
2 

2 

บทที� 3 
วธีิดําเนินการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
             กลุ่มประชากรที�ใชท้าํการศึกษาในครั� งนี� ไดแ้ก่ พนกังานรายเดือนของบริษทัแปลนเอสเตท 
จาํกดั เป็นวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการรูปแบบภาวะผูน้าํ
ของผูบ้งัคบับญัชากบัความผกูพนัต่อองคก์าร การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครั� งนี�  
ไดท้าํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานทั�งหมดของบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั จาํนวน
บุคลากรกลุ่มประชากรทั�งหมด  250 คน  
  
วธีิการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
  
             ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรทาโร่ยามาเน่โดยให้
มีความคลาดเคลื�อนจากการสุ่มร้อยละ 5 (คือ 0.05) 
 สูตร     N 
  1 + Ne 
โดยที�  n  =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  =  จาํนวนประชากร 
 e   =  ความคลาดเคลื�อนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง   =   250 
            1 + 250 ( 0.05 ) 
  = 153.85 
              จากการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างพนกังานของบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดัที�ใช้ในการศึกษา
เท่ากบั 154 คน โดยทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) อา้งถึงใน ถนอมศรี  แดงศรี,(2551)  
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ขั$นตอนการดําเนินการศึกษา 
 
             การศึกษาเรื� อง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบภาวะผูน้ําของ
ผูบ้งัคบับญัชากบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั เป็นการวิจยัเชิง
พรรณนา (Description Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื�อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ําของผูบ้ ังคบับญัชากับความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั ซึ� งมีขั�นตอนในการศึกษาดงันี�  
 1. ศึกษาหาขอ้มูลดา้นเอกสารเป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัทั�ง
ในและนอกประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ศึกษา 
 2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม เป็นการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยการสุ่ม
ตวัอยา่งพนกังานของบริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 

 
             เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลนั�น ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่ง 
ออกเป็น 3 ตอนดงันี�  
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลทั�วไปในการปฏิบติังาน 
เพื�อจาํแนกตวัแปรส่วนบุคคลซึ�งไดแ้ก่ 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. อายงุาน 
 4. ระดบัตาํแหน่ง 
 5. การศึกษา 
 6. สถานภาพสมรส 
 7. ระดบัขั�นเงินเดือน 
 ส่วนที� 2 ไดแ้ก่ เป็นแบบสอบถามที�วดัภาวะผูน้าํแบบตาข่ายบริหารโดยผูศึ้กษาได้
พฒันาแบบสอบถามของ ถนอมศรี  แดงศรี (251,หน้า 136-145) ซึ� งเป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ�น
ตามทฤษฎีของเบรคและแมคเชน ( Blake  and McCanse, 1991) โดยเลือก 2 รูปแบบภาวะผูน้าํ ไก้
แก่ ผูน้าํแบบมุ่งงาน และผูน้าํแบบมุ่งคน 
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 รูปแบบแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีความหมายของ
คะแนนตั�งแต่ มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด มีขอ้คาํถามทั�งหมด 16 ขอ้ เป็นคาํถามเชิง
บวกทั�งหมดซึ�งเกณฑก์ารใหค้ะแนนในขอ้คาํถามเชิงบวก เป็นดงันี�  
 ขอ้คาํถาม 01-08 สอบถามผูน้าํแบบมุ่งงาน 
 ขอ้คาํถาม 09-16 สอบถามผูน้าํแบบมุ่งคน 
 

การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ มากที�สุด กาํหนดใหค้ะแนน 5  คะแนน 
การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ มาก กาํหนดใหค้ะแนน 4  คะแนน 
การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ปานกลาง กาํหนดใหค้ะแนน 3  คะแนน 
การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ นอ้ย กาํหนดใหค้ะแนน 2  คะแนน 
การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ นอ้ยที�สุด กาํหนดใหค้ะแนน 1  คะแนน 

  
 การแปลคะแนนรูปแบบภาวะผูน้าํ 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  1.00 - 1.80 หมายถึง การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ในระดบัตํ�ามาก 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  1.81 - 2.60 หมายถึง การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ในระดบัตํ�า 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  2.61 - 3.40 หมายถึง การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  3.41 - 4.20 หมายถึง การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ในระดบัสูง 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  4.21 - 5.00 หมายถึง การับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ในระดบัสูงมาก 
 
