
 
บทท่ี 3 

ระเบียบและวิธีการศึกษา 
 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self 
Administered Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการศึกษาถึงความผูกพัน
ตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย โดยผูศึกษาไดกําหนดแนวทางการศึกษา ดังนี้ 
  3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร  
  3.2 วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 
  3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
  3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยการศึกษาปจจัยดานการบริการซ่ึง
ประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการใหบริการ (Self - Efficacy) ดานการบริการที่
มุงเนนลูกคา (Customer Orientation) ดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา (Service Climate) และ
ดานปจจัยสวนบุคคล (Individual factors) วามีปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิดความผูกพันตองานของ
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิเคราะหความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับความผูกพันตองานในภาพรวมท้ัง 3 ดาน ไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 
(Vigor) การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และการใหเวลากับงาน (Absorption) ของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดังแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดของการศึกษาความผูกพันตองานของพนกังาน 
 
  ปจจัยดานการบริการทั้ง 3 ดาน ไดถูกนํามาใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นดวย
มาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กฤษณ จิตนุยานนท, 2552) 
  1. ดานความม่ันใจในการทํางาน (Self-Efficacy) (กวิน  อําไพพงษ, 2543 อางจาก 
Bendura and Walters, 1963:  341) ไดแก การทํางานของฉันอยูในระดับท่ีดีภายใตขอบเขตความ 
สามารถของฉัน ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในองคกรของฉัน ฉันมีความรูดาน
เทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการ
ทํางานท่ีผานมาของฉันเพิ่มความม่ันใจใหฉันในการทํางานใหกับองคกรของฉันไดอยางเต็มท่ี       ฉัน
รู สึกวาฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันได รับในปจจุบัน  ฉันรู สึกม่ันใจวาทักษะและ
ความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน   ฉันสามารถทํางานท่ี
ทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ี
เปนไปตามความคาดหวัง และฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางดี 
  2. ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา (Customer Orientation) (Todd D. Donovan, 2001) 
ไดแก การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉัน การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับ
ฉัน ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอรองเรียนของลูกคาอยางทันทวงที ฉันรูสึกพอใจท่ีทําให
ลูกคามีความสุข ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา ฉันพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ ฉันชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับ

ความม่ันใจในการทํางาน 
(Self-Efficacy) 

การบริการที่มุงเนนลูกคา 
(Customer Orientation) 

บรรยากาศในการใหบริการ
(Service  Climate) 

ปจจัยสวนบุคคล 
(Individual Factors) 

ความผูกพันตองาน 
(Employee Engagement) 

- ความมุงม่ันทุมเท  
   (Vigor) 
- การอุทิศตนในการทํางาน   
   (Dedication) 
- การใหเวลากบังาน 
   (Absorption) 

ผูกพัน 
(Engaged) 

ไมผูกพัน 
(Not Engaged) 

ระดับความผูกพัน 



18 

 

ความตองการของเขาใหฉันฟง   ฉันชอบชวยแกปญหาใหลูกคา และความสนใจสูงสุดของลูกคาอยู
ในใจฉันเสมอ 
  3. ดานบรรยากาศในการใหบริการ (Service  Climate) (เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ, 
2547 อางจาก Joerg Dietz and Douglas Pugh, 2003:  92) ไดแก เจาหนาท่ีในองคกรของทานมีความรู
ในงานและมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ เม่ือเจาหนาท่ีทํางานและใหบริการ
ไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล โดยรวมแลวคุณภาพการบริการขององคกรของ
ทานอยูในระดับยอดเยี่ยม  องคกรของทานมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลือ
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจ
ในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตัวเอง องคกรของทานมีการตรวจสอบมาตรฐาน
การใหบริการอยางสมํ่าเสมอ และเจาหนาท่ีทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปน
อยางดี  
  องคประกอบของความผูกพันตองานท่ีนํามาเปนเกณฑในการแปลผลท้ัง 3 ดานเพ่ือ
เปนตัวช้ีวัดวาเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความผูกพันตอ
งานหรือไม นํามาใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นดวยมาตรวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) 
ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ (Schaufeli et al, 2002) 
  1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) ไดแก ในท่ีทํางานฉันรูสึกมีพลัง
เต็มท่ีในการทํางาน ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา
ฉันรูสึกอยากไปทํางาน ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ฉันสามารถปรับ
อารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี และในการทํางานฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงาน
บางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 
  2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) ไดแก ฉันพบวางานที่ฉันทําเปนส่ิงท่ี
มีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน งานของฉันสรางแรง
บันดาลใจใหฉัน ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา และฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉัน
เปนอยางมาก 
  3. ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) ไดแก ขณะท่ีฉันทํางานฉันรูสึกวาเวลาผาน
ไปอยางรวดเร็ว เม่ือฉันทํางานฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว ฉันรูสึกมีความสุขเม่ือฉันทํางานอยาง
ต้ังใจ ฉันจดจออยูกับงานของฉัน ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน และการดึงความสนใจของฉัน
ออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
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 3.1.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัยท้ังท่ีเปนขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว จํานวนท้ังหมด 214 ราย  
         ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาจากประชากรท้ังหมด โดยแจกแบบสอบถามให
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัยตอบท้ังหมด จํานวน 214 ชุด  ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 200 ชุด  
 
