
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่อง การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของ 
พนักงานบรษิทั ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากดั   มีระเบียบวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดใชนิยามความหมายของแนวคดิ 2 แนวคิด  มากําหนดเปน
กรอบแนวทางในการศึกษาความผูกพันตอองคการ  โดยมีรายละเอียดของทั้ง 2 แนวคิด  ดังนี ้

1. แนวคดิของ The Gallup Organization (2002) วัดความผูกพนัของพนกังานตอ
องคการจากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ความตองการพื้นฐาน (Basic need)  การสนับสนุนทางการ
บริหาร (Management support)  สัมพันธภาพ (Relatedness) และความกาวหนาในงาน (Growth 
Overall)   
 2. แนวคดิของ Burke Institute (2003)  ที่กลาวถึงสวนประกอบทําใหเกิดความผูกพัน 
6 ปจจัย ไดแก องคการ ดานองคการ (Company)  กลุมงาน (Work Group)  สายอาชีพ 
(Career/Profession) ลูกคา  (Customre)  งานที่ทํา (The job)  และผูจัดการ (Manager)  
   
 จากแนวคิดที่ 1-2 สรุปเปนการวัดองคประกอบในการสรางความผูกพันของพนักงาน
ตอองคการ จํานวน 4 ดานประกอบดวย  ดานองคการ (Company)  ดานงาน (Job)  ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย  (Human Resource Management)   และดานภาวะผูนาํ (Leadership)  มาพัฒนาเพื่อ
ใชวัดองคประกอบในการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
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 รูปที่ 3  แสดงแนวคดิที่ใชในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอบเขตการศกึษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอตอองคการของ 
พนักงานบรษิทั ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากดั     และในการวดัองคประกอบความผูกพันของ
พนักงาน (Engagement Components)  สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบายกลยุทธใหกับทุกหนวยงาน 
การจัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงาน การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น การสราง
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัยในดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูใน
ระดับดีและการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในองคการ 

2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม 
อุปกรณเครื่องมือใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
และพนักงานมีรูปแบบการทํางานที่สอดคลองกับองคการ 

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(Human Resource Management) ไดแก การจัดทํา 

องคประกอบดานองคการ 

องคประกอบดานงาน 

องคประกอบดาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

องคประกอบดานภาวะ
ผูนํา 

ความผูกพัน 

Engagement 

ความผูกพัน 

Engagement 

ไมยึดติดความผูกพัน 

Not Engagement 

ไมผูกพัน 

Disengagement 
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ขีดความสามารถ (Competency) ขององคการและพนักงาน การทําใหพนักงานรูสึกมีความมั่นคงใน
การทํางาน พนักงานมีโอกาสเรียนรูและเติบดตในที่ทํางานอยู มีการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม 
เหมาะสมกับแตละตําแหนงงาน และมีการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
เหมาะสม 

4. ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญเรื่องการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนํา และแนวทางในการทํางานแกพนักงาน 
ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินงานใหพนักงานทราบอยางตอเนื่อง ผูบังคับบัญชามีการรับ
ฟงความคิดเห็นของพนักงาน และผูบังคับบัญชาตองเปนผูที่มีวิสัยทศันกวางไกล สามารถนําทมีงาน
ไปถึงเปาหมายที่วางแผนไว 

สวนการวัดความผูกพันตอบริษัท เปนวัดจากคําถามดานภาพรวมจํานวน   6 ขอ 
ประกอบดวย  

1. ทานมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ บริษัท
ซี.อาร.พี. จํากัด 

2. ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของ บริษัท
ซี.อาร.พี. จํากัด 

3. ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ 
บริษัทซี.อาร.พี. จํากัด 

4. ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับ บริษัทซี.อาร.พี. จํากัด 
5. ทานมีความพรอมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไมวาตอองคการ หรือ 

ตอหนาที่การทํางาน 
    6. บริษัทซี.อาร.พี. จํากัด เปนองคการที่ดีที่สุด ที่ทานเลือกทํางานดวย 

