
บทท่ี 3 
ระเบียบและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

ฝายขายสะสมเงินเดือน7 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
กําหนดขอบเขตของการศึกษา และวิธีการศกึษาดังนี ้

3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร  
3.2 วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การ

วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 
3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยการศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ฝายขายสะสมเงินเดือน7 โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพัน 3 ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy) ดานการบริการที่เนน
ลูกคา (Customer Orientation) และดานวัฒนธรรมการใหบริการ (Service Climate) ดังภาพ 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงแนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 

ความผูกพันตอองคการในดานงาน 
 (Employee Engagement ) 

- ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน (Vigor) 

- การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) 

- การใหเวลากับงาน (Absorption) 

ความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตน (Level of self efficacy) 

วัฒนธรรมการใหบริการ 
(Service climate) 

การบริการที่เนนลูกคา 

(Customer orientation) 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อายุการทํางาน 

- ระดับรายได 
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 จากแผนภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายกุารทํางาน ระดับรายได ท่ีสงผลตอปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอ
ความผูกพันตอองคการจํานวน 3 ดาน คือ ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ดานการบริการ
ท่ีเนนลูกคาและดานวัฒนธรรมการใหบริการ กับสวนประกอบความผูกพันตอองคการท้ัง 3 
องคประกอบ ไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนในการทํางาน และการใหเวลากบั
งาน และปจจยัท่ีมีอิทธิผลตอความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดานสงผลอยางไรตอความผูกพันตอ
องคการ 

สวนประกอบของความผูกพนัตอองคการทั้ง 3 ดาน จะนํามาใชเปนแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ดวยการวัดทัศนคติ โดย Likert Scale มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตน ไดแก การทาํงานของฉันอยูในระดับท่ีดี 
ภายใตขอบเขตความสามารถของฉัน ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในบริษัท ฉันมี
ความรูดานเทคนิค ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน ประสบการณการทํางานและ
ความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉัน เพิ่มความม่ันใจใหฉัน ในการทํางานใหกับบริษัทไดอยาง
เต็มท่ี ฉันรูสึกวา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน ฉันรูสึกม่ันใจวาทักษะและ
ความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน ฉันสามารถทํางาน
ท่ีทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ี
เปนไปตามความคาดหวัง และฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางด ี

2. ดานการบริการที่เนนลูกคา ไดแก การยิม้ใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉัน 
การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของ
ลูกคาอยางทันทวงที ฉันรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา 
ฉันพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการทํา
ใหลูกคาพึงพอใจ ฉันชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง ฉันชอบชวย
แกปญหาใหลูกคา และความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจฉันเสมอ 

3. ดานวัฒนธรรมการใหบริการไดแก พนกังานในบริษทัของทานมีความรูในงาน และ
มีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยาง
ยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของบริษัททานอยูใน
ระดับยอดเยีย่ม บริษัทมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
สําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการ
ลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตัวเอง บริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ และพนกังานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 
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องคประกอบความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย 3 องคประกอบ ตามแนวคิดของ 
Wilmar B. Schaufeli (2002) คือ 

 1. ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) ไดแก ในท่ีทํางานฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการ
ทํางาน ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชาฉันรูสึก
อยากไปทํางาน ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ฉันสามารถปรับอารมณให
สนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี ในการทํางานฉันมีความมุงม่ันเสมอแมงานบางอยางจะไม
ราบร่ืนก็ตาม 

 2. การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) ไดแก ฉันพบวางานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมี
ความหมายและมีเปาหมายชัดเจน ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน งานของฉันสรางแรง
บันดาลใจใหฉัน ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปน
อยางมาก 
 3. การใหเวลากับงาน (Absorption) ไดแก ขณะท่ีฉันทํางานฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยาง
รวดเร็ว เม่ือฉันทํางานฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
ฉันจดจออยูกบังานของฉัน ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน การดึงความสนใจของฉันออกจาก
งานเปนเร่ืองยาก 
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานระดับผูจัดการฝายขาย ของบริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ฝายขายสะสมเงินเดือน7 ประกอบดวย 3 สาขา ไดแก สาขาเชียงใหม1 
สาขาเชียงใหม2 และสาขาลําพูนโดยมีจํานวนพนักงานขายระดับผูจัดการรวมทั้งส้ิน 165 คน โดย
การศึกษานี้สํารวจการรับรูของพนักงานจากท้ัง 3 สาขา ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ถึง 10 มิถุนายน 
2551 ดังแสดงในตาราง  
สํานักงานสาขาเชียงใหม1 จํานวน                           137              คน 
สํานักงานสาขาเชียงใหม2 จํานวน                             16               คน 
สํานักงานสาขาลําพูน จํานวน                            12               คน 

