
15 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านัก
เขตล าปาง จ านวนพนักงานรวมทั้งหมด 249 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด

ส านักงานเขตล าปาง ผู้วิจัยได้ก าหนดโดยใช้หลักการของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และความคลาดคลื่นที่ยอมรับได้ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 153 คน แล้วน ามาก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วนตามสังกัดของพนักงาน ดังตาราง 2  

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

พนักงานธนาคารกรุงไทย                          
ส านักงานเขตล าปาง 

จ านวนประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง                  
(คน) 

1. ส านักงานเขตล าปาง 20 12 
2. ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ล าปาง 9 5 
3. ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาล าปาง 7 4 
4. ส านักงานธุรกิจล าปาง 18 11 
5. สาขาล าปาง 23 15 
6. สาขาประตูชัย 17 11 
7. สาขาแม่เมาะ 12 8 
8. สาขาเถิน 11 6 
9. สาขาเขลางค์นคร 11 6 
10. สาขาเทสโก้โลตัส ล าปาง  11 6 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
พนักงานธนาคารกรุงไทย                          
ส านักงานเขตล าปาง 

จ านวนประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง                  
(คน) 

11. สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ล าปาง 11 6 
12. สาขาวังเหนือ 10 6 
13. สาขาแม่ทะ 9 6 
14. สาขาศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง 6 4 
15. สาขาบิ๊กซี ล าพูน 10 6 
16. สาขาโลตัสป่าซาง 11 7 
17. สาขาบ้านโฮ่ง 12 8 
18. สาขาแม่ทา 9 6 
19. สาขานิคมอุตสาหกรรมล าพูน 10 6 
20. สาขาล าพูน 22 14 

รวม 249 153 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและ
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์เป็นลักษณะข้อค าถามในแบบสอบถาม
เพ่ือให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ท างานประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 ส่วนที่ 2 เป็นมาตรวัด Likert Scale และให้คะแนนแบบ (rating scale) เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด
ส านักงานเขตล าปาง ได้แก่ ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใ นอาชีพ                        
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ ด้านความ
สมดุลของชีวิตการท างาน และด้านความภูมิใจในองค์การ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
     ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) ค าตอบมี

ให้เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในแต่ละ
ข้อค าถามจะให้เลือกตอบได้เพียงระดับเดียว ซ่ึงแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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 เห็นด้วยอย่างยิ่ง                           5 คะแนน                                                          
เห็นด้วย           4 คะแนน                                                          
ไม่แน่ใจ                                           3   คะแนน                                                
ไม่เห็นด้วย                                 2         คะแนน                                                 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง                 1 คะแนน                                                          
 

     การแปลผลคะแนนของข้อค าถามคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ไว้ ดังนี้ 

ระดับมากท่ีสุด               มีคะแนนระหว่าง            4.21 - 5.00 
 ระดับมาก         มีคะแนนระหว่าง             3.41 - 4.20 

ระดับปานกลาง                       มีคะแนนระหว่าง             2.61 - 3.40 
ระดับน้อย                             มีคะแนนระหว่าง             1.81 - 2.60 
ระดับน้อยที่สุด                       มีคะแนนระหว่าง             1.00 - 1.80 

 

ส่วนที่ 3 เป็นมาตรวัด Likert Scale และให้คะแนนแบบ(rating scale) เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)                    
สังกัดส านักงานเขตล าปาง ได้แก่ ความเชื่อและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 
     ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) ค าตอบมี

ให้เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในแต่ละ
ข้อค าถามจะให้เลือกตอบได้เพียงระดับเดียว ซ่ึงแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง                           5 คะแนน                                                          
เห็นด้วย           4 คะแนน                                                          
ไม่แน่ใจ                                           3   คะแนน                                                
ไม่เห็นด้วย                                 2         คะแนน                                                 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง                 1 คะแนน                                                          

 
     การแปลผลคะแนนของข้อค าถามคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคุณภาพชีวิต

ในการท างาน ไว้ ดังนี้ 
ระดับต่ าท่ีสุด                          มีคะแนนระหว่าง          1.00-1.80 
ระดับน้อย                             มีคะแนนระหว่าง           1.81-2.60 
ระดับปานกลาง                       มีคะแนนระหว่าง           2.61-3.40 
ระดับสูง                                มีคะแนนระหว่าง          3.41-4.20 
ระดับสูงที่สุด                          มีคะแนนระหว่าง           4.21-5.00 
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การทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเพ่ือปรับปรุง

แก้ไข น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน                 
เพ่ือ  ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ได้แก่ นางสาวชุติม์ ชูฤกษ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย 
สาขาเขลางค์นคร นางกาญจนา ศรีชัยตัน  หัวหน้างานมาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเนชั่น 
อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์  รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 น ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ที่ได้ คือ 0.93 

2. น าแบบแบบสอบถามและทดสอบที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตเชียงใหม่ จ านวน 30 ชุดโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค  (Cronbach Alpha) หากมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่าแบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยให้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.719 

     3. น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล กับพนักงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงาน
เขตล าปาง ทั้งหมด 16 สาขา ส านักงาน 2 ส านักงาน และศูนย์ธุรกิจ 2 ศูนย์ มีพนักงานทั้งหมด 
จ านวน 153 คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้อธิบายและแปลความหมายของข้อมูล  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายและแปลความหมายของข้อมูล และ
หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)   

 
 


