
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1 ขอบเขตการศึกษา  
      3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา      
  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 

 1. การศึกษาความผูกพันขององคการของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานครโดยนําเอา

ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ มาประยุกต เพ่ือใชเปนกรอบในการศึกษา สรุปเปนปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job)ดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) และดานภาวะผูนํา (Leadership) ดัง

แผนภาพท่ี 1  

 

       ปจจัยของความผูกพัน                       ระดับของความผูกพัน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพ ท่ี 1  แนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 

 

      

 1.1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุก

หนวยงาน การจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น การ

สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยีรวมอยูใน

ดับดีและการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในองคการ 

ดานองคการ (Company) 

ดานงาน (Job) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Development) 

ดานภาวะผูนํา (Leadership) 

ความผูกพันตอ
องคการของ

พนักงาน 
(Employee 

Engagement) 

ผูกพัน (Engaged) 

ไมยึดติดกับความผูกพัน  
(Not - engaged) 

ไมผูกพัน (Actively disengaged) 
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  1.2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ

จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถและพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

 1.3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ไดแก การ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม การจัดทําขีดความสามารถ 

(Competency) ขององคการและพนักงาน พนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน พนักงานมี

โอกาสเรียนรูและเติบโตในท่ีทํางาน และมีการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 

 1.4. ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให

พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามี

การใหคําแนะนําและแนวทาง ผู บังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานและ

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

  2. การศึกษาในดานภาพรวม เปนการวัดระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานโดยใชทฤษฎีของ Steers (1977) Burke (2003) และ IES (2004) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของ

พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ แลวนํามาสรางคําถามเพ่ือวัดความผูกพัน ไดแก (1) มีความ

เช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ (2) มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ี

ในการทํางานเพื่อองคการ (3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคการ

ตอไป และ (4) มีความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการ ระดับของการวัดความผูกพันแบงเปน 3 

ระดับ ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ไดแก 

1. ระดับของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) เปรียบเสมือน “ดาว

เดนในองคการ” 

2. ระดับของพนักงานท่ีไมยึดติดกับความผูกพัน (Not-Engaged) เปรียบเสมือน “ผี

ดิบในองคการ” 

3. ระดับของพนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively Disengaged) 

เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” 

 

 

 

 

 

 



 13

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสํามะโนประชากร เปนการสํารวจ

ประชากรท้ังหมด คือ ผูจัดการทีมธุรกิจลูกคาผูประกอบการ  เจาหนาท่ีกลุมธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ซ่ึงปฏิบัติงานอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 เขต 12 ทีม รวมท้ังหมด 120 คน ซ่ีงการศึกษานี้ศึกษาจากาประชากร

ท้ังหมด   

ทีมขาย ผูจัดการทีม

ธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการ 

เจาหหนาท่ี

ธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการ 

ผูเช่ียวชาญ

ความสัมพันธ

ลูกคา 

เจาหนาท่ี

วิเคราะห

สินเช่ือ 

เจาหนาท่ี

สนับสนุนงาน

ขาย 

Small ดาวคะนอง 1 5 1 2 1 

Small สุขสวัสดิ์ 1 5 1 2 1 

Small พระประแดง 1 5 2 2 1 

Small บางขุนเทียน 1 6 1 2 2 

Small บางขุนนนท 1 5 1 2 1 

Small ปนเกลา 1 5 1 2 1 

Small เสือปา 1 1 6 1 2 1 

Small เส่ือปา 2  1 6 1 2 1 

Small สาทร 1 1 6 1 2 1 

Small สาทร 2 1 6 1 2 1 

Micro สุขสวัสดิ์ 1 2 1 1 1 

Micro บางขุนนนท 1 3 1 1 1 

รวมท้ังส้ิน 12 60 13 22 13 
 

3.2 วิธีการศึกษา 
3.2.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 

 1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาท่ีกลุมธุรกิจ

ลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 120 ราย โดยใชแบบสอบถาม 

  2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 

ส่ิงพิมพ เอกสาร ฐานขอมูล และเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ  
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3.2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
        เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 

สวนคือ  

 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในงาน ประสบการณในตําแหนง

หนาท่ี  

สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และระดับความ

ผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ โดยคําถามมีลักษณะเปน แบบ Likert Scale โดยแบงเปน 5 

ระดับ คือ (5)  เห็นดวยมากท่ีสุด (4) เห็นดวยมาก(3) เฉยๆ (2)เห็นดวยนอย (1) เห็นดวยนอยมาก  

 

3.3.การวิเคราะหขอมูล 
     ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห โดยการประมวลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี้ 

 1) ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 

 2) บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให

คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบงระดับความ

คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉยๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก 

 คะแนนท่ีไดจะนํามาวิ เคราะหหาค าเฉ ล่ียและแปลความหมายจากลักษณะ

แบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) (รังสรรค ประเสริฐ

ศร,ี 2548: 335) 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

               ในระดับเห็นดวยมาก 

คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

               ในระดับเฉยๆ  

คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

               ในระดับเห็นดวยนอย 
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คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยู 

                ในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

 การวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการวิเคราะหจากคําถามดานภาพรวม

จํานวน 3 คําถาม ประกอบดวย 

 1. ทานมีความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ 

 2. ทานมีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อประโยชนและ

ความกาวหนาขององคการ 

3. ทานมีความจงรักภักดี และปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกของ

องคการตอไป  

จากการวัดระดับความผูกพันตอภาพรวม จะนําคาเฉล่ียท่ีไดจากคําถามท้ัง 4 ขอ มา

แปลความหมายถึงระดับความผูกพัน โดยพิจารณาคาเฉล่ียดังนี ้

 คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) 

เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” คือ ระดับความคิดเห็นของพนักงานต องคการอยูในระดับเห็น

ดวยมากท่ีสุดและระดับเห็นดวยนอยมาก 

 คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานท่ีไมยึดติดกับความผูกพันตอองคการ 

(Not- Engaged) เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ”  คือ ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอ องคการ

อยูในระดับเฉยๆ 

 คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ 

(Actively Disengaged) เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” คือ ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอ 

องคการอยูในระดับเห็นดวยนอยมาก 

 
3.4 สถิติที่ใชในการศึกษา 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจํานวน 120 ชุด ไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคาสถิติ ดังนี ้

 1. คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะสวนบุคคล

ของประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน 

และระยะเวลาการทํางาน 

 2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการ และเปรียบเทียบขอมูล

ท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความผูกพันตอองคการ 
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 3. สถิติการทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (Analysis Of Variance: One Way ANOVA) เพื่อใชเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็นตอองคการ ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม 

 4.. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear 

Regression Analysis) ระหวางตัวแปรดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ

ดานภาวะผูนํา กับความผูกพันดานภาพรวม 

 

3.5 สถานท่ีที่ใชในการดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก 

ธนาคารกสิกรไทย  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษา  7  เดือน  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553 

 ระยะเวลาการเก็บขอมูล เดือนธันวาคม 2552 

 

 

 


