
 

 

 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่  1 ไดด้ าเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน และระดับของ
ความสุขในการท างาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังาน
เขตเชียงใหม่ 1 เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารของธนาคารในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและกลยทุธ์ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารต่อไป 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาถึงระดบัความสุขในการท างานและปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังาน
เขตเชียงใหม่ 1 โดยน าเอาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆมาสรุปเป็นกรอบเพื่อใชใ้นการศึกษา   โดย
แบ่งเป็น 5 ปัจจยั ดงัน้ี ไดแ้ก่  

1.  ผูน้ า  (Leadership)    
2.  ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Friendship)  
3.  ความรักในงาน (Job Inspiration)    
4.  ค่านิยมร่วมขององคก์ร  (Organization’s Share Value) 
5.  คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)  

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ระดบั

ปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานในสาขา สงักดัส านกังานเขตเชียงใหม่ 1โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากจ านวน
ประชากรทั้งหมดจ านวน 81 ราย (บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2554: ออนไลน์) 
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ท่ีปฏิบติังานในสาขาสังกดัส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 จ านวน 202 
ราย (บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2554: ออนไลน์) โดยใชแ้บบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self-
Administered Questionnaire)  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์
เอกสารธนาคาร ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ รายได ้
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่ง 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานทั้ง 5 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูน้ า ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความรักในงาน 
ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการ 
ท างาน 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล    

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และค่า
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชว้ิธี Crosstabulation และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช ้Chi-Square 

 
 
 
 
 
 



 16 

ส ำหรับลกัษณะของแบบสอบถำมในส่วนท่ี2 เลือกตอบได ้5 ระดบัคือ เห็นดว้ย
อยำ่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ ตำมมำตรวดัลิเคอร์ท (Likert Scale) 
(รวมศิริ เมนะโพธิ, 2550) ซ่ึงมีเกณฑค์ะแนนดงัน้ี 
  เห็นดว้ยอยำ่งยิง่   ค่ำน ้ ำหนกัของตวัเลือกเท่ำกบั 5 
  เห็นดว้ย   ค่ำน ้ ำหนกัของตวัเลือกเท่ำกบั 4 
  ไม่แน่ใจ    ค่ำน ้ ำหนกัของตวัเลือกเท่ำกบั 3 
  ไม่เห็นดว้ย  ค่ำน ้ ำหนกัของตวัเลือกเท่ำกบั 2 

ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ ค่ำน ้ ำหนกัของตวัเลือกเท่ำกบั 1 
ผลคะแนนท่ีได้น ำมำวิเครำะห์หำค่ำเฉล่ียและแปลควำมหมำยจำกลักษณะ

แบบสอบถำมท่ีใชใ้นระดบักำรวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภำคชั้น โดยค ำนวณควำมกวำ้งของแต่ละ
อนัตรภำคชั้น ดงัน้ี 

ควำมกวำ้งอนัตรภำคชั้น  = ระดบัคะแนนสูงสุด – ระดบัคะแนนต ่ำสุด 
                                                      จ  ำนวนอนัตรภำคชั้น 
   = 5 – 1 
         5 
   = 0.8 

 
ตารางที ่3.1 แสดงกำรแบ่งระดบัควำมเห็นดว้ยและค่ำพิสยัคะแนนของค ำถำม 
 

ระดับความคดิเห็น ค่าของค าตอบ ค่าเฉลีย่ระดับความคดิเห็น 
เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 5 4.21 – 5.00 
เห็นดว้ย 4 3.41 – 4.20 
ไม่แน่ใจ 3 2.61 – 3.40 
ไม่เห็นดว้ย 2 1.81 – 2.60 
ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 1 1.00 – 1.80 

 
3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 

กำรศึกษำคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 4 เดือน นบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 ถึง
เดือนกมุภำพนัธ์ 2555 
 


