
บทท่ี 3 
ระเบียบและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานแผนกคาสง  บริษัท  ทรู  มูฟ  จํากัด 

เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาถึงความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยผูศึกษาได
กําหนดแนวทางการศึกษา ดังนี้ 

3.1   ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร ขนาดตัวอยางและ
วิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

3.2   วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การ 
วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

3.3   สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวจิัยและรวบรวมขอมูล 
3.4   ระยะเวลาในการดําเนนิการ 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
ศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานแผนกคาสง  บริษัท  ทรู  มูฟ  จํากัด  โดย

ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน   อันประกอบไปดวย  3 ดาน  ไดแก  ดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง  (Self efficacy)  ดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) 
และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (Service Climate)  
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แผนภาพท่ี 2 แนวคิดของการศึกษาความผูกพันตอองคการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพท่ี  2 แสดงถึงแนวคิดของการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
โดยศึกษาความคิดเห็นของพนักงานแผนกคาสง  บริษัท  ทรู  มูฟ  จํากัด  จากปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาการทํางาน  และระดับเงินเดือน  ท่ีมีผลตอปจจัยดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง  (Self efficacy)  ดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) 
และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (Service Climate) และศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความ
ผูกพันตองานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังศึกษาวาปจจัยดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง 
(Self efficacy)  ดานการบริการลูกคา  (Customer Orientation)  และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 

(Service Climate) มีผลตอความผูกพันตองานของพนักงานหรือไม   โดยสวนประกอบของความผูกพัน

ปจจัยดานการบริการท่ีมุง
ลูกคาเปนสําคัญ (Customer 
Orientation)

ปจจัยดานความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเอง 
(Self  Efficacy Beliefs) 

ปจจัยดานวัฒนธรรมในการ
ใหบริการ (Service Climate) 
 

 
 

ความผูกพันตองานของพนักงาน 
(Employee Engage) 

• ความมุงมั่นทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor) 

• การอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication) 

• การใหเวลากับงาน
(Absorption) 

 

 
 
ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• ระยะเวลาการ
ทํางาน 

• ระดับเงินเดือน 
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ตองานท้ัง  3 ดาน  ไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  การอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication) และการใหเวลากับงาน (Absorption) มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

องคประกอบของความผูกพันท้ัง  3 ดาน  จะนํามาใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ดวยการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  ไดแก  การทํางานของฉันอยูในระดับ
ท่ีดี ภายใตขอบเขตความสามารถของฉัน ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในบริษัท ฉันมี
ความรูดานเทคนิค  ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน ประสบการณการทํางานและ
ความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉัน  เพิ่มความม่ันใจใหฉัน  ในการทํางานใหกับบริษัทไดอยาง
เต็มท่ี ฉันรูสึกวา  ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน ฉันรูสึกม่ันใจวาทักษะและ
ความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน ฉันสามารถทํางานท่ีทา
ทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน หากกลาวอยางมืออาชีพ  ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ีเปนไป
ตามความคาดหวัง และฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางดี  

2. ดานการบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ ไดแก  การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงาย
สําหรับฉัน การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอ
เรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที ฉันรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการ
ลูกคา ฉันพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการ
ทําใหลูกคาพึงพอใจ ฉันชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง ฉันชอบชวย
แกปญหาใหลูกคา และความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจฉันเสมอ 

3.  ดานวัฒนธรรมในการใหบริการไดแก  พนักงานในบริษัทของทานมีความรูในงาน 
และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยาง
ยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของบริษัททานอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม บริษัทมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ  ท่ีเหมาะสมสําหรับ
พนักงานในการทํางานและใหบริการ ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดย
การปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตัวเอง บริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสม่ําเสมอ และ
พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 

องคประกอบของความผูกพันตองานท้ัง  3 ดาน ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน (Schaufeli et al, 2002) ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  
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1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) หมายถึง  บุคลิกลักษณะของผูท่ีมีความ
มุงม่ัน มีความพยายาม ทุมเทในการทํางาน มีสภาพจิตใจท่ียืดหยุนเหมาะสมและพรอมตอการ
ปฏิบัติงาน  

2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) หมายถึง การอุทิศตนและทุมเทในการ
ทํางาน โดยคิดวาตนเปนสวนหน่ึงของงาน โดยรับรูถึงการทํางานในลักษณะ การทํางานอยางหนัก 
(Work Hard) การทํางานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (Work Long) และการคนหาความรูใหมๆ 
(Work Smart) เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและหนวยงาน 

3. ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) บุคลิกลักษณะของผูท่ีใหเวลากับงาน มีใจจด
จอและคิดวาการทํางานคือความสุข 

           
3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ  พนักงานขายแผนกคาสงของบริษัท  ทรู  มูฟ  จํากัด 

ประกอบดวย  7  เขตการปกครอง (Region) ไดแก    เขตกรุงเทพ  เขตภาคเหนือ  เขตภาคกลาง  เขตภาค
ตะวันออก  เขตภาคตะวันตก  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเขตภาคใต  โดยการศึกษานี้สํารวจการ
รับรูของพนักงานจากท้ัง 7  เขตการปกครอง ณ.วันท่ี 29 เมษายน 2551 ถึงวันท่ี 16 มิถุนายน 2551 รวม
พนักงาน 134 คน ดังแสดงในตาราง 
 

