
บทที่ 3 
ระเบียบและวิธีการศึกษา 

 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาหาความสัมพันธและการทํานายของปจจัยสวน
บุคคล ภาวะผูนําของหัวหนางาน ความรูในงานที่ทํา และบรรยากาศองคการ ที่มีตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน 
 
ประชากร 
  ประชากร คือ พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่มีพนักงานฝายผลิตโดยประมาณ 3,300 คน (ขอมูล ณ วันที่ 
28 กรกฎาคม 2551) ประกอบดวยพนักงานรายวัน 2,805 คน พนักงานรายเดือน 495 คน 
 
กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
  การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาสงแบบสอบถามไปยังพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จํานวน 370 ฉบับ ซ่ึงผูศึกษา
นําไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดรับความรวมมือจากฝายทรัพยากรมนุษยของบริษัท 
  การเก็บขอมูลดําเนินการในชวงเดือนธันวาคม       พ.ศ. 2551 -   เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2552 จํานวน 370 ฉบับ ผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 360 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
97.30 และไดนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบขอมูล ความถูกตองสมบูรณ การตอบครบถวน 
สามารถแยกแบบสอบถามที่สมบูรณออกมาได จํานวน 358 ฉบับ ฉะนั้น กลุมตัวอยางในการศึกษา
จึงมีจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 96.76 
  สําหรับขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 358 คน เมื่อพิจารณา
จากตารางของยามาเน (1970, อางถึงใน เสรี เรืองพุทธ และคณะ, 2548) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 ที่กําหนดใหใชกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 357 คน จากจํานวนประชากร 3,300 คน ดังนั้น 
ขนาดของกลุมตัวอยาง 358 คน จึงเปนขนาดที่เหมาะสม   
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1 : 
  ภาวะผูนําของหัวหนางาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน  
  ตัวแปร  ประกอบดวย  คะแนนภาวะผูนําของหัวหนางาน  ซ่ึงแบงออกเปน
องคประกอบ 4 ดาน ไดแก คะแนนลักษณะที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา คะแนนลักษณะที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน คะแนนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น และคะแนนการใหโอกาสบุคคล
อ่ืน และคะแนนความผูกพันตอองคการของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 
คะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ คะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน และ
คะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ 
 
 สมมติฐานที่ 2 : 
  ความรูในงานที่ทํามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน  
  ตัวแปร ประกอบดวย คะแนนความรูในงานที่ทํา ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 2 
ดาน ไดแก คะแนนความรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานจริง และคะแนนความรูเกี่ยวกับขั้นตอน 
กระบวนการ ทักษะตางๆ และคะแนนความผูกพันตอองคการของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปน
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก คะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ คะแนนความผูกพันอัน
เนื่องมาจากการลงทุน และคะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ 
 
 สมมติฐานที่ 3 : 
  บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
  ตัวแปร ประกอบดวย คะแนนบรรยากาศองคการ ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 9 
ดาน ไดแก  คะแนนโครงสรางขององคการ คะแนนความรับผิดชอบในงานของบุคคล คะแนน
ความอบอุน คะแนนการสนับสนุน คะแนนการใหรางวัลและการลงโทษ คะแนนความขัดแยงและ
ความอดทนตอความขัดแยง คะแนนมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย คะแนนความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุม และคะแนนความเสี่ยงและความทาทาย และ
คะแนนความผูกพันตอองคการของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 3 ดาน ไดแก คะแนน
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ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ คะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน และคะแนนความ
ผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ 
 
 สมมติฐานที่ 4 : 
  ภาวะผูนําของหัวหนางาน ความรูในงานที่ทํา และบรรยากาศองคการ มีผลรวมกัน
สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
  ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดวย  
  คะแนนภาวะผูนําของหัวหนางาน ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 
คะแนนลักษณะที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา คะแนนลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางาน คะแนนความสมัพนัธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น และคะแนนการใหโอกาสบุคคลอื่น  
  คะแนนความรูในงานที่ทํา ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 2 ดาน ไดแก คะแนน
ความรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานจริง และคะแนนความรูเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆ  
  คะแนนบรรยากาศองคการ ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 9 ดาน ไดแก  คะแนน
โครงสรางขององคการ คะแนนความรับผิดชอบในงานของบุคคล คะแนนความอบอุน คะแนนการ
สนับสนุน คะแนนการใหรางวัลและการลงโทษ คะแนนความขัดแยงและความอดทนตอความ
ขัดแยง คะแนนมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย คะแนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และความจงรักภักดีตอกลุม และคะแนนความเสี่ยงและความทาทาย 
  ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ คะแนนความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน ซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบ 3 ดาน ไดแก คะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ 
คะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน และคะแนนความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ 
 
