
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน 
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง(Self–Administered 
Questionnaire) ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดในการศึกษา
ดังนี้ 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 1. ศึกษาถึงระดับความความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน โดยนําทฤษฎีและแนวความคิดตางๆมาสรุปเปนกรอบแนวคิดเพือ่ใชใน
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ลําพูน  
 2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในเขตจังหวัดลําพูน 
 3. ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยความม่ันใจในการทํางาน
ของพนักงาน   ปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการและปจจัยดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญท่ี
สงผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  ผูศึกษาจะใชปจจัยท่ีกําหนดระดับความ
ผูกพันตอองคการทั้ง 3 กลุมมาเปนตัวแปรปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการในการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ระดับความมั่นใจในการทํางานของตน (Self-
Efficacy ) บรรยากาศการใหบริการ (Service climate) และการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer 
Orientation) 
  1.1  ระดับความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน (Self-Efficacy ) 
ประกอบดวย   การทํางานของฉันอยูในระดับท่ีดีภายใตขอบเขตความสามารถของฉัน  ฉันไมเคยมี
ปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในองคกร  ฉันมีความรูดานเทคนิค ท่ีจําเปนตองใชในการ
ทํางานอยางครบถวน   ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉัน   
เพิ่มความม่ันใจใหฉันในการทํางานใหกับองคกรไดอยางเต็มท่ี   ฉันรูสึกวาฉันมีคุณสมบัติเกินกวา 
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ตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน   ฉันรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือ
มากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน  ฉันสามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําใน
ปจจุบัน  หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ีเปนไปตามความคาดหวัง   ฉันม่ันใจ
ในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางดี     
  1.2 บรรยากาศการใหบริการ (Service climate) ประกอบดวย พนักงานใน
องคกรของทานมีความรูในงานและมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ  เม่ือ
พนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล  โดยรวมแลว
คุณภาพการบริการขององคกรทานอยูในระดับยอดเยี่ยม   องคกรมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ   
ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการใหบริการลูกคา  องคกรมีการตรวจสอบมาตรฐานการ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ   พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยาง
ดี 
  1.3 การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) ประกอบดวย การยิ้ม
ใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉัน  การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน   ฉันมี
ความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันถวงที      ฉันรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคา
มีความสุข  ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา   ฉันพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย    การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ  ฉันชอบใหลูกคาพูดคุย
เกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง  ฉันชอบชวยแกปญหาใหลูกคา  ความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคาอยูในใจฉันเสมอ 
 2. ตัวแปรตาม ประกอบดวย ลักษณะความผูกพันตอองคการ 3 ลักษณะ ไดแก 
ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor), การอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication) และความสนใจ
ในการทํางานอยางเต็มเปยม (Absorption) 
  2.1 ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor) ประกอบดวย ในท่ีทํางานฉัน
รูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน   เม่ือฉันต่ืน
ข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน   ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน  
ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดีและในการทํางานฉันมีความ
มุงม่ันเสมอแมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม  
  2.2. การอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication) ประกอบดวย ฉันพบวา งานท่ีฉัน
ทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน  ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน   งานของฉัน
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สรางแรงบันดาลใจใหฉัน  ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา  และฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทาย
สําหรับฉันเปนอยางมาก 
  2.3 ความสนใจในการทํางาน (Absorption) ประกอบดวย ขณะท่ีฉันทํางาน ฉัน
รูสึกวาเวลาผานไปอยารวดเร็ว    เม่ือฉันทํางานฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว  ฉันรูสึกมีความสุข 
เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ   ฉันจดจออยูกับงานของฉัน  ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน   และ
การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
 
ภาพท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูนท้ัง 4 
แหง ประกอบดวย การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปาซาง   การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโฮงและการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอล้ี  โดยมีพนักงานทั้งส้ิน 169 คน  
ซ่ึงจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมด  
 
 

ความม่ันใจในการทํางาน 
ของตน (Self efficacy ) 

บรรยากาศการใหบริการ 
(Service climate) 

การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ 
(Customer Orientation) 

ความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 
- ความกระฉับกระเฉงใน
การทํางาน ( Vigor ) 
- การอุทิศตัวในการทํางาน      
( Dedication ) 
- ความสนใจในการทํางาน  
  (Absorption) 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
- อัตราเงินเดือน 
- ระดับตําแหนง 
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ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงจํานวนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดลําพูน  
 

หนวยงาน จํานวนพนกังาน(คน) 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน 100 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปาซาง 30 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโฮง 20 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอล้ี 19 

รวม 169 

 ท่ีมา : ออมบุญ   หลวงแดง.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป,2551:สัมภาษณ 
 
 3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดเก็บขอมูลจากกลุมประชากรท้ังหมด จํานวน 169 ราย   โดยการใช
แบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง(Self–Administered Questionnaire) ณ วันท่ี 21 มกราคม 2551 
 
3.2 วิธีการศึกษา 
 3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
 1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถาม โดย
สอบถามจากพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกระดับท่ีปฏิบัติงานอยูในเขตจังหวัดลําพูน 
 2)   ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอ่ืนๆ  การคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ตและการสัมภาษณ 
 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตจังหวัดลําพูน โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือ 
 สวนท่ี 1   ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ระดับตําแหนงและตําแหนงงาน  
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 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานท้ัง 3 ดาน ไดแก 
ขอมูลเกี่ยวกับระดับความม่ันใจในการทํางาน ขอมูลเกี่ยวกับดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา 
ขอมูลเกี่ยวกับดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ   รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับดานความผูกพันกับงานท่ีทํา 
ซ่ึงแบบสอบถามเปนคําถามท่ีใชในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale แบงเปน 7 ระดับ  
ประกอบดวย เห็นดวยอยางยิ่ง   เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉยๆ    ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
 
