
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 

(ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
กําหนดขอบเขตของการศึกษา และวิธีการศึกษาดังนี้ 

3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตประชากร ขนาดตัวอยางและ
วธีิการเลือกตัวอยาง 

3.2 วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
3.3 การวิเคราะหขอมูล 
3.4 สถิติที่ใชในการศึกษา 
3.5 สถานที่ใชในการดําเนินงานวิจยัและรวบรวมขอมูล 
3.6 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล 
เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัดโดยนําเอาทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ มาสรุปเปนกรอบเพื่อใชใน
การศึกษา โดยใชแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) เปนกรอบใน
การศึกษา โดยศึกษาถึงสวนประกอบของความผูกพัน (Engagement Components) แบงเปน 4 ดาน 
คือ ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) และดานภาวะผูนํา (Leadership) และศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานที่มีตอ
องคการจากภาพรวมความผูกพันตอองคการ  
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ดานองคการ (Company) 

ดานงาน (Job) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Development) 

ดานภาวะผูนาํ (Leadership) 

ความผูกพันตอ 
องคการของพนกังาน 

( Employee 

Engagement ) 

Level of Engagement 

ผูกพัน (Engaged) 

ไมยึดติดกับความผูกพัน
(Not – engaged) 

ไมผูกพัน (Actively 
disengaged) 

แผนภาพที่ 3 แผนภาพแสดงแนวคดิในการศึกษาความผกูพันตอองคการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภาพที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธของการรับรูถึงคุณคา และการมีสวนรวม ซ่ึงเปน

ตัวแปรสําคัญในการเกิดความผูกพันของพนักงาน หรืออาจกลาวไดวา เปนปจจัยที่สนับสนุนทําให
เกิดความผูกพันตอองคการ 

สรุปเปนองคประกอบของความผูกพันตอองคการ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย องคการ 
(Company) งาน (Job) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) และภาวะผูนํา 
(Leadership) โดยองคประกอบของความผูกพัน (Engagement Components) ทั้ง 4 ดาน (สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย, 2549) ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

1) ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุกหนวยงาน การจัด
ใหมีชองทางเพื่อ ส่ือสารกับพนักงาน  การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น  การสราง
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัยดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี 
และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ในองคการ 

2) ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดเตรียมอุปกรณ 
เครื่องมือใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และ
พนักงานมีรูปแบบการทํางานที่สอดคลองกับองคการ 

3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไดแก การวางแผนงาน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม การจัดทําขีดความสามารถ (Competency) ของ
องคการและพนักงาน พนักงานรูสึกมีความมั่นคงในการทํางาน พนักงานมีโอกาสเรียนรูและเติบโต
ในที่ทํางาน และมีการจายคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม 
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4) ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินใหพนักงาน
ไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามีการให
คําแนะนําและแนวทาง ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานและผูบังคับบัญชามี
วิสัยทัศนที่กวางไกล 

สวนการศึกษาในดานภาพรวม เปนการวัดระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานโดยใชทฤษฎีของ Steers (1977) Burke (2003) และ IES (2004) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของ
พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ แลวนํามาสรางคําถามเพื่อวัดความผูกพัน ไดแก (1) มีความ
เชื่อมั่น ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ (2) มีความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่
ในการทํางานเพื่อองคการ (3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ
ตอไป และ (4) มีความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการ ระดับของการวัดความผูกพันแบงเปน 3 
ระดับ ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ไดแก   

1) ระดับของพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ (Engaged) เปรียบเสมือน “ดาว
เดนในองคการ”   

2) ระดับของพนักงานที่ไมยึดติดกับผูกพันตอองคการ (Not-engaged) 
เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ”   

3) ระดับของพนักงานที่ไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively disengaged) 
เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา”  

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 

(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 6 สถานี รวม 529 คน 
 

3.1.3. ขนาดตวัอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 226 คน ซ่ึง ณ ระดับความ

เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ 5% จํานวนประชากร 550 คน ตองเก็บตัวอยางไมต่ํากวา 226 คน 
(Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) โดยการสุมตัวอยางจะทําการสุมโดยสะดวก (Convenient 
Sampling) และเก็บตัวอย างตามสัดสวนของจํ านวนพนักงานในแตละสถานีของบริษัท 
ประกอบดวย  
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ประชากร จํานวน (คน) ตัวอยาง (คน) 

1.  พนักงานสถานีทาอากาศยานสุวรรณภมูิ 200 85 

2.  พนักงานสถานีบางนา 100 43 

3.  พนักงานสถานีหลักสี่ 80 34 

4.  พนักงานสถานีพระรามสี่ 70 30 

5.  พนักงานสาํนักงานใหญ 64 27 

6.  พนักงานสถานีเชียงใหม 15 7 

รวมพนักงาน 529 226 

 
3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถาม โดยสอบถามจาก

พนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานอยูในพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
จํานวน 226 คน 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอื่น ๆ และการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 

 
3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษา  
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความผูกพันของพนักงานตอ

องคการ พนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือน และสถานีที่ปฏิบัติงาน  

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
โดยอางอิงจากแบบสอบถามของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ซ่ึง

คําถามเปนการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจากระดับ
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ความคิดเห็นในระดับ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เฉย ๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก 
  ในการวัดระดับความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี้ 

  ระดับความคิดเห็น 5 เห็นดวยมากที่สุด 
  ระดับความคิดเห็น 4 เห็นดวยมาก 
  ระดับความคิดเห็น 3 เฉย ๆ 
  ระดับความคิดเห็น 2 เห็นดวยนอย 
  ระดับความคิดเห็น 1 เห็นดวยนอยที่สุด 

 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยการประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี้ 

1)   ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
2) บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนนในแบบสอบถามสวนที่ 2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบงระดับความ
คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เฉย ๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก 
  คะแนนที่ไดจะนํามาวิ เคราะหหาคาเฉลี่ยและแปลความหมายจากลักษณะ
แบบสอบถามที่ใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (รังสรรค ประเสริฐ
ศรี, 2548:335) 

 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับมาก 
          ที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็น
         ดวยมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉย ๆ 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็น
         ดวยนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็น
         ดวยนอยที่สุด 
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การวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการวิเคราะหจากคําถามดานภาพรวมจํานวน 
4 คําถาม ประกอบดวย  

1. ทานมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ 
2. ทานมีความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชนและ

ความกาวหนาขององคการ 
3. ทานมีความจงรักภักดี และปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกขององคการ

ตอไป 
4. ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการ 

 
จากการวัดระดับความผูกพันตอภาพรวม จะนําคาเฉลี่ยที่ไดจากคําถามทั้ง 4 ขอ มาแปล

ความหมายถึงระดับความผูกพัน โดยพิจารณาคาเฉลี่ยดังนี้ 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ (Engaged) 

เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ”   
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานที่ไมยึดติดกับผูกพันตอองคการ (Not-

engaged) เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ”   
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานที่ไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively 

disengaged) เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา”  
 

3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามจํานวน 226 ชุด ไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคาสถิติ ดังนี้ 

1) คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะสวน
บุคคลของประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ตําแหนงงาน และอายกุาร
ทํางาน  

 2) คาเฉลี่ย (Means) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการ และเปรียบเทียบ
ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรกับระดับความผูกพันตอองคการ 

3)  สถิติการทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็นตอองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ดานภาวะผูนํา และเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม 
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4)  การทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อทดสอบวา
คําถามในแบบสอบถาม มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

5)   การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย 
(Linear Regression) ระหวางตัวแปรดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน
ภาวะผูนํา กับดานภาพรวม 
 
3.5 สถานที่ใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 

สถานที่ใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูล คือ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จํากัด รวม 6 สถานี ไดแก สถานีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบางนา สถานีหลักสี่ 
สถานีพระรามสี่ สํานักงานใหญ สถานีเชียงใหม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 
3.6 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษา 5 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – กุมภาพันธ 2551 
 ระยะเวลาการเก็บขอมูล 1 เดือน (พฤศจิกายน 2550) 

 


