
บทท่ี 3 
ระเบียบและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

กลุมแผนงานจังหวดัลําพูน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
กําหนดขอบเขตของการศึกษา และวิธีการศกึษาดังนี ้

3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเน้ือหา และขอบเขตประชากร  
3.2 วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา และ 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 
3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
3.5 สถานท่ีใชในการดําเนินงานวิจยัและรวบรวมขอมูล 
3.6 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 

 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยการศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพูน โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพัน  อันประกอบไปดวย 4 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน (Self Efficacy) ดานการ
บริการลูกคา (Customer Orientation) ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ( Service Climate ) และดาน
ปจจัยสวนบุคคล  
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ภาพท่ี 2 แนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
  นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงงาน ระดับเงินเดือน กับปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน (Self 
efficacy) ดานการบริการที่มุงใหความสําคัญของลูกคา(Customer Orientation) และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ (Service Climate) และศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของ
พนักงาน ท้ัง 3 องคประกอบไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  การอุทิศตนในการ
ทํางาน (Dedication)  การใหเวลากับงาน (Absorption)  นอกจากนี้ ยังศึกษาวาปจจัยดานความม่ันใจ
ในการทํางาน (Self efficacy) ดานการบริการลูกคา (Customer Orientation) และดานวัฒนธรรมใน
การใหบริการ (Service Climate) มีผลตอความผูกพันตองานของพนักงานหรือไม  โดยปจจัยของ
ความผูกพันตองานท้ัง 3 ดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ดานความม่ันใจในการทํางาน ไดแก การทํางานของฉันอยูในระดับท่ีดี ภายใต
ขอบเขตความสามารถของฉัน ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในบริษัท ฉันมีความรู
ดานเทคนิค ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน ประสบการณการทํางานและความสําเร็จใน
การทํางานท่ีผานมาของฉัน เพิ่มความม่ันใจใหฉัน ในการทํางานใหกับบริษัทไดอยางเต็มท่ี ฉันรูสึก
วา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน ฉันรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถ
ของฉันเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน ฉันสามารถทํางานท่ีทาทาย
มากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ีเปนไป
ตามความคาดหวัง และฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางดี 

2. ดานการบริการลูกคา ไดแก การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉัน การ
เขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคา
อยางทันทวงที ฉันรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา ฉัน

ความผูกพันตองานของพนักงาน 
 ( Employee Engagement ) 

- ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน 
(Vigor) 

- การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหน่ึง
ของงาน (Dedication) 

- การใหเวลากับงาน 
(Absorption) 

ความม่ันใจในการทํางาน   
(Self efficacy ) 

วัฒนธรรมในการใหบริการ 
( Service climate ) 

การบริการลูกคา 
( Customer orientation) 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาการ

ทํางาน 
- ตําแหนงงาน 
- ระดับเงินเดือน 
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พยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการทําให
ลูกคาพึงพอใจ ฉันชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง ฉันชอบชวยแกปญหา
ใหลูกคา และความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจฉันเสมอ 

3. ดานวัฒนธรรมในการใหบริการไดแก พนักงานในบริษัทของทานมีความรูในงาน 
และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการได
อยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของบริษัททาน
อยูในระดับยอดเยี่ยม บริษัทมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจใน
การบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตัวเอง บริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานการ
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ และพนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปน
อยางดี 

และองคประกอบของความผูกพันตอองคกรดานงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ 
ตามแนวคิดของ Wilmar B. Schaufeli (2002) คือ 

1) ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ี
แสดงออกถึงความเปยมไปดวยพลัง เต็มใจท่ีจะทุมเทแรงใจ พลังงานในการทํางาน
และมีความสามารถในการปรับสภาวะจิตใจในขณะที่ปฏิบัติงาน แมในขณะท่ีเกิด
ปญหา 

2) การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) เปนการอุทิศทุมเทในการ
ทํางานโดยรับรูความสําคัญของงาน เปนการทํางานหนักเปนระยะเวลานาน  มี
ความกระตือรือรนในการหาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาองคกร มีความภาคภูมิใจและ
มีความรูสึกทาทาย 