 สมมติฐานที่ 5 : 
  มีความแตกตางในความผูกพันตอองคการระหวางพนักงานที่มีความผูกพันตอ
องคการมากกับพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการนอยในปจจัยลักษณะทางประชากร 
  ตัวแปร ประกอบดวยปจจัยลักษณะทางประชากร  ไดแก เพศ อายุ อายุงาน 
การศึกษา สถานภาพการสมรส และระดับรายไดรวมตอเดือน และกลุมพนักงาน 2 กลุม คือ กลุมที่
ผูกพันตอองคการมาก และกลุมที่ผูกพันตอองคการนอย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  การศึกษาในครั้งนี้ใชเครื่องมือ 5 ชนิด คือ  
  1 .  แบบสอบถามเกี่ ยวกับปจจัย ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอย าง 
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อายุงาน ประเภทการจางงาน ระดับตําแหนงงาน การศกึษา 
สถานภาพการสมรส และระดับรายไดรวมตอเดือน ซ่ึงเปนแบบใหเติมขอความและตรวจรายการ 
(Check List) 
  2. แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางาน ผูศึกษาดัดแปลงจากแบบวัดที่ใชกรอบ
ความคิดการวัดภาวะผูนําของ วันชัย ธรรมสัจการ และคณะ (2542) ซ่ึงไดนําเทคนิคการวิเคราะห
เหตุการณสําคัญ (Critical Incident Technique, CIT) มาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือวัดทาง
จิตวิทยา และใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อหาความตรงเชิงโครงสราง คา

ความเชื่อมั่น (∝) ของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.96 โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ 
   ดานที่ 1 ลักษณะที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา จํานวน 18 ขอ ไดแก ขอ 6, 7, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 34 และ 36 มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ 
ของผูบังคับบัญชา ไดแก ความรับผิดชอบ ทักษะการสั่งงาน การใหเกียรติ ความสนใจผูอ่ืน ความ
ยุติธรรม การมีเหตุผล และความใจกวาง  
   ดานที่ 2  ลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางาน จํานวน 11 ขอ ไดแก ขอ 2, 4, 5, 8, 
9, 14, 18, 20, 22, 25 และ 37 มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะในการบริหารจัดการตลอดจนวิธีการดูแล
ปกครองของผูบังคับบัญชา ไดแก การตั้งใจทํางาน การสอนงาน การตัดสินใจ และการแกไขปญหา  
   ดานที่ 3 ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น จํานวน 6 ขอ 
ไดแก ขอ 1, 3, 24, 26, 33 และ 35 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับฟงผูอ่ืน การเอาใจใสดูแล และความมี
น้ําใจ  
   ดานที่ 4  การใหโอกาสบุคคลอื่น จํานวน 2 ขอ ไดแก ขอ 27 และ 29 มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริม และการใหความไววางใจ   
   รวมเปนขอคําถามทั้งสิ้น 37 ขอ เปนขอความที่มีความหมายทางบวก 
จํานวน 17 ขอ ไดแกขอ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33 และ 35 สวนขอความ
ที่มีความหมายทางลบจํานวน 20 ขอ ไดแกขอ 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 
31, 32, 34, 36 และ 37 
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   แบบสอบถามนี้มีลักษณะเปนมาตรประมาณคาของ Likert โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนสําหรับขอความแตละขอที่แสดงถึงภาวะผูนําของหัวหนางาน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

มีลักษณะหรือพฤติกรรมเหลานั้น 
ภาวะผูนําของหัวหนางาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ขอความที่มีความหมายทางบวก 5 4 3 2 1 
ขอความที่มีความหมายทางลบ 1 2 3 4 5 
 