รวม จํานวน                           165               คน 
ที่มา : บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากัด ฝายขายสะสมเงินเดือน7, 2551 
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3.2 วิธีการศึกษา 
3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถาม โดย

สอบถามจากพนักงานระดับผูจัดการฝายขาย ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ฝายขายสะสม
เงินเดือน7 

 2)   ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากหนังสือ วารสาร รายงานประจําป ส่ิงพิมพ เอกสารอ่ืน ๆ และการคนควา
ขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความผูกพันตอ

องคการของพนักงานตอองคการ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากัด โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายกุารทํางาน และระดับรายได 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน เปนแบบสอบถาม
แบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) ซ่ึงประกอบดวยคําถาม 4 ดาน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือม่ันในความสามารถของตน 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตองานของพนักงาน  
สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับการบริการที่เนนลูกคา 
สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใหบริการลูกคา  
โดยโครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจากระดับความคิดเห็นแบงออกเปน 7 

ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย เฉย ๆ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง ในการวัดระดับความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น 7 เห็นดวยอยางยิ่ง  
  ระดับความคิดเห็น 6 เห็นดวย 
  ระดับความคิดเห็น 5 คอนขางเห็นดวย 
  ระดับความคิดเห็น 4 เฉย ๆ 
  ระดับความคิดเห็น 3 ไมคอยเหน็ดวย 
  ระดับความคิดเห็น 2 ไมเห็นดวย 
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ระดับความคิดเห็น 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยการประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปตามข้ันตอนดังนี ้
1)   ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
2) บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) แบงระดับ
ความคิดเหน็ออกเปน 7 ระดบั คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเหน็ดวย เฉย ๆ ไมคอยเห็น
ดวย ไมเหน็ดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

การวิเคราะหคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายจาก
ลักษณะแบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (รังสรรค ประเสริฐศรี, 
2548) เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 7.00 – 6.17  หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู
ในระดบัเหน็ดวยอยางยิ่ง 

คาเฉล่ียระหวาง 6.16 – 5.31  หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู  
ในระดบัเหน็ดวย 

คาเฉล่ียระหวาง 5.30 – 4.45  หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู
ในระดบัคอนขางเห็นดวย 

คาเฉล่ียระหวาง 4.44 – 3.59  หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู
ในระดบัเฉยๆ  

คาเฉล่ียระหวาง 3.58 – 2.73  หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู
ในระดบัไมคอยเห็นดวย  

คาเฉล่ียระหวาง 2.72 – 1.87  หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู
ในระดบัไมเหน็ดวย 

คาเฉล่ียระหวาง 1.86 – 1.00  หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู
ในระดบัไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  
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การวัดระดับความผูกพันตองานของพนักงานในองคการ วิเคราะหจากคําถามดาน
ภาพรวมจํานวน 17 คําถาม (Wilmar B. Schaufeli, 2000) ซ่ึงสามารถแบงกลุมตามนิยามความผูกพัน
ออกเปน 3 กลุม คือ 

1. ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) ประกอบไปดวย 
 1) ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
 2) ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน 
 3) เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน  
 4) ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
 5) ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี 
 6) ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม  
2. การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) ประกอบไปดวย 
 1) ฉันพบวา งานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
 2) ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
 3) งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
 4) ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
 5) ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 
3. การใหเวลากับงาน (Absorption) ประกอบไปดวย 
 1) ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
  2) เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
  3) ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ  
  4) ฉันจดจออยูกับงานของฉัน  
  5) ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน  
  6) การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 

 
จากคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นสามารถนํามาแปลความหมายของระดับความ

ผูกพัน ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับคาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 4.00

หมายถึง พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับคาเฉล่ียระหวาง 4.01 – 7.00 

หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ 
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3.2.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
1) คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะขอมูล

ท่ัวไปของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน และระดับรายได 
2) คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความผูกพันตอองคการ และเปรียบเทียบ

ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความผูกพันตอองคการ 
3)  สถิติทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็นตอองคการ ไดแก ดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตน ดานการบริการท่ีเนนลูกคา ดานวัฒนธรรมการใหบริการ และในสวน
องคประกอบความผูกพัน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน 
ดานการใหเวลากับงาน 

4)  การทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อทดสอบวา
คําถามจากแบบสอบถามในสวนของปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน และสวนองคประกอบความผูกพนั 
มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

5)   การวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน 3 ดาน กับความผูกพันตองานของพนักงาน 

 
3.3 สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 

สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูล คือ สํานักงานของบริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัดจํานวน 3 สาขา คือ สาขาเชียงใหม1 สาขาเชียงใหม2 และสาขาลําพูน
และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3.4 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2551 – สิงหาคม 2551 