3) การใหเวลากับงาน (Absorption) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนท่ีเต็มเปยมไปดวย
ความตั้งใจมุงม่ัน มีสมาธิจดจอในการทํางานและมีความสุขในการทํางาน ไมได
คํานึงถึงระยะในการทํางานวาเวลาจะผานไปนานขนาดไหน  

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ พนักงานของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
กลุมแผนงานจังหวดัลําพูน  จํานวน 22 สาขา โดยการศึกษานี้สํารวจการรับรูของพนักงานจากท้ัง 22 
สาขา ณ วันท่ี 5 พฤษภาคม 2551 ถึง 1 มิถุนายน 2551 รวมพนักงาน 182 คน โดยเก็บขอมูลจาก
ประชากรทั้งหมด ดังนี ้
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ประชากร จํานวน (คน) 

1. พนักงานสาขาทาแพ 15 

2. พนักงานสาขาศรีนครพิงค 15 

3. พนักงานสาขาสันปาขอย เชียงใหม 23 

4. พนักงานสาขาลําพูน 11 

5. พนักงานสาขาถนนชางคลาน 8 

6. พนักงานสาขาสันกําแพง 13 

7. พนักงานสาขาบอสราง 9 

8. พนักงานสาขาดอยสะเก็ด 9 

9. พนักงานสาขาบานธิ ลําพูน 4 

10. พนักงานสาขายอยอุโมงค ลําพูน 5 

11. พนักงานสาขาแมโจ 6 

12. พนักงานสาขายอยมหาวทิยาลัย แมโจ 3 

13. พนักงานสาขายอยโลตัสสันทราย 5 

14. พนักงานสาขายอยคารฟรู เชียงใหม 6 

15. พนักงานสาขายอยบ๊ิกซี เชียงใหม 6 

16. พนักงานสาขายอยหนองหอย 5 

17. พนักงานสาขายอยถนนศรีดอนไชย 6 

18. พนักงานสาขายอยตลาดมีโชค 6 

19. พนักงานสาขายอยบ๊ิกซี ลําพูน 6 

20. พนักงานสาขาสารภี 8 

21. พนักงานสาขายอยนิคมอุตสาหกรรม ลําพูน 4 

22. พนักงานสาขายอยพนัธุทิพย เชียงใหม 5 

                           รวม 182 
 
ท่ีมา : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน), 2551 

ตามโครงสรางของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแบงสายการบริหารงาน
เปนกลุมงาน สําหรับจังหวดัเชียงใหม สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมแผนงานจังหวดั



  
27 

เชียงใหม และ กลุมแผนงานจังหวัดลําพนู รวม 42 สาขา แตละกลุมจะมีประธานแผนเปนหัวหนา 
สํานักงานของกลุมแผนงานจังหวดัเชียงใหมต้ังอยูท่ีสาขาประตูชางเผือก สวนสํานักงานกลุม
แผนงานจังหวดัลําพูนต้ังอยูท่ีสาขาสันปาขอย (ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน), 2551) 

 
3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถาม โดย

สอบถามจากพนักงานทุกระดับท่ีปฏิบัติงานอยูในพนกังานธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) กลุม
แผนงานจังหวดัลําพูน 

2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร
ตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ ท้ังจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอ่ืน ๆ และการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 

 
3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความผูกพันตอ
องคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพนู โดยลักษณะของ
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน  

สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการพนักงาน พนักงาน 
เปนแบบสอบถามแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจาก
ระดับความคิดเห็นแบงออกเปน 7 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย เฉย ๆ 
ไมคอยเหน็ดวย ไมเหน็ดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ในการวดัระดับความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี ้