   ในการแปลความหมายผลคะแนนที่ได ซ่ึงอยูในชวงระหวาง 37 - 185 
คะแนน พนักงานที่ใหคะแนนสูงแสดงวา หัวหนางานมีภาวะผูนํา ทั้ง 4 ดาน คือ ลักษณะที่เกี่ยวกับ
ผูบังคับบัญชา ลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางาน ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น และ
การใหโอกาสบุคคลอื่น  ในระดับที่ดีกวาหัวหนางานที่พนักงานใหคะแนนต่ํากวา 
   ผูศึกษานําแบบสอบถามดังกลาวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ใน
กลุมพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูนจํานวน 33 คน ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.97 ซ่ึงมีระดับ
ความเชื่อมั่นสูง (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
  3. แบบสอบถามความรูในงานที่ทํา สรางแบบสอบถาม ผูศึกษาสรางขึ้นเองจาก
กรอบความคิดของ Anderson (1980, อางถึงใน Matsuo and Kusumi, 2000) แบงออกเปน 2 ดาน คือ  
   ดานที่ 1 ความรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานจริง จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 1, 3, 
4, 5, 7 และ 8 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนจริงเกี่ยวกับงานที่ทํา 
   ดานที่ 2 ความรูเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆ จํานวน 4 ขอ 
ไดแก ขอ 2, 6, 9 และ 10 มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆในงานที่ทํา 
   รวมเปนขอคําถามทั้งสิ้น 10 ขอ เปนขอความที่มีความหมายทางบวก
ทั้งหมด และ แบบสอบถามนี้มีลักษณะเปนมาตรประมาณคาของ Likert โดยมีเกณฑการใหคะแนน
สําหรับขอความแตละขอที่แสดงถึงความรูในงานที่ทําของพนักงาน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ความรูในงานที่ทํา 
เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

ขอความที่มีความหมายทางบวก 5 4 3 2 1 
ขอความที่มีความหมายทางลบ 1 2 3 4 5 
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   ในการแปลความหมายผลคะแนนที่ได อยูในชวงระหวาง  10 – 50 
คะแนน โดยพนักงานที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีความรูในงานที่ทํา ทั้ง 2 ดาน คือ ความรูเกี่ยวกับ
สภาพการทํางานจริง และความรูเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆ มากกวาพนักงานที่ได
คะแนนต่ํากวา 
   ผูศึกษานําแบบสอบถามดังกลาว มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ใน
กลุมพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน จํานวน 33 คน ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.82 ซ่ึงมีระดับ
ความเชื่อมั่นสูง (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
  4. แบบสอบถามบรรยากาศองคการ ผูศึกษาดัดแปลงมาจากเครื่องมือวัดระดับ
บรรยากาศองคการของเพ็ญภัทร (2547) ซ่ึงแปลจากเครื่องมือของ Litwin and Stringer (1968, อาง
ถึงใน เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ, 2547) โดยแบงออกเปน 9 ดาน คือ  
   ดานที่ 1 โครงสรางขององคการ จํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 1-8  
   ดานที่ 2 ความรับผิดชอบในงานของบุคคล จํานวน 7 ขอ ไดแก ขอ 9-15  
   ดานที่ 3 ความอบอุน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 16-20  
   ดานที่ 4 การสนับสนุน จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 21-25  
   ดานที่ 5 การใหรางวัลและการลงโทษ จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 26-31  
   ดานที่ 6 ความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง จํานวน 4 ขอ ไดแก 
ขอ 32-35  
   ดานที่ 7 มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย จํานวน 6 ขอ ไดแก 
ขอ 36-41  
   ดานที่ 8 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุม จํานวน 
4 ขอ ไดแก ขอ 42-45  
   ดานที่ 9 ความเสี่ยงและความทาทาย จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 46-50 
   รวมเปนขอคําถามทั้งสิ้น 50 ขอ เปนขอความที่มีความหมายทางบวก 
จํานวน 32 ขอ ไดแก ขอ1, 3, 4, 8, 9, 10 , 11, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49 และ 50 สวนขอความที่มีความหมายทางลบจํานวน 28 ขอ 
ไดแก ขอ 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 35, 39, 40, 44 และ 45 แบบสอบถามนี้มี
ลักษณะเปนมาตรประมาณคาของ Likert โดยมีเกณฑการใหคะแนนสําหรับขอความแตละขอที่
แสดงถึงบรรยากาศองคการ 5 ระดับ ดังนี้ 
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บรรยากาศองคการ 
เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

