
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษทั เวสเทิรนดจิติอล 

(ประเทศไทย) จํากัด  มีระเบียบวิธีการศกึษา ดังตอไปนี ้
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา  
      3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา      
        เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยการศึกษาความผูกพันตอองคการของ
พนักงานพนักงานบริษัท   เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย)  จํากัด  นําเอาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ มา
สรุปเปนกรอบเพื่อใชในการศึกษา โดยใชแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 
(2549)เปนกรอบในการศึกษา  โดยศึกษาถึงปจจัยของความผูกพัน (Engagement Factors) แบงเปน 
4  ดาน คือ ดานองคการ (Company)  ดานงาน (Job)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human 
Resource Development)  และดานภาวะผูนํา (Leadership)  และศึกษาระดับความผูกพันของ
พนักงานท่ีมีตอองคการจากภาพรวมความผูกพันตอองคการ 
 
          รูปท่ี  5  แนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 
 
        ปจจัยของความผูกพัน                       ระดับของความผูกพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานองคการ (company) 

ดานงาน (Job) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Development) 

ดานภาวะผูนํา (Leadership) 

ความผูกพันตอ
องคการของ
พนักงาน 

(Employee 
Engagement) 

ผูกพัน (Engaged) 

ไมยึดติดกับความผูกพัน  
(Not - engaged) 

ไมผูกพัน (Actively 
disengaged) 
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 จากภาพท่ี 3 แสดงถึงความสัมพันธของการรับรูถึงคุณคา และการมีสวนรวม ซ่ึง
เปนตัวแปรสําคัญในการเกิดความผูกพันของพนักงาน หรืออาจกลาวไดวาเปนปจจัยท่ีสนับสนุนทํา
ใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
 สรุปเปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย 
องคการ (Company) งาน (Job) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) และ
ภาวะผูนํา (Leadership) โดยปจจัยของความผูกพัน (Engagement Factors) ท้ัง 4 ดาน (สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแหลงประเทศไทย, 2549) ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

1) ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุก 
หนวยงาน การจัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงาน การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น การ
สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยีรวมอยูใน
ดับดีและการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในองคการ 

2) ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ 
จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถและพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ไดแก การ 
วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม  การจัดทําขีดความสามารถ 
(Competency) ขององคการและพนักงาน พนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน พนักงานมี
โอกาสเรียนรูและเติบโตในท่ีทํางาน และมีการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 

4) ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให 
พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามี
การใหคําแนะนําและแนวทาง  ผู บังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานและ
ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
 สวนการศึกษาในดานภาพรวม เปนการวัดระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานโดยใชทฤษฎีของ Steers (1977) Burke (2003) และ IES (2004) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของ
พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ แลวนํามาสรางคําถามเพ่ือวัดความผูกพัน ไดแก (1) มีความ
เช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ (2) มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ี
ในการทํางานเพื่อองคการ (3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคการ
ตอไป และ (4) มีความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการ ระดับของการวัดความผูกพันแบงเปน 3 
ระดับ ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ไดแก 
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1) ระดับของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) เปรียบเสมือน  
“ดาวเดนในองคการ” 

2) ระดับของพนักงานท่ีไมยึดติดกับผูกพันตอองคการ (Not-Engaged)  
เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” 

3) ระดับของพนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively Disengaged)  
เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา”  
 
  3.1.2 ขอบเขตประชากร    
        ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ จํานวนพนักงานท้ังหมดที่ทํางานในฝายผลิต
ของบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 27,017 คน 
 
 3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
                 ในการศึกษาคร้ังนี ้ กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย  จากจํานวน
ประชากรของพนักงานฝายผลิต 27,017 คน(รายงานแผนกําลังคน, บริษทั เวสเทิรนดจิติอล(ประเทศ
ไทย) จํากัด, ตค.2551) นํามาคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane(1973) 
ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 95 เกิดความคลาดเคล่ือนในการประเมินคาในระดับรอยละ 5 ไดกลุม
ตัวอยางดังนี ้
   n =       N     
    1+Ne2  