3.2 วิธีการศึกษา 
 3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก  
  1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเกบ็รวบรวมขอมูลจากเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย จํานวน 214 ราย โดยใชแบบสอบถาม 
   2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
  สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาทํางาน ประเภทสายงาน และสถานภาพการเปน
ผูบริหาร 
  สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับความมั่นใจในการทํางาน เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัด
แบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) จํานวน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย 
เฉยๆ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีขอคําถามจํานวน 9 ขอ ดังนี้ 

1. การทํางานของฉันอยูในระดับท่ีดี ภายใตขอบเขตความสามารถของฉัน 
2. ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในองคกรของฉัน 
3. ฉันมีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน 
4. ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของฉันเพิ่ม   
    ความม่ันใจใหฉันในการทํางานใหกับองคกรของฉันไดอยางเต็มท่ี 
5. ฉันรูสึกวาฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน 
6. ฉันรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถของฉันเทียบเทากับหรือมากกวา   
    ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน 
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7. ฉันสามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีฉันกําลังทําในปจจุบัน 
8. หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจในงานของฉันท่ีเปนไปตามความคาดหวัง9. 
ฉันม่ันใจในความสามารถของฉันในการทํางานไดเปนอยางดี 

  สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการบริการที่มุงเนนลูกคา เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัด
แบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) จํานวน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย 
เฉยๆ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีขอคําถามจํานวน 10 ขอ ดังนี้ 

1. การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับฉัน 
2. การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับฉัน 
3. ฉันมีความสุขในการตอบสนองตอขอรองเรียนของลูกคาอยางทันทวงที 
4. ฉันรูสึกพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข 
5. ฉันมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา 
6. ฉันพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
7. การบรรลุวัตถุประสงคของฉันคือ การทําใหลูกคาพึงพอใจ 
8. ฉันชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฉันฟง    
9. ฉันชอบชวยแกปญหาใหลูกคา 
10. ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจฉันเสมอ 

  สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับบรรยากาศในการใหบริการ เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัด
แบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) จํานวน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย 
เฉยๆ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีขอคําถามจํานวน 7 ขอ ดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีในองคกรของทานมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและให 
    บริการไดอยางมีคุณภาพ 
2. เม่ือเจาหนาท่ีทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและได    
    รับรางวัล 
3. โดยรวมแลวคุณภาพการบริการขององคกรของทานอยูในระดับยอดเยี่ยม 
4. องคกรของทานมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี  
    เหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ 
5. ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดย การปฏิบัติเปน 
    แบบอยางดวยตัวเอง 
6. องคกรของทานมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
7. เจาหนาท่ีทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางด ี
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  สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับความผูกพันตองานของพนักงาน เปนแบบสอบถามคําถาม
ใชมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) จํานวน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขาง
เห็นดวย เฉยๆ ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีขอคําถามเก่ียวกับ
องคประกอบความผูกพันตองานของพนักงาน 3 ดาน คือ ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดาน
การอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน รวมเปนปจจัยยอยท้ังหมด 17 ขอ ดังนี้  