ขอความที่มีความหมายทางบวก 5 4 3 2 1 
ขอความที่มีความหมายทางลบ 1 2 3 4 5 
 
   ในการแปลผล คะแนนอยูในชวงระหวาง 50 – 250 คะแนน โดยพนักงาน
ที่ใหคะแนนสูงแสดงวาบรรยากาศองคการ ทั้ง 9 ดาน คือ โครงสรางขององคการ ความรับผิดชอบ
ในงานของบุคคล ความอบอุน การสนับสนุน การใหรางวัลและการลงโทษ ความขัดแยงและความ
อดทนตอความขัดแยง มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และความจงรักภักดีตอกลุม และความเสี่ยงและความทาทาย อยูในระดับที่ดีกวาพนักงานที่ให
คะแนนต่ํา 
   ผูศึกษานําแบบสอบถามดังกลาวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ใน
กลุมพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน จํานวน 33 คน ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.88 ซ่ึงมีระดับ
ความเชื่อมั่นสูง (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
  5. แบบสอบถามความผูกพันของพนักงานตอองคการ ผูศึกษาใชการดัดแปลงแบบ
วัดความผูกพันตอองคการของ กาญจนา นุใจกอง (2542) ซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบวัดของ Allen & 
Meyer (1990) ประกอบดวย องคประกอบ 3 ดานไดแก  
   ดานที่ 1 ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ จํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 1, 5, 
8, 9, 13, 20, 21 และ 24 
   ดานที่ 2 ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน จํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 2, 
4, 10, 14, 19, 22, 25 และ 28 
   ดานที่ 3 ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ จํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 3, 6, 7, 
11, 12, 15, 18 และ 23  
   รวมเปนขอคําถามทั้งสิ้น 24 ขอ เปนขอความที่มีความหมายทางบวก 
จํานวน 15 ขอ ไดแกขอ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 25 และ 28 และ สวนขอความที่มี
ความหมายทางลบจํานวน 9 ขอ ไดแก 2, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 21 และ 22 และ แบบสอบถามนี้มี
ลักษณะ เปนมาตรประมาณคาของ Likert โดยมีเกณฑการใหคะแนนสําหรับขอความแตละขอที่
แสดงถึงบรรยากาศองคการ 5 ระดับ ดังนี้  
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ความผูกพันตอองคการ 
เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

ขอความที่มีความหมายทางบวก 5 4 3 2 1 
ขอความที่มีความหมายทางลบ 1 2 3 4 5 
 
  ในการแปลผล คะแนนที่อยูในชวงระหวาง 24 - 120 คะแนน โดยพนักงานที่ได
คะแนนสูง แสดงวามีความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ดานคือ ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ  
ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ มากกวาพนักงานที่ได
คะแนนต่ํา 
  ผูศึกษานําแบบสอบถามดังกลาวมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ในกลุม
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
จํานวน 33 คน ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.71 (ดังแสดงในตาราง
ที่ 1) 
  สําหรับการแบงกลุมพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการมากและพนักงานที่มี
ความผูกพันตอองคการนอยนั้น ผูศึกษาใชเกณฑเปอรเซ็นตไทลที่ 20 และ 80 ของขอมูลที่รวบรวม
ได  
  ดังนั้น พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการมาก หมายถึง พนักงานบริษัทผลิต
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่มีความผูกพันอันเนื่องมาจาก
อารมณ การลงทุน และหนาที่อยูในระดับสูง คือ ไดคะแนนมากกวาเปอรเซ็นตไทลที่ 80 และ
พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการนอย หมายถึง พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ที่มีความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ การลงทุน หนาที่
อยูในระดับต่ํา คือไดคะแนนนอยกวาเปอรเซ็นตไทลที่ 20 
  แบบสอบถาม 5 สวนขางตน ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมพนักงานบริษัท
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จํานวน 33 คน 
จากนั้น นําไปหาคาความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟา
ของครอนบาคเทากับ 0.95 ซ่ึงแปลผลไดวามีระดับความเชื่อมั่นสูง (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางาน ความรูในงาน 