 
 และไดแบงประเภทของพนักงาน (Level of Engagement)  ที่ใชในการวดัความผูกพนั
ของพนักงานตอบริษัทไวเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1. พนักงานที่มีความผูกพันตอบริษัท 
2. พนักงานทีไ่มยึดติดกับความผูกพันตอบริษัท 
3. พนักงานทีไ่มมีความผูกพันตอบริษัท 

 โดยมีความหมายของพนักงานแตละประเภทดังนี ้
1. พนักงานที่มีความผูกพันตอบริษัท (Engaged) คือ พนักงานที่เปรียบเสมือน “ดาว 
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เดนในองคการ” ทํางานดวยความเต็มใจและตั้งใจ และคํานึงองคการ ดวยมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งขององคการอยางแทจริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอเพื่อทํา
ใหองคการกาวไปสูความสําเร็จในที่สุด 

2. พนักงานที่ไมยึดติดกับความผูกพันตอบริษัท (Not-Engaged) คือ พนักงานไมมี 
ความกระตือรือรนในการทํางาน และทํางานโดยไมตั้งใจ พนักงานเหลานี้เปนผูที่ทํางานไปวันๆ 
อยางขอไปที ไมมีใจรักและทุมเทในงานที่ทํา บางครั้งทํางานเพื่อตานวัตถุประสงคขององคการอีก
ดวยซ่ึงเปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” 

3. พนักงานที่ไมมีความผูกพันตอบริษัท (Actively disengaged) คือ พนักงานที่ไมมี 
ความสุขในการทํางานเลย เปนพวกที่สรางปญหาใหแกองคการ มีทัศนคติในแงลบในการทํางาน
และยังสงตอความรุสึกไมดีไปยังพนักงานที่อยูรอบขาง ซ่ึงไมเพียงแตจะทํางานไมประสบ
ความสําเร็จแลวยังเปนผูขัดขวางการทํางานของคนอื่นๆ ซ่ึงพนักงานเหลานี้เปรียบเสมือน “แอปเปล
เนาในองคการ”  
 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือพนักงานทั้งหมดที่ทํางานในบริษัท ซี.อาร.พี.     
จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากัด จํานวน 166 คน   (ณ  เดือนมีนาคม 2551) 
 
วิธีการศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
 1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากการออกแบบสอบถาม 

สอบถามจากพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี. จิลเวลร่ี(เชียงใหม) จํากัด  
 2)   ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร    

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอื่น ๆ และการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิด

โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลลักษณะสวนบุคคล

ประกอบดวย  เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา   อายุการทํางาน  ตําแหนง  และรายไดตอเดอืน    
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพนัตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี  

(เชียงใหม) จํากัด   ประกอบดวยเนื้อหาในดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย (Human Resource Management) และดานภาวะผูนํา (Leadership)  และความ
ผูกพันในภาพรวม      ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert 
Scale โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจากระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ เหน็ดวยมากที่สุด 
เห็นดวยมาก   เฉย ๆ เห็นดวยนอย และเหน็ดวยนอยมาก 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows โดยสถิติที่ใชคือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉล่ีย เพื่อ
อธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ  ระดับการศกึษา  อายกุารทํางาน  ตําแหนง  
และรายไดตอเดือน   

2.  สถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก  
  2.1 คาเฉลี่ย (Means) ใชอธิบายระดับความผูกพันองคการ  และเปรียบเทียบ

ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรกับระดับความผูกพันตอองคการ 
2.2 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสองกลุมประชากร (T-Test) 

และการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)  
เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกับองคประกอบ
ความผูกพันตอองคการดานองคการ ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และ
ดานความผูกพันในภาพรวม 

