
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
  การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยขอบเขตการศึกษา แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวเิคราะหการประมวลผลขอมูลและระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  
ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวยการศึกษาถึงความผูกพันของพนักงาน
ตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม โดยนําเอาทฤษฎี
และแนวคิดตาง ๆ มาสรุปเปนกรอบเพ่ือใชในการศึกษา โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง  
4 ดาน คือ ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) ดานภาวะผูนํา (Leadership) และศึกษาระดับความผูกพันของบุคคลากรท่ีมี
ตอองคการจากภาพรวมความผูกพันตอองคการ 
 
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 14 สาขา 3 หนวยงาน รวมท้ังหมด 192 รายโดยจําแนกเปนผูบริหาร
จํานวน 54 ราย และพนักงานจํานวน 138 ราย โดยทําการศึกษาจากประชากรท้ังหมด 192 ราย
แบงเปน (21 กรกฎาคม 2552, ฝายงานบุคคล ธนาคารทหารไทย) 

สาขาในจังหวัดเชียงใหม ท้ังหมด14 สาขา จํานวน 121 คน 
สํานักงานเขตธุรกิจสาขา    ท”  25 คน 
ศูนยธุรกิจSME     ท”  36 คน 
ศูนยธุรกิจตางประเทศ    ท”  10 คน 

 รวมทั้งหมด               192 คน  
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3.2 วิธีการศึกษา 
 3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขอมูลและแหลงขอมูล 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ท่ีไดจากการสอบถามพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 192 
รายโดยใชแบบสอบถามจํานวน 192 ชุด 
  2. ขอมูลทุติยภมิู (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสารและฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
 
 3.2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เรื่อง ความผูกพันของ
พนักงานตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหมโดย
ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา สวนงานท่ีสังกัด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือน 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ของพนักงาน โดยอางอิงจาก
แบบสอบถามของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) 
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ดานภาวะผูนํา (Leadership)  
โดยปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง 4 ดานดังกลาวจะนําไปสูความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
โดยวิเคราะหผานความคิดเห็นดานภาพรวม 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาความเช่ือม่ันตอแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอองคการของพนกังาน
ธนาคารทหารไทย ในจังหวัดเชียงใหม 
 

ความคิดเห็นตอองคการ จํานวนขอ Reliability 
(∝∝) 

1. ดานองคการ 8 0.867 
2. ดานงาน 4 0.843 
3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 12 0.949 
4. ดานภาวะผูนํา 6 0.984 
5. ดานความผูกพันในภาพรวม 3 0.914 

รวม 33 0.972 
หมายเหตุ  ∝ > 0.9 หมายถึงดีมาก (Excellent)  ∝ >0.8 หมายถึงดี (Good) 
 ∝ > 0.7 หมายถึงยอมรับได (Acceptable)  ∝ >0.6 หมายถึงนาสงสัย (Questionable) 
 ∝ > 0.5 หมายถึงไมดี (Poor)   ∝ <0.5 หมายถึงใชไมได (Unacceptable) 
 
  จากตารางท่ี 1 พบวาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถมโดยใชวิธีการ
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวา คําถามดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะ
ผูนําและดานความผูกพันในภาพรวม มีคาความเช่ือม่ันมากกวา 0.90 ดานองคการและดานงานมีคา
ความเช่ือม่ันมากกวา 0.80 ดังนั้นจึงถือวาคําถามท่ีใชในการศึกษาแตละองคประกอบของความ
ผูกพันและความผูกพันตอองคการนี้มีความนาเช่ือถืออยูในระดับสูง 
 
 3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดทําการอางอิงจากแบบสอบถามของ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย จะนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาม
ขั้นตอน โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดความ
คิดเห็นโดยใชมาตรวัดของลิเคริท (Likert’s Scale) (อางในวุฒิรัตน อุนจิตต,ิ 2551) แบงออกเปน 5 
ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉย ๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก ในการวัดระดับ
ความคิดเห็นจะใหคะแนน ดังนี ้
   ระดับความคิดเห็น 5  เห็นดวยมากท่ีสุด 
   ระดับความคิดเห็น 4  เห็นดวยมาก 
   ระดับความคิดเห็น 3  เฉย ๆ 
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   ระดับความคิดเห็น 2  เห็นดวยนอย 
   ระดับความคิดเห็น 1  เห็นดวยนอยมาก 
  คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายจากลักษณะ
แบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) (รังสรรค ประเสริฐ
ศร,ี 2548) เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑดังนี ้
  คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการ 
           อยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการ 
           อยูในระดับมาก 
  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการ 
           อยูในระดับเฉย ๆ 
  คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการ 
           อยูในระดับนอย 
  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการ 
           อยูในระดับนอยท่ีสุด 
  การวัดระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการวิเคราะหจากคําถามดาน
ภาพรวมจํานวน 3 คําถาม ประกอบดวย 
  1. มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร
ทหารไทย 
  2. มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคาร
ทหารไทยเปนหลัก 
  3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร
ทหารไทย 
  จากคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอภาพรวมท้ัง 3 ขอจะนํามาแปลความหมายถึง 
ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการโดยอางอิงจากสมาคมการจัดการงานบุคคลแหง 
ประเทศไทย (2549) โดยพิจารณาตามระดับความคิดเห็นดังนี ้
  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานท่ีสรางปญหาใหกับองคการ
เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” (Actively disengaged employee) 
  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 –3.40 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีใจรักและทุมเทในงาน
เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” (Not-engagedemployee) 
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  คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” (Engaged employee)   
 
 3.2.3 สถิติที่ใชในการศึกษา 
  สถิติท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
  1. ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป
ของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
  2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน และ
เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความคิดเห็นตอองคการ 
  3. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย 
(Linear Regression) ระหวางตัวแปรดานองคการ ดานงาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
ดานภาวะผูนํากับดานภาพรวม โดยสรุปดวยคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยเพื่อใชในการทํานายระดับ
ความผูกพันตอองคการ และทดสอบสถิติดวยระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 
 
3.3 สถานที่ใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล คือ ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 14 สาขา 3 หนวยงาน และ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