เม่ือ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N = จํานวนของประชากร 
   e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 

เทากับ N = 27,017 
   e = 0.05 
   n =    27,017 
                                  1+27,017 (0.0025) 
   n =       400 
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 3.2 วิธีการศึกษา 
       3.2.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเกบ็รวบรวมขอมูลจากพนักงานรายวันท่ี
ทํางานในบริษทั เวสเทิรนดจิติอล(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน400ราย โดยออกแบบสอบถามเพื่อใชใน
การสอบถามและใชวิธีการเกบ็ตัวอยางแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) ท้ังหมด 

     2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปนการรวบรวม จากหนังสือเอกสาร 
บทความวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ เว็บไซต และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
                    เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาในคร้ังนี้ใช    คือ
แบบสอบถาม โดยแบงลักษณะแบบสอบถามเปน  2 สวน ซ่ึงประกอบดวย 
         สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส  ตําแหนงงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาการทํางาน 

       สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ  
  โดยอางอิงจากแบบสอบถามของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหง
ประเทศไทย ซ่ึงคําถามเปนการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale โครงสรางแบบสอบถามมีคา
คะแนนจากระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉยๆ เห็นดวยนอย เห็นดวย
นอยมาก 

 ในการวัดระดับความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น 5  เห็นดวยมากท่ีสุด 
 ระดับความคิดเห็น 4 เห็นดวยมาก 
 ระดับความคิดเห็น 3  เฉยๆ  
 ระดับความคิดเห็น 2 เห็นดวยนอย 
 ระดับความคิดเห็น 1 เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห โดยการประมวลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตามข้ันตอนดังนี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
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 2) บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให
คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบงระดับความ
คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉยๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก 
 คะแนนท่ีไดจะนํามาวิ เคราะหหาคา เฉล่ียและแปลความหมายจากลักษณะ
แบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) (รังสรรค ประเสริฐ
ศรี, 2548: 335) 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

     ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

                    ในระดับเห็นดวยมาก 
คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

                     ในระดับเฉยๆ  
คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

                    ในระดับเห็นดวยนอย 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

                    ในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 
 การวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการวิเคราะหจากคําถามดานภาพรวม
จํานวน 4 คําถาม ประกอบดวย 
 1. ทานมีความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ 
 2. ทานมีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชนและ
ความกาวหนาขององคการ 
 3. ทานมีความจงรักภักดี และปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกของ
องคการตอไป  
 4. ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการ 
 
 จากการวัดระดับความผูกพันตอภาพรวม จะนําคาเฉล่ียท่ีไดจากคําถามท้ัง 4 ขอ มา
แปลความหมายถึงระดับความผูกพัน โดยพิจารณาคาเฉล่ียดังนี้ 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) 
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ”  
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 คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานท่ีไมยึดติดกับผูกพันตอองคการ (Not- 
Engaged) เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ 
(Actively Disengaged) เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” 
 
3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด  ไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคาสถิติ ดังนี้ 
 1. คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะสวนบุคคล
ของประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ตําแหนงงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน 
และระยะเวลาการทํางาน 
 2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการ และเปรียบเทียบขอมูล
ท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความผูกพันตอองคการ 
 3. สถิติการทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (Analysis Of Variance: ANOVA) เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็นตอองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  ดานภาวะผูนํา และเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม 
 4. การทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อทดสอบวา คําถาม
ในแบบสอบถาม มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear 
Regression Analysis) ระหวางตัวแปรดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ดานภาวะผูนํา กับความผูกพันดานภาพรวม 
 
3.5 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก บริษัท 
เวสเทิรนดจิิตอล(ประเทศไทย) จํากัด และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
3.6 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 
 ระยะเวลาการเก็บขอมูล เดือนธันวาคม 2551 


