
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
  การศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส 
จํากัด” เปนการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง 
(Self-Administered Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาถึงความ
ผูกพันตอองคการ ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาไว ดังตอไปนี้ 

3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร ขนาดตัวอยางและ
วิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

3.2 วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินงานวิจยัและรวบรวมขอมูล 
3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
ศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด 

โดยนําเอาทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ มาประยุกตเพื่อใชเปนกรอบในการศึกษา แบงเปน 4 ดาน คือ 
ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Development) และดานภาวะผูนํา (Leadership) ดังแผนภาพท่ี 3 
แผนภาพท่ี 3 แนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดานองคการ (Company) 

ดานงาน (Job) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Development) 

ดานภาวะผูนํา (Leadership) 

Engagement 

Level of Engagement 

Engaged 

Not engaged 

Actively disengaged 
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จากแผนภาพท่ี 3 แสดงถึงแนวคิดของการศึกษาความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน โดยนําความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอองคการจํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานองคการ 
(Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) และ
ดานภาวะผูนํา (Leadership) โดยองคประกอบของความผูกพัน (Engagement Components) ท้ัง 4 
ดาน จะนํามาใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นดวยการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale ซ่ึง
คําถามท่ีใชอางอิงจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย  (2549) ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้ 

1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุก
หนวยงานอยางชัดเจน  การจัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุก
ระดับ  การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน  การจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปน
มาตรฐาน และมีเกณฑโดย รวมอยูในระดับดี การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย  
การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน 
และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ในองคการ 

2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ี
เกี่ยวของกับตนเอง  การจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือใหพนักงานอยางเพียงพอ  การมอบหมายงาน
ใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)ไดแก การ
วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบ
คลุมการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ (Competency) ขององคการและ
พนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของพนักงาน เพื่อใช
ประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม  สามารถทําใหพนักงานรูสึกมีความมั่นคงใน
การทํางาน  มีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน สงเสริมใหพนักงานไดมี
โอกาสเรียนรูและกาวหนาในท่ีทํางาน มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานตามความ
เหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ จายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม มีระบบการจาย
คาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของ
พนักงานอยางเพียงพอ สงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน และมี
การจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรูแกพนักงาน 

4. ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให
พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ผูบังคับบัญชามี
การส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละแผนกไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามี
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การใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางาน  ผูบังคับบัญชามีการรับ
ฟงความคิดเห็นของพนักงานอยางมีเหตุผลและผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

นอกจากนี้ ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานในภาพรวมเก่ียวกับ
ความผูกพันตอองคการ (Overall) โดยคําถามท่ีใชนํามาจากแนวคิดของ Steers (1977) ที่ไดกลาวถึง
ลักษณะของความผูกพันตอองคการ 3 ลักษณะ ไดแก ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอ
เปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของ
องคการ เปนหลัก และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
และผู ศึกษาไดเพิ่มเติมคําถามในภาพรวมอีกสวนหนึ่ง  ไดแก  มีความพรอมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอองคการหรือตอหนาท่ีการทํางาน และบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส 
จํากัดเปนองคการที่ดีท่ีสุด ท่ีทานเลือกทํางานดวย ซ่ึงไดประยุกตมาจากแนวคิดของ The Gallup 
Organization (2002) ในสวนของขอคําถามท่ีใชวัดความผูกพันตอองคการ และ The Institute for 
Employment Studies (2004) ท่ีกลาวถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ 

โดยเม่ือไดความคิดเห็นท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานแลว ผูศึกษาได
นํามาวิเคราะหเพื่อแบงประเภทของพนักงาน โดยใชเกณฑการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale 
และพิจารณาตามแนวคิดเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานของ The Gallup Organization 
(2002) ท่ีไดแบงประเภทของพนักงานไว 3 ประเภท คือ 

1) พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged employee) คือ พนักงานท่ี
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการอยางแทจริง และจะหา
แนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อทําใหองคการกาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด 

2) พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Not-engaged employee) คือ พนักงาน
ท่ีเสมือน “ผีดิบในองคการ” ทํางานเพื่อใหงานเสร็จตามความตองการเบ้ืองตน ไมมีใจรักและทุมเท
ในงาน ไมมีการคิดคนนวัตกรรม ไมเพียงแตท่ีจะไมใหคําม่ันสัญญากับองคการ แตยังทํางานเพ่ือ
ตอตานวัตถุประสงคขององคการอีกดวย 

3) พนักงานท่ีไมยึดติดผูกพันตอองคการ (Actively disengaged employee) คือ 
พนักงานพวกท่ีสรางปญหาใหกับองคการ มีทัศนคติในแงลบในการทํางาน ไมมีความสุขในการ
ทํางานท่ีทํา และยังสงตอความรูสึกท่ีไมดีนี้ไปยังพนักงานท่ีอยูรอบ ๆ ขาง เปรียบเสมือน “แอปเปล
เนา” ท่ีคอยทําลายความสําเร็จของผูอ่ืน ในท่ีสุดไมเพียงแตท่ีจะทํางานไมประสบความสําเร็จ 
พนักงานเหลานี้ยังจะขัดขวางการทํางานของพนักงานคนอ่ืน ๆ ดวย 
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3.1.2 ขอบเขตประชากร 
กลุมประชากรของการศึกษาในคร้ังนี้คือพนักงานของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส 