1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  
  1. ในท่ีทํางานฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
  2. ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน 
    3. เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชาฉันรูสึกอยากไปทํางาน  
  4. ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
  5. ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางด ี
  6. ในการทํางานฉันมีความมุงม่ันเสมอแมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 
  2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน  
  7. ฉันพบวางานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน  
  8. ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน  
  9. งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน   
  10. ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา  
  11. ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 
  3. ดานการใหเวลากับงาน 
  12. ขณะท่ีฉันทํางานฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว  
  13. เม่ือฉันทํางานฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว  
  14. ฉันรูสึกมีความสุขเม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ  
  15. ฉันจดจออยูกับงานของฉัน  
  16. ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
  17. การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ตามข้ันตอน ดังนี้  
  1. ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
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  2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให
คะแนนในการวัดระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามสวนท่ี 2, 3, 4 และ 5 ซ่ึงเปนคําถามท่ีใชมาตรวัด
แบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) โดยใหคะแนนตามระดับความคิดเห็น 7 ระดับ ดังนี้  

ระดับความคดิเห็น           คะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง     7 

  เห็นดวย      6 
คอนขางเห็นดวย     5 
เฉย ๆ      4 
ไมคอยเหน็ดวย     3 
ไมเห็นดวย     2 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    1 
  คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปลความหมายจากระดับความคิดเหน็
เฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม แบบมาตราอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยนําคะแนนมาแบงเปน
ชวงเทาๆ กัน ต้ังแต 1-7 คะแนน จํานวน 7 ช้ัน โดยมีความกวางเทากับ 0.86 คะแนน 
  เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี ้
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
  คาเฉล่ีย 1.87 – 2.72 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับไมเห็นดวย 
  คาเฉล่ีย 2.73 – 3.58 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับไมคอยเห็นดวย 
  คาเฉล่ีย 3.59 – 4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเฉย ๆ 
  คาเฉล่ีย 4.45 – 5.30 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
  คาเฉล่ีย 5.31 – 6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
  คาเฉล่ีย 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
  การวัดระดับความผูกพันตองาน วิเคราะหจากคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันตองานของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม และนํามาแปลความหมายจากระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตองาน แบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยนําคะแนนมาแบงเปน 2 
ชวง ไมเทากัน คือ ชวงท่ี 1 มีคาเฉล่ีย 1.00 – 4.44 กลาวคือ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมคอยเห็นดวย และเฉย ๆ และชวงท่ี 2 มีคาเฉล่ีย 4.45 – 7.00 กลาวคือ มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑการแปล
ความหมายของคาเฉล่ียความผูกพันตองานของพนักงานโดยรวม ดังนี้ 
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  คาเฉล่ีย 1.00 – 4.44 หมายถึง ไมมีความผูกพันตองาน   
  คาเฉล่ีย 4.45 – 7.00 หมายถึง มีความผูกพันตองาน 
 
3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 
  1. คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะขอมูล
ท่ัวไปของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาทํางาน 
ประเภทสายงาน และสถานภาพการเปนผูบริหาร 
  2. คาเฉล่ีย (Mean) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตองานของผูตอบแบบสอบถาม   
และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตองานกับขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร 
  3. การทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อทดสอบวาคําถาม
ในแบบสอบถาม มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  4. การแจกแจงแบบที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานตางๆ 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน ดาน
การบริการที่มุงเนนลูกคา ดานบรรยากาศในการใหบริการ และความผูกพันตองาน ระหวางขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  5. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear 
Regression) ระหวางตัวแปรดานความเช่ือม่ันในการใหบริการ ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และ
ดานบรรยากาศในการใหบริการกับความผูกพันตองาน 
 
3.5 สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ศูนยการศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดําเนินการท่ีโรงพยาบาลนภาลัย 

อําเภอบางคนที จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน ต้ังแตเดอืน พฤศจิกายน 2552 ถึง กุมภาพันธ 2553 
  ระยะเวลาการเก็บขอมูล 1 เดือน คือ ธันวาคม 2552   


