
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการในบริษัท เอส. เอ็ม. วี. 

(ไทย แลนด) จํากัด ขอมูล ณ วนัท่ี 3 พ.ย. 49 จํานวนท้ังหมด 493 คน (บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย
แลนด) จํากัด, ฝายทรัพยากรมนุษย, 2549: แฟมขอมูลคอมพิวเตอร) 
 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ พนักงานในระดบัปฏิบัติการใน 

บริษัท เอส.เอ็ม.วี. (ไทย แลนด) จํากัด จํานวนไมนอยกวา 244 คน โดยการอางอิงจากตารางกําหนด
ขนาดตัวอยางของ Nan Lin (1976) (อางใน William (2003: 429)) ท่ีระดบัความเช่ือม่ัน 95% ระดับ
ความคลาดเคล่ือนท่ี 5% โดยใชเทคนิคสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability 
sampling) แบบใชวิธีสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience sampling) (กุณฑลี เวชสาร, 2546: 146) 
โดยกระจายตามแผนกท้ังหมด 10 แผนก และไดตวัอยางท่ีสมบูรณในการศึกษา จํานวน 311 
ตัวอยาง 
 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชวธีิเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงานใน
ระดับปฏิบัติการใน บริษัท เอส. เอ็ม. วี. (ไทย แลนด) จํากัด จํานวน 346 ราย ท้ังนี้จํานวน
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาจะตองถูกตองสมบูรณนาํมาใชประโยชนได ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 จาํนวนและคารอยละของแบบสอบถามท่ีแจกไปและไดรับกลับคืน 

รายการ จํานวน รอยละ 
 แบบสอบถามท่ีสงไป 
 แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน                                         
 แบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวสมบูรณ 

346 
321 
311 

100 
92.77 
89.88 

 แบบสอบถามท่ีตองใชเปนกลุมตัวอยาง 
 แบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวสมบูรณ 

244 
311 

100 
127.46 

จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวสมบูรณจํานวน 311 ฉบับ ไปวิเคราะหขอมูล 

 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล และการแปรคาขอมูล 

การตรวจสอบคุณภาพขอมูลมีข้ันตอนดังนี ้
3.3.1 ตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดกลับมาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและ

ตรวจสอบจํานวนของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทุกฉบับไดรับการประเมินการกรอก
แบบสอบถาม วาคําถามท่ีมีความหมายเชิงบวก และ เชิงลบ มีการตอบท่ีขัดแยงกันหรือไม และ
แบบสอบถามท่ีไมไดคุณภาพจะถูกคัดท้ิง จากตารางท่ี 3.1 แสดงวามีแบบสอบถาม 10 ชุดที่ถูกคัด
ท้ิง 

3.3.2 นําแบบสอบถามบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window โดยกําหนดระดับ
การลักษณะการตอบแบบสอบถามแบบมาตรวัด Likert Scale ท้ังหมด 5 ระดับ ซ่ึงมีท้ังขอความเชิง
บวกและขอความเชิงลบ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

 
ระดับความคดิเห็น         คะแนนขอความเชิงบวก (Positive)      คะแนนขอความเชงิลบ (Negative)  
เห็นดวยอยางยิ่ง                                         5                                                        1  
เห็นดวย                                                     4                                                        2 
ไมแนใจ                                                     3                                                        3 
ไมเห็นดวย                                                 2                                                        4  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                                     1                                                        5 
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ในการศึกษาคร้ังนี้มีขอความเชิงลบจากแบบสอบถามไดมีการแปรคาเปนขอความเชิงบวกดังนี้  

งานทําใหเกิดความเครียดมาก (b7) 
บริษัทควบคุมงานจนอึดอัด (b10) 
ไดรับงานเรงดวนบอยจนเกนิกําลัง (b26) 
ภาระงานมากจนไมมีเวลาใหครอบครัว (b27) 
วิจารณบริษัทในทางลบรวมกับเพื่อน (b30) 
รูสึกภักดีตอบริษัทเล็กนอย (C3) 
คงไดดีเทากันถาทํางานกับบริษัทอ่ืน (C7) 
ไมมุงม่ันท่ีจะอยูกับองคกรภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน (C9) 
มองไมเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคกร (C11) 
ลําบากใจท่ีตองยอมรับนโยบาย (C12) 
การทํางานกับบริษัทเปนการตัดสินใจท่ีผิดพลาด (C15) 
                                                     

 เกณฑการแปลคาเฉล่ียความคิดเห็นตอระดับคุณภาพชีวติและความผูกพันตอองคกร 
แบงเปน 5 ระดับ ซ่ึงไดมาจากการคํานวณชวงคะแนนจากสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2543: 29) 
ดังนี ้ 

 
 ชวงความกวางของอันตรภาคช้ัน =  คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
       จํานวนช้ัน 

ซ่ึงแทนคาไดเทากับ               5 - 1  =   0.80 
                        5 
 

 ดังนั้นแบงระดับคาเฉล่ียความคิดเห็นคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพันตอองคกร
ไดดังนี ้

 คาคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นตํ่าหรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 คาคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นคอนขางตํ่าหรือไมเห็นดวย 
 คาคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลางหรือไมแนใจ 
 คาคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นคอนขางสูงหรือเห็นดวย 
 คาคะแนนเฉล่ีย 4.20-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสูงหรือเห็นดวยอยางยิ่ง 
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 การแปลความหมายของคาเบ่ียงแบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 74) ใชเกณฑดังนี ้
ความเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.000- 0.999    หมายถึง  มีความคิดเหน็ดวยตอการมีคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน หรือความผูกพัน
ตอองคกรไมแตกตางกันมาก 

ความเบ่ียงแบนมาตรฐานต้ังแต  1.000  ข้ึนไป   หมายถึง  มีความคิดเหน็ดวยตอการมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน หรือความผูกพัน
ตอองคกรแตกตางกันมาก 

