

( Actively disengaged ) 
    

ดา้นภาวะผูน้ า 
( Leadership ) 

    

 
ภาพที ่3.1   แสดงแนวคิดของความผกูพนัต่อองคก์าร 

 
โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั (Engagement Components) ทั้ง 4 ดา้น จะน ามาใชเ้ป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นด้วยการวดัสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale ซ่ึงค าถามท่ีใช้อ้างอิงจาก
สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) 

นอกจากน้ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัในภาพรวมเก่ียวกบั
ความผูกพนัต่อองค์การ (Overall) โดยค าถามท่ีใช้น ามาจากแนวคิดของ Steers (1977) Burk (2003) 
และ IES (2004) (อา้งในชยัทวี เสนะวงศ์, 2550) ซ่ึงกล่าวถึงลกัษณะของพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อ
องค์การ แล้วน ามาสร้างค าถามเพื่อวดัความผูกพนั ได้แก่ (1) มีความตอ้งการอย่างแรงกล้าท่ีจะคง    
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ (2) มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทพลงังานเพื่อปฏิบติังานให้แก่องค์การ                           
(3) มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร  ดงัแผนภาพท่ี 3.2 
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ตัวแปรอสิระ   

ข้อมูลทัว่ไป   
1. เพศ   
2. อาย ุ   
3. สถานภาพการสมรส   
4. ระดบัการศึกษา  ตัวแปรตาม 
5. ระยะเวลาการปฏิบติังาน  ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 
6. สถานภาพต าแหน่งงาน  1. มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็น 
7. ประเภทสายงาน   สมาชิกภาพขององคก์าร 
8. ต าแหน่งทางการบริหาร 
9. หน่วยงานตน้สังกดัตามโครงสร้างองคก์ร 

 2. มี ค ว าม เต็ ม ใจ ท่ี จ ะ ทุ่ ม เท พ ลั ง ง าน เพ่ื อ
ปฏิบติังาน 

10. อตัราเงินเดือน   ใหแ้ก่องคก์าร 
  3. มีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและ 
   เป้าหมายขององคก์าร 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนั   
1. ดา้นองคก์าร (Company)   
2. ดา้นงาน (Job)   
3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   
 (Human Resource Development)   
4. ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership)   

 
ภาพที ่3.2   แสดงแนวคิดของความผกูพนัต่อองคก์าร 
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3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                 

เฉพาะบุคคลท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ ปัจจุบนั และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งหมด 91 คน ประกอบดว้ยบุคลากร 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการ 39 คน และสายงานสนบัสนุนงาน
วิชาการ 52 คน จากบุคลากรทั้งสองสายงานประกอบด้วยบุคลากร 3 สถานภาพ คือ ขา้ราชการ 9 คน  
พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 56 คน และพนกังานส่วนงาน 26 คน  

 
 

3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก    

การสอบถามบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
จ านวน 91 ชุด แต่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ  านวน 90 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.90 ของประชากร
ทั้ งหมด จ านวน 91 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ียกเวน้การเก็บแบบสอบถามจากบุคลากร จ านวน 18 คน                             
ประกอบด้วย (1) บุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก จ านวน 7 คน (2) บุคลากรสาย
วิชาการท่ีลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จ านวน 1 คน (3) บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการเขา้ปฏิบติังาน                          
ท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ นอ้ยกวา่ 1  ปี จ  านวน 10 คน  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์อินเทอร์เน็ต เอกสารอา้งอิง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษา 

 
 
 
 

สถานภาพ 
ประเภทสายงาน 

รวม 
สายวชิาการ สายปฏิบัติการ 

ขา้ราชการ 8  คน 1  คน 9  คน 
พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 31  คน 25  คน 56  คน 
พนกังานส่วนงาน - 26  คน 26  คน  

รวม 39  คน 52  คน 91  คน 
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3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใ น ก าร ร วบ รว ม ข้ อ มู ล  คื อ  แ บ บ ส อบ ถ าม  (Questionnaire)                                     

เร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น                        
2 ส่วน โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพต าแหน่งงาน                              
ประเภทสายงาน ต าแหน่งทางการบริหาร หน่วยงานตน้สังกดัตามโครงสร้างองค์การ เงินเดือนรวม                    
ค่าต าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร โดยอา้งอิงจาก
แบบสอบถามของสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549)  ประกอบดว้ย ดา้นองค์การ 
(Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และ
ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) และความผกูพนัในภาพรวม ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามใน
การวดัสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดับ คือ โดยก าหนดเกณฑ ์                                 
การวดัระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
  ระดบัความคิดเห็น  5    หมายถึง    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  ระดบัความคิดเห็น  4    หมายถึง    เห็นดว้ยมาก 
  ระดบัความคิดเห็น  3    หมายถึง    เห็นดว้ยปานกลาง 
  ระดบัความคิดเห็น  2    หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ย 
  ระดบัความคิดเห็น  1    หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  ซ่ึงได้อ้างอิงจากแบบสอบถามของสมาคม                          
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) จะน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป                           
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั 
2. บนัทึกแบบสอบถามลงในโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนใน

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นค าถามการวดัสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ                              
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายจากลกัษณะแบบสอบถาม
ท่ีใชใ้นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (Inteval Scale) (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548 : 335) 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียในแบบสอบถาม ผูศึ้กษายดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การ        

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การ        

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การ        

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การ        

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การ        

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

การวดัระดับความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์การวิเคราะห์จากค าถามความผูกพัน                            
ต่อองคก์ารของบุคลากรในดา้นภาพรวม จ านวน 3 ค าถาม ประกอบดว้ย 

(1) ท่านมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
(2) ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทพลงังานเพื่อปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร 
(3) ท่านมีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 
จากค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในภาพรวมทั้ง 3 ขอ้ จะน ามาแปลความ

หมายถึงระดบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การโดยอา้งอิงจากสมาคมการจดัการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (2549) โดยพิจารณาตามระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 5.00   หมายถึง    บุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์าร (Engaged) 
เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” คือระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การอยู่ในระดับ                            
เห็นดว้ยมากท่ีสุดและระดบัเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40   หมายถึง    บุคลากรท่ีไม่ยึดติดกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
(Not-Engaged) เปรียบเสมือน “ผีดิบในองค์การ” คือระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การ                           
อยูใ่นระดบัเฉยๆ 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 2.60   หมายถึง    บุ คล ากร ท่ี ไม่ มี ค วามผูกพัน ต่ อองค์ ก าร 
(Actively Disengaged) เปรียบเสมือน “แอปเป้ิลเน่า” คือระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์การ
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยและเห็นดว้ยนอ้ยมาก 
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3.4  สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย  

1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของ
ประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สถานภาพ
ต าแห น่ งง าน  ป ระ เภ ท ส าย งาน  ต าแห น่ งท างก ารบ ริห าร  ห น่ ว ย ง าน ต้น สั ง กั ด ต าม                           
โครงสร้างองคก์าร เงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นต่อองค์การ และเปรียบเทียบข้อมูล
ทัว่ไปของกลุ่มประชากรกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

3. การทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ทดสอบว่า                     
ขอ้ค าถามมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

4. การวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง      
ความคิดเห็นต่อองคก์ารทั้ง 4 ดา้น กบัความผกูพนัภาพรวมต่อองคก์าร 

 
3.5  สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
3.6 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนกนัยายน 2557  

 