เขตการปกครอง 
พนักงาน
เขต1 (คน) 

พนักงาน
เขต2 (คน) 

พนักงาน
เขต3 (คน) 

พนักงาน
เขต4 (คน) 

พนักงาน
เขต5 (คน) 

รวม 

กรุงเทพ 4 5 4 3 - 16 
ภาคเหนือ 5 5 4 4 3 21 
ภาคกลาง 5 5 4 4 - 18 
ภาคตะวันออก 5 5 4 - - 14 
ภาคตะวันตก 5 5 4 3 4 21 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 5 5 4 4 23 
ภาคใต 5 5 4 4 3 21 
รวม 34 35 29 22 14 134 
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3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือทําการเก็บขอมูลจากกลุม

ประชากรทั้งหมด จํานวน 134 ราย โดยการใชแบบสอบถาม 
 
3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 

 1)   ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  รวบรวมจากการออกแบบสอบถาม  โดยสอบถาม
จากพนักงานของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด    

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

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  เร่ือง  ความผูกพันของพนักงาน

ตอองคการ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 
สวนท่ี  1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยเพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  เปนแบบสอบถามคําถาม

ในการวัดสเกลทัศนคติ  หรือ  Likert Scale  โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจากระดับความคิดเห็น
ในระดับ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย คอนขางเห็นดวย  เฉย  ๆ  ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ซ่ึงประกอบดวยคําถาม 4 ดาน ไดแก 

สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับความม่ันใจในการทํางาน  
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตองานของพนักงาน  
สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของพนักงานท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ  
สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคา  
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3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  จะนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.  ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี  2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ  (Likert Scale)  แบงออกเปน  7 
ระดับ  คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย คอนขางเห็นดวย  เฉย  ๆ  ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ในการวัดระดับความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี้ 

  คะแนนถวงน้ําหนัก 7 สําหรับระดับความสําคัญเห็นดวยอยางยิ่ง 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 6 สําหรับระดับความสําคัญเห็นดวย 

คะแนนถวงน้ําหนัก 5 สําหรับระดับความสําคัญคอนขางเห็นดวย 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 4 สําหรับระดับความสําคัญเฉย ๆ 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 3 สําหรับระดับความสําคัญไมคอยเห็นดวย 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 2 สําหรับระดับความสําคัญไมเห็นดวย 

คะแนนถวงน้ําหนัก 1 สําหรับระดับความสําคัญไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

  คะแนนท่ีไดจะนํามาวิ เคราะหหาคา เฉ ล่ียและแปลความหมายจากลักษณะ
แบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale)  

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
คาเฉล่ียระหวาง  1.00 – 1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็น    

ดวยอยางยิ่ง 
คาเฉล่ียระหวาง  1.87 – 2.72 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็น

ดวย 
คาเฉล่ียระหวาง  2.73 – 3.58 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมคอยเห็น

ดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉย ๆ 
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คาเฉล่ียระหวาง  4.45 – 5.30 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับคอนขาง
เห็นดวย 

คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง  6.17 – 7.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง 
การวัดระดับความผูกพันตองานของพนักงาน วิเคราะหจากองคประกอบดานความ

ผูกพันตองานของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ จํากัด จากปจจัยยอย 17 ดาน (Schaufeli  et al, 
2002) ดังนี้ 

ความผูกพันตองานของพนักงาน ในปจจัยยอยดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  
 1. ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 

  2. ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน  
  3. เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน 
  4. ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
   5. ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี 
  6. ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 

ความผูกพันตองานของพนักงาน ในปจจัยยอยดานการอุทิศตนในการทํางาน   
  7. ฉันพบวา งานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
  8. ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
  9. งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
  10. ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
  11. ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 

ความผูกพันตองานของพนักงาน ในปจจัยยอยดานการใหเวลากับงาน  
          12. ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
          13. เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
        14. ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
        15. ฉันจดจออยูกับงานของฉัน 
         16. ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
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  17. การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
จากคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นสามารถนํามาแปลความหมายของระดับความผูกพัน 

ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย 

ไมคอยเห็นดวย และเฉยๆ คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 4.44 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในระดับคอนขางเห็นดวย เห็นดวย และ

เห็นดวยอยางยิ่ง คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 7.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ 
 
3.2.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
1. คาความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage)  ใชอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป

ของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน และอัตราเงินเดือน  
2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน  และ

เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความคิดเห็นตอองคการ 
3. การทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อทดสอบวาคําถามใน

แบบสอบถาม มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
4. การแจกแจงแบบที (t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance 

: Anova) เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็น
ตอองคการ  ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  ดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ ดาน
ความผูกพันตองาน และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  

5. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย  (Linear 
Regression) ระหวางตัวแปรดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  ดานความผูกพันตองาน ดาน
การบริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญ และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  
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3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
  สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูล ไดแก 

1. สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูล  คือ  บริษัท  ทรู  มูฟ  จํากัด 
จํานวน  7  แหง ไดแก  สํานักงานใหญ  สํานักงานภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา 8 เดือน ต้ังแตเดือน มกราคม 2551 – สิงหาคม 2551 
  ระยะเวลาการเก็บขอมูล 2 เดือน ต้ังแตเดือนเมษายน  2551 – พฤษภาคม 2551 
 
 
 