  ท่ีทํา บรรยากาศองคการ และความผูกพันตอองคการ 
 

แบบสอบถาม 
จํานวน 

ขอคําถาม 

คาความ
เชื่อม่ัน 

1. แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางาน 37 0.97 

   1.1 ลักษณะที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา 18 0.94 

   1.2 ลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางาน 11 0.93 

   1.3 ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น 6 0.82 

   1.4 การใหโอกาสบุคคลอื่น 2 0.63 

2. แบบสอบถามความรูในงานที่ทํา 10 0.82 

   2.1 ความรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานจริง 6 0.68 

   2.2 ความรูเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆ 4 0.69 

3. แบบสอบถามบรรยากาศองคการ 50 0.88 

   3.1 โครงสรางขององคการ 8 0.36 

   3.2 ความรับผิดชอบในงานของบุคคล 7 0.25 

   3.3 ความอบอุน 5 0.64 

   3.4 การสนับสนุน 5 0.51 

   3.5 การใหรางวัลและการลงโทษ 6 0.45 

   3.6 ความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง 4 -0.02 

   3.7 มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย 6 0.67 

   3.8 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุม 4 0.52 

   3.9 ความเสี่ยงและความทาทาย 5 0.77 

4. แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ 24 0.71 

   4.1 ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ 8 0.81 

   4.2 ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน 8 0.16 

   4.3 ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ 8 0.01 
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สถานที่ทําการศึกษา 
  บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการสรางและดัดแปลงเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
   1.1 สรางและดัดแปลงเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย 
    1.1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยลักษณะทางประชากรของกลุม
ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ประเภทการจางงาน ระดับตําแหนงงาน การศึกษา สถานภาพการ
สมรส และระดับรายไดรวมตอเดือน 
    1.1.2 แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางานของพนักงาน
บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนโดยดัดแปลงจาก
แบบวัดที่ใชกรอบความคิดการวัดภาวะผูนําของ วันชัย ธรรมสัจการ และคณะ (2542) 
    1.1.3 แบบสอบถามความรูในงานที่ทํา สรางขึ้นเองโดยจากกรอบ
ความคิดของ Anderson (1980, อางถึงใน Matsuo and Kusumi, 2000) 
    1.1.4 แบบสอบถามบรรยากาศองคการ โดยดัดแปลงแบบวัด ที่
ดัดแปลงมาจากเครื่องมือวัดระดับบรรยากาศองคการของเพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ (2547) ซ่ึงแปล
จากเครื่องมือของ Litwin and Stringer (1968, อางถึงใน เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ, 2547) 
    1.1.5 แบบสอบถามความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดย
ดัดแปลงแบบวัดความผูกพันตอองคการของ กาญจนา นุใจกอง (2542) ซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบวัด
ของ Allen & Meyer (1990) 
   1.2 นําแบบสอบถาม ภาวะผูนําของหัวหนางาน แบบสอบถามความรูใน
งานที่ทํา แบบสอบถามบรรยากาศองคการ และแบบสอบถามความผูกพันของพนักงานตอองคการ
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ไปตรวจสอบคุณภาพภายในของแบบสอบถาม โดยนําไปใหกลุมตัวอยางซึ่งมีลักษณะการทํางาน
และโครงสรางที่คลายคลึงกัน จํานวน 33 คนทํา แลวนําผลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบวัดโดยหาคาความเชื่อมั่นดังภาคผนวก ก 
   1.3 ตรวจสอบความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอคําถาม 
ตรวจสอบลําดับของคําถาม ความถูกตองของขอคําถาม เรียบเรียงขอคําถามและแกไขปรับปรุง
แบบสอบถามขั้นสุดทายกอนนําไปเก็บขอมูลจัดทําหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจ ไปติดตอผูจัดการ
ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน เพื่อขอความอนุเคราะหเพื่อขอเขาเก็บขอมูลภายในองคการ 
 
  2. ขั้นดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
   มีรายละเอียดในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
   2.1 ผูศึกษาทําหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจ ไปติดตอผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคล บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน เพื่อขอความอนุเคราะหเพื่อขอเขาเก็บขอมูลภายในองคการ เมื่อไดรับการอนุมัติแลว ผูศึกษา
นําไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกใหหัวหนางานของแตละสายการผลิตในสวนของการ
ผลิตของโรงงานที่ 2 และ 3 เปนผูรวบรวมขอมูล  
   2.2 ติดตามการสงเอกสารกลับคืน 
   2.3 ตรวจสอบและนําขอมูลไปวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป SPSS for Windows 
 
วิธีการทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป 
SPSS for Windows โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
  1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
   คํานวณหา ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนตน เพื่อใชบรรยายถึงปจจัยลักษณะทาง
ประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ประเภทการจางงาน ระดับตําแหนงงาน 
การศึกษา สถานภาพการสมรส และระดับรายไดรวมตอเดือน 
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  2. สถิติอนุมาน เพื่อใชทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
   2.1 การวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation analysis) โดยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางตัวแปรตางๆ โดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง   
    2.1.1 ภาวะผูนําของหัวหนางาน และความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
    2.1.2 ความรูในงานที่ทํา  และความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
    2.1.3 บรรยากาศองคการ และความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
   2.2 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical regression 
analysis) เพื่อหาความสามารถในการพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิต
ช้ินสวนอิเลคทรอนิคสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ของตัวแปรภาวะผูนําของ
หัวหนางาน ความรูในงานที่ทํา และบรรยากาศองคการ 
   2.3 ใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square) เพื่อหาความแตกตางในความ
ผูกพันตอองคการระหวางพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการมากกับพนักงานที่มีความผูกพันตอ
องคการนอยในปจจัยลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ประเภทการ
จางงาน ระดับตําแหนงงาน การศึกษา สถานภาพการสมรส และระดับรายไดรวมตอเดือน 
  3. ทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ขนาดกลุมตัวอยางในการหาคา
ความเชื่อมั่นควรเปนอยางนอย 25 หนวย (กัลยา วานิชยบัญชา, 2542) โดยกลุมตัวอยางเปน
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิคสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
จํานวน 33 คน ซ่ึงเปนขนาดที่เหมาะสม 


