
 
บทที ่3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 
  ในการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   จังหวัดสมุทรสาคร  ในดานปจจัยของความผูกพัน ท้ัง 4  ดาน 
คือ ดานองคการ   ดานงาน   ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   และดานภาวะผูนํา  มีขั้นตอนดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ
ความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 7 สาขา คือ
1.สาขาสมุทรสาคร  (ศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา)     2. สาขามหาชัย     3. สาขายอยโกรกกราก
4. สาขากระทุมแบน 5. สาขาบานแพว 6. สํานักงานธุรกิจสมุทรสาคร  7.สํานักงานเขตออม ไดนํา
ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ มาสรุปเปนกรอบเพ่ือใชในการศึกษา โดยใชแนวคิดของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) เปนกรอบในการศึกษา  โดยศึกษาถึงปจจัยภายในองคการท่ี
สงผลตอระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการ (Engagement Factors) แบงเปน 4  ดานไดแก 
ปจจัยดานองคการ (Company)  ปจจัยดานงาน (Job)  ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(Human Resource Development)  และปจจัยดานภาวะผูนํา (Leadership)   
  
   ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรสาคร ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 7 สาขารวม 107 ราย  ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากประชากร
ท้ังหมด ดังนี้ ระดับผูจัดการ 11 คน รองผูจัดการ 18 คน  เจาหนาท่ีอาวุโส 33 คน  เจาหนาท่ี
ปฏิบัติการ 41 คน พนักงานบริการ 4 คน ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2552   (ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) , 2553) 
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วิธีการศึกษา 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมจากการออกแบบสอบถามโดย
สอบถามจากพนักงานธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร   
   2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ และการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเนต็  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เรื่องความคิดเห็นตอปจจัยท่ี
สงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร  โดย
ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ี ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อายุการทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือน และ ตําแหนงงาน 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร  ตอองคการ ท้ัง 4 ดานคือ ดาน
องคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   และดานภาวะผูนํา   โดยอางอิงจาก
แบบสอบถามของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย     ซ่ึงคําถามเปนมาตรวัดของไล
เคิรท( Likert Scale)   โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนจากระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ เห็น
ดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉยๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก 

สวนท่ี  3  ปญหาและขอเสนอแนะ  
 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห ดวยการประมวลผล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 
 2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการให
คะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบงระดับความ
คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉยๆ เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยมาก
คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถามท่ีใชใน
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) (รังสรรค ประเสริฐศร,ี 2548: 335)              
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 เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี ้
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับเห็นดวยมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับเฉยๆ  
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอย 
1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอยมาก  
    

สถิติที่ใชในการศึกษา 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจํานวน 107 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
ท่ัวไปของกลุมประชากร 
 
 สถานที่ใชในการดําเนินงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้  ศูนย
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะ
ดําเนินการท่ี ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร  
 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาดําเนินการท้ังส้ิน  12 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2552  
ถึงเดือนกันยายน 2553  

 
 
 
 

 