2.3 การทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรโดยสมการถดถอย ( Linear 
Regression) 
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คําถามขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี  
(เชียงใหม) จํากัด   ประกอบดวยเนื้อหา  4 ดาน คือ ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) และดานภาวะผูนํา (Leadership) 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale เปนการใหคะแนน
จากระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับความคดิเห็น  5 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
 ระดับความคดิเห็น  4 เห็นดวยมาก 
 ระดับความคดิเห็น  3 เฉย ๆ 
 ระดับความคดิเห็น  2 เห็นดวยนอย 
 ระดับความคดิเห็น  1 เห็นดวยนอยมาก 
  การกําหนดชวงคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหผลแบงออกเปน 5 ระดับ  โดยเกณฑการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้  (สุบงกช จามีกร, 2531)  
 คาเฉลี่ยระหวาง  4.21 – 5.00    หมายถึง    เห็นดวยมากที่สุด 

คาเฉลี่ยระหวาง   3.41 – 4.20    หมายถึง    เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง   2.61 – 3.40    หมายถึง    เฉย ๆ 
คาเฉลี่ยระหวาง   1.81 – 2.60    หมายถึง    เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.80    หมายถึง    เห็นดวยนอยทีสุ่ด 
 
โดยคําถามที่ใชในการวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองค ที่ไดดัดแปลงมาจาก

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย  เปนการวิเคราะหจากคําถามดานภาพรวมจํานวน   6 
ขอ เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น   เห็นดวยมากที่สุด  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 
ระดับความคิดเห็น   เห็นดวยมาก  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 
ระดับความคิดเห็น   เฉยๆ   เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 
ระดับความคิดเห็น   เห็นดวยนอย  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 
ระดับความคิดเห็น   เห็นดวยนอยที่สุด  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 
คะแนนที่ไดนาํมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถาม

ที่ใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (สุบงกช จามีกร, 2531)   
คาเฉล่ียระหวาง  
1.00 – 2.60  หมายถึง พนักงานที่ไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively disengaged) 
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2.61 – 3.40  หมายถึง พนักงานที่ไมยดึติดกับความผูกพนัตอองคการ (Not-engaged) 
                      3.41 – 5.00  หมายถึง  พนักงานที่มีความผกูพันตอองคการ (Engaged) 

 ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทอยูในระดับมากที่สุดและระดับมาก หมายถึง 
พนักงานที่เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความเต็มใจและตั้งใจ และคํานึงถึง
องคการดวยมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการอยางแทจริงและจะหาแนวทางปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ เพื่อทําใหองคการกาวไปสูความสําเร็จในที่สุด นั่นคือ พนักงานที่มีความ
ผูกพันตอบริษัท (Engaged) 
 ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทอยูในระดับเฉยๆ หมายถึง พนักงานไมมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน และทํางานโดยไมไดตั้งใจ พนักงานเหลานี้เปนผูที่ทํางานไปวันๆ อยาง
ขอไปที ไมมีใจรักและทุมเทในงานที่ทํา บางครั้งทํางานเพื่อตานวัตถุประสงคขององคการอีกดวย
ซ่ึงเปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” นั่นคือ พนักงานที่ไมยึดติดกับความผูกพันตอบริษัท (Not-
Engaged) 
 ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัทอยูในระดับนอยและระดับนอยท่ีสุด หมายถึง
พนักงานที่ไมมีความสุขในการทํางานเลย เปนพวกที่สรางปญหาใหแกองคการ มีทัศนคติในแงลบ
ในการทํางาน และยังสงตอความรูสึกไมดีไปยังพนักงานที่อยูรอบขาง ซ่ึงไมเพียงแตจะทํางานไม
ประสบความสําเร็จแลวยังเปนผูขัดขวางการทํางานของคนอื่นๆ ซ่ึงพนักงานเหลานี้เปรียบเสมือน 
“แอปเปลเนาในองคการ” นั่นคือ พนักงานที่ไมมีความผูกพันตอบริษัท (Actively disengaged)  
 
สถานที่ท่ีใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

สถานที่ที่ใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล ไดแก บริษัทซี.อาร.พี. จิลเวลรี่ 
(เชียงใหม)  จํากัดและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษา  8  เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2551 

 
 
 


