
บทท่ี 3 
ระเบียบและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ความผูกพนัตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากดั 

(มหาชน) เขต 31 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของความผูกพันตอองคการของพนักงาน กําหนด
ขอบเขตของการศึกษา และวธีิการศึกษาดังนี้ 

3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเน้ือหา และขอบเขตประชากร  ขนาดตัวอยาง 
และวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

3.2 วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
3.3  การวิเคราะหขอมูล 
3.4  สถิติท่ีใชในการศึกษา 
3.5  สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวจิัยและรวบรวมขอมูล 
3.6  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 

 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยการศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 โดยนําเอาทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ มาสรุปเปนกรอบ  
โดยดานความผูกพันตอองคการของพนักงานศึกษาภายใตกรอบแนวคิดของ Wilmar B. Schaufeli 
และ Arnold B. Bakker (2002) ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor)  การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)   การใหเวลากับงาน (Absorption)   สวน
ในดานปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานภายใตการศึกษานี้ประกอบดวย  ปจจัยดานลักษณะ
สวนบุคคล  ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน  ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา 
และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดดังนี้ 

ดานความผูกพันตอองคการของพนักงานท่ีอางอิงจาก Wilmar B. Schaufeli และ 
Arnold B. Bakker (2002) ท่ีไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความผูกพันในการทํางาน โดยสามารถแบง
ลักษณะการแสดงออกและความคิดในการปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ไดเปน  3  ลักษณะ 
ไดแก 
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1)  ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  คือ ลักษณะของพนักงานท่ีมีพลังกาย
และพลังใจสูงในขณะทํางาน มีความเต็มใจที่จะทํางานและพรอมท่ีจะเผชิญหนากับงานท่ี
ยากลําบากได 

2)  การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) คือ การที่พนักงานมีความยึดติดกับงาน
ใดงานหนึ่งอยางมาก และมีความรูสึกวางานท่ีทํานั้นเปนส่ิงสําคัญ   มีความศรัทธา  ภูมิใจในงาน  
คิดวางานท่ีทํานั้นเปนส่ิงทาทายและเปนแรงบันดาลใจใหกับตนเอง 

3)  การใหเวลากับงาน (Absorption)  คือ   อารมณความรูสึกของพนังงานท่ีจดจออยู
กับงานท่ีทําและมีความสุขในขณะทํางาน ทําใหรูสึกวาเวลาในการทํางานผานไปอยางรวดเร็ว และ
ไมตองการที่จะละท้ิงงานท่ีกําลังทําอยูนั้น 

และในสวนของดานปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานท้ัง 4 ดาน สามารถ
อธิบายรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) ดานลักษณะสวนบุคคล   ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และตําแหนงงานในองคกร 

2) ดานความม่ันใจในการทํางาน (Self  Efficacy) ไดแก การทํางานของฉันอยูใน
ระดับท่ีดี ภายใตขอบเขตความสามารถของฉัน ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานใน
บริษัท ฉันมีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน ประสบการณการทํางาน
และความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉันเพิ่มความม่ันใจใหฉัน   ในการทํางานใหกับบริษัทได
อยางเต็มท่ี   ฉันรูสึกวาฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน   ฉันรูสึกม่ันใจวา
ทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน   ฉัน
สามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน   หากกลาวอยางมืออาชีพฉันพึงพอใจ
ในงานของฉันท่ีเปนไปตามความคาดหวัง  และฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานได
เปนอยางดี 

3) ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา (Customer   Orientation)   ไดแก  
การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉัน การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน    
ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที ฉันรูสึกพึงพอใจท่ีทําให
ลูกคามีความสุข    ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา ฉันพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ    ฉันชอบใหลูกคาพูดคุย
เกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง   ฉันชอบชวยแกปญหาใหลูกคา และความสนใจสูงสุดของ
ลูกคาอยูในใจฉันเสมอ 
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4) ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  (Service Climate)ไดแก   พนักงานในบริษัท
ของทานมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ     เม่ือพนักงาน
ทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล   โดยรวมแลวคุณภาพ
การบริการของบริษัททานอยูในระดับยอดเยี่ยม   บริษัทมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และ
ความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ    ผูบริหารแสดง
ความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตัวเอง   บริษัทมีการ
ตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสม่ําเสมอ  และพนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี    ซ่ึงจากแนวคิดท่ีใชในการศึกษาสามารถสรุปเปนกรอบท่ีใชใน
การศึกษาได ดังแผนภาพท่ี 1 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก พนักงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

