
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ในเร่ืองขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 
ประชากรท่ีศึกษา 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานประจําและพนักงานสัญญาจางท่ีทํางานอยูใน
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) รวมจํานวนท้ังส้ิน 844 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 จํานวน
ตัวอยางจากการเปดตารางของ Krejcie V. และ Morgan W. ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ความคลาด
เคล่ือนท่ี 5% ไดตัวอยางจํานวน 269 คน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) โดยการสุมตัวอยาง
จะทําการสุมโดยสะดวก (Convenient Sampling) และเก็บตัวอยางตามสัดสวนของจํานวนพนักงาน
ในแตละกลุมงานของบริษัท ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมงานของบริษัท 

  
ช่ือฝาย จํานวน (คน) ตัวอยาง (คน) สัดสวน(%) 

1.  กลุมโทรคมนาคม 151   48 17.84 
2. กลุมโครงสรางพื้นฐาน 134   43 15.99 
3. กลุมบริหารและการเงิน 116   37 13.75 
4.  กลุมคอนซูมเมอรอิเล็คทรอนิคส   86   27 10.04 
5.  กลุมเคมีภณัฑ   76   24 8.92 
6. กลุมธุรกิจเกมสลาก   62   20 7.43 
7.  กลุมผลิตภัณฑกอสราง   37   12 4.46 
8. กลุมธุรกิจภมิูภาค   25     8 2.97 
9.  กลุมโครงการพิเศษ   23     7 2.60 
10. กลุมมีเดียและการศึกษา   23     7 2.60 
11.  กลุมอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี   20     6 2.23 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ช่ือฝาย จํานวน (คน) ตัวอยาง (คน) สัดสวน(%) 
12. สํานักกรรมการผูจัดการ   20     6 2.23 
13. ฝายตรวจสอบภายใน   15     5 1.86 
14. กลุมทรัพยากรบุคคล   14     5 1.86 
15. กลุมการพมิพและเทคโนโลยี   14     4 1.49 
16. กลุมบริการการตลาด   11     4 1.49 
17.  กลุมธุรกิจตางประเทศ     9     3 1.12 
18.  กลุมส่ิงแวดลอม     8     3 1.12 

รวมพนักงาน 844 269 100.00 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย 

จํากัด (มหาชน)โดยนําเอาทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ นํามาสรุปเปนกรอบเพื่อใชในการศึกษา โดย
แบงเปนความคิดเห็นของพนักงานตอองคการ 4 ดาน คือ ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และความคิดเห็นของพนักงานดานภาพรวมเกี่ยวกับความผูกพันตอ
องคการ ดังตอไปนี้ 

1) ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบายกลยุทธใหกับทุกหนวยงาน การ
จัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น การมีนโยบายและ
กลยุทธของแตละหนวยงานที่ความสอดคลองมาจากองคการ การมีระบบมาตรฐานการทํางาน
โดยรวมอยูในระดับดี การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมปลอดภัย การมีกฎระเบียบขอบังคับท่ี
เครงครัดชัดเจนกรณีท่ีพนักงานทําผิด และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 
ในองคการ 

2) ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน การจัดเตรียม
อุปกรณเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถ และพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไดแก การวางแผน
งานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม การจัดทําขีดความสามารถขององคการและ
พนักงาน มีการเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงานไปสูการฝกอบรม พัฒนา และการจาย
คาตอบแทน พนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน องคการมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพให
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พนักงานท่ีชัดเจน มีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและเติบโตในท่ีทํางาน มีการจัดทําแผนการ
ฝกอบรมใหกับพนักงาน มีระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับความสามารถ
ของพนักงาน มีการจายคาตอบแทนที่สามารถแขงขันกับองคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได มีการดูแล
เร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ  มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางพนักงาน และองคการมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาแกพนักงาน 

4) ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินใหพนักงาน
ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละหนวยงานไดรับ
ทราบ ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและใหแนวทางแกพนักงาน ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงานและผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ 

5) ดานภาพรวมเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ ไดแก พนักงานมีความเชื่อม่ันและ
ยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีใน
การทํางานเพื่อประโยชนและความกาวหนาขององคการ พนักงานมีความจงรักภักดีและปรารถนา
อยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกขององคการตอไป และพนักงานรูสึกผูกพันเปนอยางมาก
กับองคการ 
  
วิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 

 1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดย
สอบถามจากพนักงาน 269 คน ท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)    

 2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอ่ืน ๆ และการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา  ระดับรายได  ระดับตําแหนง  หนวยงานที่ปฏิบัติ  และ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยูในองคการ   
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สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
แบบสอบถามท่ีใชเปนการวัดสเกลของไลเกิท (Likert Scale) โดยแบงระดับความคิดเห็น

ออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉย ๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยท่ีสุด โดยใน
การวัดระดับความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เหน็ดวยมากท่ีสุด 
  ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง เหน็ดวยมาก 
  ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง เฉย ๆ 
  ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง เหน็ดวยนอย 
  ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง เหน็ดวยนอยท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการที่ไดจะนํามาแปลความหมายซ่ึงมีหลักเกณฑ

ดังนี้ 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัเหน็ดวยนอยท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัเหน็ดวยนอย 
คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัเฉย ๆ 
คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัเหน็ดวยมาก 
คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัเหน็ดวยมากท่ีสุด 
สําหรับการวัดระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน วิเคราะหจากคําถามดาน

ภาพรวมจํานวน 4 คําถาม ประกอบดวย 
1) ทานมีความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ 
2) ทานมีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อประโยชนและ
ความกาวหนาขององคการ 
3) ทานมีความจงรักภักดี และปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่งการเปนสมาชิกของ
องคการตอไป 
4)  ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการ 
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จากคาเฉล่ียของความคิดเห็นตอภาพรวมทั้ง 4 ขอจะนํามาแปลความหมายถึงระดับ
ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ โดยพิจารณาตามระดับความคิดเห็นดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีสรางปญหาใหกับองคการ
เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” (Actively disengaged employee) 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีใจรักและทุมเทในงาน
เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” (Not-engaged employee) 

คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” (Engaged employee)  

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม และผานการตรวจสอบความถูกตองแลวนํามา

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังตอไปนี้ 
1) คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะสวนบุคคลของ

กลุมตัวอยาง คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการ รายได และ
เงินเดือน 

2) คาเฉล่ีย (Mean) ใชอธิบายถึงระดับความผูกพันท่ีมีตอองคการ 
3) สถิติทดสอบคาที (Independent Samples T-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Anova) และการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคูภายหลัง (Post Hoc 
Comparison) ดวยวิธีการของ Scheffe เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของกลุม
ประชากร 

4) การทดสอบคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ใชทดสอบวาขอคําถามมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 5) การวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression) ใชหาความสัมพันธระหวางความ
คิดเห็นตอองคการ 4 ดาน กับความผูกพันภาพรวมตอองคการ 

 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาในการศึกษาคือ ระหวางเดือนกันยายน 2550 ถึง กุมภาพันธ 2551 
  