 3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  โดยไดทําการอางอิงจากแบบสอบถามของ         
UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE (UWES)  ซ่ึงนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป (SPSS) ตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
 2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS)  โดยมีหลักเกณฑ
การใหคะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2   ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบง
ออกเปน 7 ระดับ  ประกอบดวย เห็นดวยอยางยิ่ง   เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉยๆ   ไมคอยเห็น
ดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ซ่ึงในการวัดระดับความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี้ 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 7 สําหรับระดับความสําคัญเห็นดวยอยางยิ่ง 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 6 สําหรับระดับความสําคัญเห็นดวย 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 5 สําหรับระดับความสําคัญคอนขางเห็นดวย 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 4 สําหรับระดับความสําคัญเฉย ๆ 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 3 สําหรับระดับความสําคัญไมคอยเห็นดวย   
  คะแนนถวงน้ําหนัก 2 สําหรับระดับความสําคัญไมเห็นดวย 
  คะแนนถวงน้ําหนัก 1 สําหรับระดับความสําคัญไมเห็นดวยอยางยิ่ง   
 คะแนนท่ีจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปล
ความหมายจากลักษณะแบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) (รังสรรค ประเสริฐศรี,2548:335) 
 โดยท่ีเกณฑการประเมินคาระดับของสาเหตุของตัวแปรแตละตัว จะพิจารณาจากระดับ
ของสาเหตุท่ีมีคาต้ังแต1 -7 โดยแบงระดับสาเหตุออกเปน7ระดับในแตละระดับมีคะแนนหางกัน
เปนชวงช้ัน  ดังนี้ 
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     พิสัย คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  7 – 1 
 จํานวนช้ัน =              จํานวนช้ัน =    7 = 0.86 

 
 เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
 คาเฉล่ียระหวาง 6.17 – 7.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูใน 
   ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
 คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูใน 
   ระดับ เห็นดวย 
 คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 5.30 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูใน 
   ระดับคอนขางเห็นดวย 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูใน 
   ระดับเฉยๆ 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.73 – 3.58 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูใน 
   ระดับไมคอยเห็นดวย   
 คาเฉล่ียระหวาง 1.87 – 2.72 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูใน 
   ระดับ ไมเห็นดวย 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.86 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูใน 
  ระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง   
  
 การวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการ วิเคราะหจากคําถามจํานวน 17 คําถาม 
ซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ของ Wilmar B. 
Schaufeli และ Arnold B. Bakker (2003) ประกอบดวย  

ดานความกระฉับกระเฉงในการทํางาน (Vigor) 
1. ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
2. ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน 
3. เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน  
4. ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
5. ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี 
6. ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม  
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ดานการอุทิศตัวในการทํางาน (Dedication) 
7. ฉันพบวา งานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
8. ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
9. งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
10. ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
11. ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 
ดานความสนใจในการทํางาน (Absorption) 
12. ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
13. เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
14. ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ  
15. ฉันจดจออยูกับงานของฉัน  
16.ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน  
17.การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
 

 เกณฑการวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยแบงเปน 5 ระดับในแตละ
ระดับมีคะแนนหางกันเปนชวงช้ัน  ดังนี้ 

     พิสัย คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  7 – 1 
 จํานวนช้ัน =              จํานวนช้ัน =    5 = 1.2 

 เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
 คาเฉล่ียระหวาง 5.81 – 7.00 หมายถึง ระดับความผูกพันของพนักงานในระดับสูงมาก 
 คาเฉล่ียระหวาง 4.61 – 5.80 หมายถึง ระดับความผูกพันของพนักงานในระดับสูง 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.60 หมายถึง ระดับความผูกพันของพนักงานในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.21 – 3.40 หมายถึง ระดับความผูกพันของพนักงานในระดับนอย 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.20 หมายถึง ระดับความผูกพันของพนักงานในระดับนอยมาก 
 
3.2.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหคาความถ่ี(Frequency) และคารอยละ(Percentage) เปนการใชสถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร คือ เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ระดับตําแหนงและตําแหนงงาน  
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 2. คาเฉล่ีย (Mean)ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน และเปรียบเทียบ
ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความคิดเห็นตอองคการ 
 3. การวิเคราะหความแปรปรวน(ANOVA)และทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธโดยสถิติที (T-test)   เพื่อใชทดสอบอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอรับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตจังหวัดลําพูน 
 4. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear 
Regression) ระหวางตัวแปรดานความมั่นใจในการทํางานของตน    ดานบรรยากาศการใหบริการ
และดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
เขตจังหวัดลําพูน 
 
3.3 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก   
1. การไฟฟาสวนภูมิภาคทั้ง 4 แหง ประกอบดวย  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปาซาง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโฮงและการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอล้ี   

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
3.4 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ในการศึกษาคร้ังนี้ใชเวลาในการเก็บขอมูลเบ้ืองตน จัดทําฐานขอมูลวิเคราะหขอมูล 
สรุปผล จัดทําและนําเสนอรายงานท้ังส้ิน 9 เดือน ต้ังแตเดือน มีนาคม – พฤศจิกายน 2551 

 
 