จํากัด (มหาชน) เขต 31 จํานวน 17 สาขา รวมจํานวนพนักงานท้ังหมด 162 คน โดยเก็บขอมูลจาก
ประชากรทั้งหมด ดังนี้ 

 
 

ความผูกพนัตอองคการของพนักงาน 
( Employee Engagement ) 

ดานความมั่นใจในการทํางาน
ของพนักงาน (Self  Efficacy) 

ดานการใหความสําคัญตอ 
การบริการลูกคา 

(Customer  Orientation) 

ดานวัฒนธรรมในการให 
บริการ (Service Climate) 

ดานลักษณะสวนบุคคล 

ความมุงม่ันทุมเท (Vigor) 
การอุทิศตน (Dedication) 

การใหเวลากับงาน (Absorption) 
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ประชากร จํานวน (คน) รอยละ 

1. สาขาถนนทาแพ เชียงใหม   16 9.88 
2. สาขาถนนราชวงค เชียงใหม 11 6.79 
3. สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม 10 6.17 
4. สาขาถนนศรีดอนไชย เชียงใหม 11 6.79 
5. สาขาชางเผือก เชียงใหม   16 9.88 
6. สาขายอยตลาดวโรรส   6 3.70 
7. สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม 10 6.17 
8. สาขายอยสามแยกสันทราย 7 4.32 
9. สาขาถนนชางคลาน เชียงใหม 11 6.79 
10. สาขายอยไนทบาซาร   6 3.70 
11. สาขาส่ีแยกสนามบิน เชียงใหม 10 6.17 
12. สาขายอยถนนเชียงใหม – แมโจ 7 4.32 
13. สาขายอยเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม   10 6.17 
14. สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม 11 6.79 
15. สาขายอยตลาดประตูเชียงใหม 7 4.32 
16. สาขายอยถนนนิมมานเหมินท เชียงใหม 7 4.32 
17. สาขายอยบ๊ิกซี หางดง 6 3.70 

รวม 162 100.00 

ท่ีมา : ทวี เนื่องพุก (28 มกราคม 2551; สัมภาษณ) 
 

3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือทําการเก็บขอมูลจากกลุม

ประชากรท้ังหมด ท่ีอยูในบัญชีบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 31 ณ วันท่ี 28 
มกราคม 2551  จํานวน 162 ราย โดยการใชแบบสอบถาม 
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3.2 วิธีการศึกษา 
3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

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

สอบถามจากพนักงานทุกระดับท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสาขาของธนาคารกสิกรไทย เขต 31 
2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอ่ืน ๆ และการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 

 
3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความผูกพันตอ
องคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบงออกเปน 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน  เปน
แบบสอบถามแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจาก
ระดับความคิดเห็นแบงออกเปน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉย ๆ  
ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   

สวนท่ี  2   ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการพนักงาน ซ่ึง
ประกอบดวย คําถามท่ีเกี่ยวกับ  ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน(Vigor)  ดานการอุทิศตนใน
การทํางาน (Dedication)  และดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  เปนแบบสอบถามแบบใชสเกล
ของไลเกทิ (Likert Scale) โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจากระดับความคิดเห็นแบงออกเปน 
7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉย ๆ  ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไม
เห็นดวยอยางยิ่ง   

สวนท่ี  3   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา เปน
แบบสอบถามแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจาก
ระดับความคิดเห็นแบงออกเปน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉย ๆ  
ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   

สวนท่ี  4   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในดานวัฒนธรรมในการใหบริการ เปนแบบสอบ 
ถามแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจากระดับความ
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คิดเห็นแบงออกเปน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉย ๆ  ไมคอยเห็น
ดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   

สวนท่ี  5  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ตําแหนงในองคกรและตําแหนงงานใน
องคกร 
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยการประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตามข้ันตอนดังนี ้

1)   ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
2) บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 1-4  ซ่ึงเปนคําถามแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) แบง
ระดับความคิดเห็นออกเปน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง   เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉย ๆ  ไม
คอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยจะมีการใหคะแนนในการวัดระดับความคิดเห็น 
ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น  1   แสดงวาไมเห็นดวยอยางยิง่ 
ระดับความคิดเห็น  2   แสดงวาไมเห็นดวย 
ระดับความคิดเห็น  3   แสดงวาไมคอยเห็นดวย 
ระดับความคิดเห็น  4   แสดงวาเฉยๆ 
ระดับความคิดเห็น  5   แสดงวาคอนขางเห็นดวย 
ระดับความคิดเห็น  6   แสดงวาเห็นดวย 
ระดับความคิดเห็น  7   แสดงวาเห็นดวยอยางยิ่ง 

การวิเคราะหคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายจาก
ลักษณะแบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (รังสรรค ประเสริฐศรี, 
2548) เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนกังานตอองคการอยู
ในระดบัไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 

คาเฉล่ียระหวาง 1.87 – 2.72 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนกังานตอองคการอยู
ในระดบัไมเหน็ดวย 
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คาเฉล่ียระหวาง 2.73 – 3.58 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนกังานตอองคการอยู
ในระดบัไมคอยเห็นดวย 

คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนกังานตอองคการอยู
ในระดบัเฉยๆ 

คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 5.30 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนกังานตอองคการอยู
ในระดบัคอนขางเห็นดวย 

คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนกังานตอองคการอยู
ในระดบัเหน็ดวย 

คาเฉล่ียระหวาง 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนกังานตอองคการอยู
ในระดบัเหน็ดวยอยางยิ่ง 

การวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการ วิเคราะหจากคําถามจํานวน 17 
คําถาม ซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ของ 
Wilmar B. Schaufeli และ Arnold B. Bakker (2003) ซ่ึงแบงองคประกอบของความผูกพัน 3 
องคประกอบ  ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน(Vigor) ประกอบดวยคําถามขอ 1-5   ดาน
การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)  ประกอบดวยคําถามขอ  6 -11   และดานการใหเวลากับ
งาน(Absorption)  ประกอบดวยคําถามขอ 12 -17   ประกอบดวยคําถามดังนี้ 

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

 
จากคําถามท่ีเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ สามารถแปลความหมาย

ของระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยใชเกณฑการแปลความหมายโดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ตามคาเฉล่ีย โดยใชสูตรการคํานวณดังนี้   

 
ดังนั้น จะไดความหางของแตละระดับเทากับ 1.20 ซ่ึงแปลความหมายไดดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.20 

หมายถึง พนักงานมีความผูกพันกับองคการดานนั้นอยูในระดับตํ่ามาก 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียระหวาง 2.21 – 3.40 

หมายถึง พนักงานมีความผูกพันกับองคการดานนั้นอยูในระดับตํ่า 
 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.60 

หมายถึง พนักงานมีความผูกพันกับองคการดานนั้นอยูในระดับปานกลาง 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียระหวาง 4.61 – 5.80 

หมายถึง พนักงานมีความผูกพันกับองคการดานนั้นอยูในระดับสูง 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ียระหวาง 5.81 – 7.00 

หมายถึง พนักงานมีความผูกพันกับองคการดานนั้นอยูในระดับสูงมาก 
 
3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 

1) คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะขอมูล
ท่ัวไปของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน ตําแหนงใน
องคกรและตําแหนงงานในองคกร 

2) คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความผูกพันตอองคการ และเปรียบเทียบ
ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความผูกพันตอองคการ 

(ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนตํ่าสุด) = (7 - 1) = 1.20 
                     ระดับความผูกพัน            5 
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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
ระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  ดานความ
ม่ันใจในการทํางานของพนักงาน  ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ และองคประกอบของความผูกพันของพนักงานท้ัง 3 ดาน คือ  ดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน (Vigor)  ดานการอุทิศตนในการทํางาน(Dedication)   และดานการใหเวลากับ
งาน(Absorption)    

 
3.5 สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 

สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูล คือสาขาของธนาคารกสิกร
ไทย เขต 31 จํานวน 17 สาขา ประกอบดวย สาขาถนนทาแพ เชียงใหม สาขาถนนราชวงค เชียงใหม  
สาขาถนนเจริญเมือง เชียงใหม  สาขาถนนศรีดอนไชย เชียงใหม  สาขาชางเผือก เชียงใหม  สาขา
ยอยตลาดวโรรส  สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม  สาขายอยสามแยกสันทราย  สาขาถนนชางคลาน 
เชียงใหม   สาขายอยไนทบาซาร  สาขาส่ีแยกสนามบิน เชียงใหม สาขายอยถนนเชียงใหม – แมโจ  
สาขายอยเซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม  สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม  สาขายอยตลาดประตู
เชียงใหม  สาขายอยถนนนิมมานเหมินทร เชียงใหม  สาขายอยบ๊ิกซี หางดง   และคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
3.6 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา  7 เดือน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ  2551 ถึง เดือนกันยายน 2551 
  ระยะเวลาการเก็บขอมูล  1 เดือน ในเดือนพฤษภาคม  2551  
 