 
ระดับความคิดเห็น 7 เห็นดวยอยางยิ่ง  

  ระดับความคิดเห็น 6 เห็นดวย 
  ระดับความคิดเห็น 5 คอนขางเห็นดวย 
  ระดับความคิดเห็น 4 เฉย ๆ 
  ระดับความคิดเห็น 3 ไมคอยเหน็ดวย 
  ระดับความคิดเห็น 2 ไมเห็นดวย 
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ระดับความคิดเห็น 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยการประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปตามข้ันตอนดังนี ้
1)   ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
2) บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) แบงระดับ
ความคิดเหน็ออกเปน 7 ระดบั คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเหน็ดวย เฉย ๆ ไมคอยเห็นดวย 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

การวิเคราะหคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายจากลักษณะ
แบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2548) เกณฑ
การแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

 
คาเฉล่ียระหวาง 6.17 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัเหน็ดวยอยางยิ่ง 
คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู  

ในระดบัเหน็ดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 5.30 หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัคอนขางเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัเฉยๆ  
คาเฉล่ียระหวาง 2.73 – 3.58 หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัไมคอยเห็นดวย  
คาเฉล่ียระหวาง 1.87 – 2.72 หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัไมเหน็ดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.86 หมายถึง  ระดบัความคิดเหน็ของพนักงานตอองคการอยู

ในระดบัไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  
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การวัดระดับความผูกพันตองานของพนักงานในองคการ วิเคราะหจากคําถามดาน
ภาพรวมจํานวน 17  คําถาม (Schaufeli,W.B., Salanaova, M. ,Gonzalez-Roma,V.G.,& Bakker, 
A.B.(2002)) ซ่ึงสามารถแบงกลุมตามนิยามความผูกพันออกเปน 3 กลุม คือ 

 
1. ความมุงม่ัน, ความพยายาม (Vigor) ประกอบไปดวย 
 1) ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
 2) ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน 
 3) เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน  
 4) ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
 5) ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี 
 6) ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม  
 
2. การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) ประกอบไปดวย 
 1) ฉันพบวา งานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
 2) ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
 3) งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
 4) ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
 5) ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 
 
3. การใหเวลากับงาน (Absorption) ประกอบไปดวย 
 1) ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
  2) เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
  3) ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ  
  4) ฉันจดจออยูกับงานของฉัน  
  5) ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน  
  6) การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
 โดยท่ีหากคาเฉล่ียของความคิดเห็นมากกวาคาเฉล่ีย คือ 4 สามารถบอกถึงไดวา

พนักงานมีความผูกพันตอองคกร 
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3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
1) คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะขอมูล

ท่ัวไปของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงงานและอัตรา
เงินเดือน 

2) คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความผูกพันตอองคการ และเปรียบเทียบขอมูล
ท่ัวไปของกลุมประชากรกบัระดับความผูกพันตอองคการ 

3)  สถิติทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียท่ีไดจากแตละกลุม จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

4)  การทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อทดสอบวา
คําถามในแบบสอบถาม มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

5)   การวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนประกอบของความผูกพัน 3 ดาน กับความผูกพันตองานของพนักงาน 

 
3.5 สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 

สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูล คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) แผนงานจังหวัดลําพูน จํานวน 22 สาขา ไดแก สาขาทาแพ, สาขาศรีนครพิงค,           สาขา
สันปาขอย, สาขาลําพูน, สาขาสันกําแพง, สาขาบอสราง, สาขาดอยสะเก็ด, สาขาบานธิ, สาขายอย
อุโมงค, สาขาแมโจ, สาขายอยมหาวิยาลัยแมโจ, สาขายอยโลตัสสันทราย, สาขายอยคารฟูร 
เชียงใหม, สาขาบ๊ิกซี เชียงใหม, สาขาสารภี, สาขายอยบ๊ิกซี ลําพูน, สาขายอยหนองหอย, สาขายอย
ศรีดอนไชย, สาขายอยนิคมอุตสาหกรรม ลําพูน, สาขาถนนชางคลาน, สาขายอยพันธทิพย เชียงใหม
,สาขายอยตลาดมีโชค และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังนี้เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2551 ถึง เดือนสิงหาคม 2551 
 
 