จํากัด จํานวน 189 คน (บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด, บันทึกการประชุมฝายบริหาร
ประจําเดือนมกราคม 2551) ตามตารางดังตอไปนี้ 

 

แผนก จํานวนประชากร สัดสวน (รอยละ) 
ผลิต PCB / LCD 104 55.0 
ประกันคุณภาพและจัดสงสินคา 22 11.6 
วิศวกรรมผลิตภัณฑ 17 9.0 
ผลิต Cable 11 5.8 
คลังสินคา 8 4.2 
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 8 4.2 
จัดซื้อ 8 4.2 
ผลิต CNC 4 2.1 
บัญชีและการเงิน 3 1.6 
การตลาด 2 1.1 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.1 

รวม 189 100.0 
 

กลุมหนาท่ีการทํางาน แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

การผลิต หมายถึง แผนกผลิต PCB/LCD แผนกผลิต Cable และแผนกผลิต CNC 

สนับสนุนการผลิต หมายถึง แผนกวิศวกรรมผลิตภัณฑ บุคคลและธุรการ บัญชีและการเงิน 
จัดซ้ือ การตลาด ประกันคุณภาพและจัดสงสินคา คลังสินคา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมตําแหนงงาน แบงเปน 3 กลุม ไดแก 

พนักงานสํานกังาน หมายถึง ผูจัดการแผนก/ผูชวย พนกังานสํานักงาน และวิศวกร 

หัวหนางานปฏิบัติการ หมายถึง ชางเทคนคิ และหวัหนางานสายปฏิบัติการ 

พนักงานปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานปฏิบัติการ 

3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพื่อทําการเก็บขอมูลจากกลุม
ประชากรทั้งหมด จํานวน 189 คน โดยการใชแบบสอบถาม 
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3.2 วิธีการศึกษา 
 3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
  1) ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary data)  รวบรวมจากการออกแบบสอบถามโดย
สอบถามจากพนักงานประจําท่ีทํางานในบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอ่ืน ๆ และการคนควาขอมูลออนไลน
ผานระบบอินเตอรเน็ต 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม เร่ืองความผูกพันของ
พนักงานตอองคการของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด โดยลักษณะของแบบสอบถามแบง
ออกเปน 2 สวนประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ
ทํางาน แผนก ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน เปนแบบสอบถาม
ของคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจาก
ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉย ๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก 

3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดทําการอางอิงจากแบบสอบถามของ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย จะนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบงออกเปน 5 
ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉย ๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก ในการวัดระดับ
ความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี้ 

  ระดับความคิดเห็น 5 เห็นดวยมากท่ีสุด 
  ระดับความคิดเห็น 4 เห็นดวยมาก 
  ระดับความคิดเห็น 3 เฉย ๆ 
  ระดับความคิดเห็น 2 เห็นดวยนอย 
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  ระดับความคิดเห็น 1 เห็นดวยนอยมาก 
  คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปลความหมายจากลักษณะ

แบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) (รังสรรค ประเสริฐ
ศรี, 2548: 335) 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี ้
คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการ

อยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการ

อยูในระดับมาก 
คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการ

อยูในระดับเฉย ๆ 
คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการ

อยูในระดับนอย 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการ

อยูในระดับนอยท่ีสุด 
  การวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการวิเคราะหจากคําถามความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานในภาพรวมจํานวน 5 คําถาม ประกอบดวย 

1) มีความเช่ือม่ัน ยอมรับตอเปาหมายและวัฒนธรรมท่ีเปนอยูของบลูชิพส 
2) มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของบลูชิพสเปน
หลัก 

3) มีความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนพนักงานของบลูชิพสตลอดไป 
4) มีความพรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอบริษัท หรือตอ
หนาท่ีการทํางาน 

5) บลูชิพสเปนบริษัทท่ีดีท่ีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย 
จากคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอความผูกพันในภาพรวมท้ัง 5 ขอจะนํามาแปล

ความหมายถึงระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการโดยอางอิงจากสมาคมการจัดการงาน
บุคคลแหงประเทศไทย (2549) โดยพิจารณาตามระดับความคิดเห็นดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับนอยและระดับนอยท่ีสุด
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานท่ีสรางปญหาใหกับองคการเปรียบเสมือน “แอปเปล
เนา” (Actively disengaged employee)  
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ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับเฉย ๆ คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 
3.40 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีใจรักและทุมเทในงานเปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” (Not-engaged 
employee)  

ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก
คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการเปรียบเสมือน “ดาวเดน
ในองคการ” (Engaged employee)  

3.2.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
1. คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะขอมูล

ท่ัวไปของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน และ

เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความคิดเห็นตอองคการ 
3. การแจกแจงแบบที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 

Variance: ANOVA) เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นตอ
องคการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานองคการ ดานงาน ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม 

4. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ
เสนตรง (Linear Regression) ระหวางตัวแปรดานองคการ ดานงาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
และดานภาวะผูนํา กับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม 
 
3.3 สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
  สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูล ไดแก 

1. บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน  
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 

ระยะเวลาเก็บขอมูล 1 เดือน (มกราคม 2551) 
 

  
 