 ส่วนที� 3 ไดแ้ก่คาํถามที�ใช้ในการวดัระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน 
โดยเป็นแบบสอบถามที�ไดพ้ฒันาจากแบบสอบถามของ ถนอมศรี แดงศรี,(2551) ซึ� งดดัแปลงมา
จากแบบสอบถามความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารของ Allen & Meyer (1990) มาใชใ้นการประเมิน (วดั) 
ความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารซึ� งเป็นคาํถามเชิงบวกทั�งหมดและ ลกัษณะของแบบประเมินเป็นมาตรวดั
การประเมินค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่เห็นดว้ยมากที�สุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ย
ปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 
 ขอ้คาํถาม 19-28 ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ 
 ขอ้คาํถาม 29-38 ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยู ่
 ขอ้คาํถาม 39-48 ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน  
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             โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานออกเป็น 5 ระดบัคือ มาก
ที�สุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยที�สุด โดยในแบบสอบถามระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานทั�ง 3 ดา้น จะมีทั�งขอ้คาํถามเชิงบวก และขอ้คาํถามเชิงลบ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี�  
 

มีผลต่อความผกูพนั มากที�สุด กาํหนดใหค้ะแนน 5  คะแนน 
มีผลต่อความผกูพนั มาก กาํหนดใหค้ะแนน 4  คะแนน 
มีผลต่อความผกูพนั ปานกลาง กาํหนดใหค้ะแนน 3  คะแนน 
มีผลต่อความผกูพนั นอ้ย กาํหนดใหค้ะแนน 2  คะแนน 
มีผลต่อความผกูพนั นอ้ยที�สุด กาํหนดใหค้ะแนน 1  คะแนน 

 
             และไดก้าํหนดระดบัการแปลผลระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในแต่ละดา้น
โดยใชสู้ตรคาํนวณดงันี�  
 อนัตรภาคชั�น     จาํนวนชั�น  
         ค่าพิสัย  
 ค่าพิสัย               จาํนวนชั�น 
   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด 
 
              และนาํเอาเกณฑค์ะแนนดงักล่าวมาแบ่งช่วงระดบัออกเป็น 5 ช่วง โดยใชสู้ตรค่าพิสัยดงันี�  
 
 คะแนนสูงสุด -  คะแนนตํ�าสุด  = 5 – 1  =  0.80 
  จาํนวนชั�น          5 
 
             จากนั�นนาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ยเพื�อแปลความหมายของระดบัคะแนนที�ไดรั้บในแต่ละ
ช่วงระดบั โดยชั�นละ 0.8 ดงันี�  
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  1.00 - 1.80 หมายถึง มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัตํ�ามาก 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  1.81 - 2.60 หมายถึง มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัตํ�า 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  2.61 - 3.40 หมายถึง มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  3.41 - 4.20 หมายถึง มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง  4.21 - 5.00 หมายถึง มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงมาก 
 

= 

= 
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การตรวจสอบเครื�องมือ 

  
             โดยการทดสอบเพื�อหาความเชื�อมั�นของเครื�องมือ (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที�ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งที�ศึกษาจาํนวน 30 คน โดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) การที�ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกหน่วยตวัอยา่ง
โดยยดึหลกัความสะดวกเป็นสาํคญั หลงัจากนั�นนาํมาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ
ของผูบ้งัคบับญัชา เท่ากบั .8395 และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัความผกูพนัต่อองคก์าร 
เท่ากบั .9276 และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบบัเท่ากบั .9198 ดงัตารางที� 1 
 

ตารางที� 1 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม ค่าความเชื�อมั�น 

วดัรูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา .8395 
วดัความผกูพนัต่อองคก์าร .9276 
ทั�งฉบบั .9198 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

             การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี�  
             1. ทาํหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทัแปลน เอสเตท 
จาํกดั  เพื�อขออนุญาตเก็บขอ้มูล 
             2. เมื�อไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทัแปลน 
เอสเตท จาํกดั เรียบร้อยแล้ว ดาํเนินการแจกแบบสอบถามพร้อมเก็บแบบสอบถามคืนพนักงาน
บริษทัแปลน เอสเตท จาํกดั ดว้ยตวัเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง รวม 154 ชุด ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัมา และตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถามพบวา่ มีการตอบขอ้คาํถาม
ครบทุกขอ้และทุกชุด 
             3. รวบรวมแบบสอบถามให้ครบตามที�แจกแลว้นาํมาบนัทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

  
             ผูศึ้กษาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อประมวลผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยแยกการวเิคราะห์ ดงันี�  
             สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื�อแจกแจงความถี� (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
             ค่าที (t-test) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยสองกลุ่มที�เป็นอิสระต่อกนั 
             การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test เมื�อพบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยวธีิของ LSD เพื�อเปรียบเทียบวา่คู่ใดมีความแตกต่างกนับา้ง 
             ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ตามการรับรู้ของพนักงานกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังาน โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 
 

 

 

 