                      
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สวนท่ี 1   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน สรางจากทฤษฎี

ของ Huse and Cumming (1985) ท้ัง 8 ปจจัย  
สวนท่ี 3   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร เปนการนําแบบสํารวจ

มาตรฐาน Organization Commitment Questionnaire (OCQ) ของ 
Mowday, Steers and Porter (1979: 228) (อางใน Luthans (1992: 125)) 
มาใช 

สวนท่ี 4   เปนแบบสอบถามปลายเปดท่ีเกีย่วกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร 

 
3.5 การวิเคราะหขอมูล  

 เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 3.2 

ตารางท่ี 3.2  แสดงเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล* สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 : 
การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

 
ความถ่ี (Frequency), 
รอยละ (Percentage) 
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การวิเคราะหขอมูล* สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 2 : 

การวิเคราะหทัศนคติ เกีย่วกับคุณภาพชีวติใน
การทํางาน 

คาเฉล่ีย (Mean), 
ความถ่ี (Frequency), 
รอยละ (Percentage), 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
สวนท่ี 3 : 

การวิเคราะหทัศนคติ เกีย่วกับความผูกพันตอ
องคกร 

คาเฉล่ีย (Mean), 
ความถ่ี (Frequency), 
รอยละ (Percentage), 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
สวนท่ี 4 : 

การวิเคราะหทัศนคติ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 8 ปจจยั และความผูกพันตอองคกร 3 
ปจจัย  

 
คาเฉล่ีย (Mean) 

 

สวนท่ี 5 : 
− การวิเคราะห ความสัมพันธ (Correlation) 

ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) 
กับอายุงาน (WY) 

− การวิเคราะห ความสัมพันธ (Correlation) 
ระหวางความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับ
อายุงาน (WY) 

− การวิเคราะห ความสัมพันธ (Correlation) 
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) 
กับอายุงาน (WY) โดยมีความผูกพันตอ
องคกร (OCQ) เปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

คาเฉล่ีย (Mean), คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation), การวิเคราะห

สหสัมพันธ (Correlation analysis), การ
วิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Partial 

correlation coefficients), การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ แบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปน

ข้ันๆ (Stepwise - multiple regression 
analysis) 

หมายเหต*ุ รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในบทท่ี 4 และ 5 
ในสวนท่ี 5 เหตุผลของการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางาน 

(QWL) และความผูกพันตอองคกร (OCQ) กับอายุงาน (WY) ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ 
(Correlation analysis) เพราะตองการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยคาท่ีไดเรียกวา 
"สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ" โดยปกติจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00  
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- ถามีคาติดลบหมายความวา ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หรือมี
ความสัมพันธเชิงลบ 

- ถามีคาเปนบวกหมายความวา ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน หรือมี
ความสัมพันธเชิงบวก 

- ถามีคาเปน 0 หมายความวาตัวแปร 2 ตัวไมมีความสัมพนัธกัน และ 

- ถาคา P ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็สามารถสรุปไดวาตัวแปร 2 ตัวไมมีความสัมพันธกัน 

สวนเหตุผลของการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation coefficients) เพราะ

ในกรณีท่ีมีตัวแปรหลาย ๆ ตวั และตัวแปรแตละตัวตางกมี็ความสัมพันธกัน หากคํานวณหาคา

สหสัมพันธทีละคู การสรุปผลความสัมพันธท่ีไดจะไมตรงกับความเปนจริงเพราะการวิเคราะห

สหสัมพันธไดรวมเอาผลกระทบหรืออิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ไวดวย ดังนั้นจึงตองมีการควบคุม

อิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ออกไปดวย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ไดหาคาสหสัมพันธเชิงสวนระหวางตัว

แปร 2 ตัวคือระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) กับอายุงาน (WY) โดยควบคุมอิทธิพลของ

ปจจัยความผูกพันตอองคกร (OCQ) 

การวิเคราะหการถดถอยพหคูุณ แบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนข้ันๆ (Stepwise-multiple 

regression analysis) เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการไดแก ประการแรกการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณโดยท่ัวไปเปนการวัดความสัมพันธระหวางตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent 

variable) ตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป กับตัวแปรตาม (Dependent variable) ตัวหนึ่ง ซ่ึงเหมาะสมกับ

การศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากมีตวัแปรตามคือ อายุการทํางาน และตัวแปรตนเกีย่วกับความผูกพันตอ

องคกรอีก 15 ตัว และเม่ือนําตัวแปรดานความผูกพันตอองคกร ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติมาเปนตัวแปร

ตาม ก็จะมีตัวแปรดานคุณภาพชีวิตในการทํางานอีก 32 ตัว เปนตัวแปรตน ดังนั้น เหตุผลประการ

ตอมาของการใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมหรือลดตัวแปรเปนข้ันๆ (Stepwise - 

multiple regression analysis) จึงไดแกการท่ี สหสัมพันธระหวางตัวแปรมีความซับซอนหรือ

ครอบคลุมตัวแปรจํานวนมาก คาแปรปรวน (Variance) ท่ีอธิบายโดยตวัแปรบางตวัจะเปล่ียนแปลง

ไปหากมีการนําตัวแปรใหมๆ เขาสูสมการการวิเคราะห กลาวคือ บางคร้ังความเท่ียงตรง (Validity) 

ของตัวแปรบางตัวจะลดลงเม่ือมีตัวแปรใหมๆ ถูกนําเขามาพิจารณารวมดวย หากมีโอกาสท่ีกรณี

ดังกลาวจะเกิดข้ึนในการวิเคราะห นกัสถิติจะนยิมใชวิธีการเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนข้ันๆ (Stepwise)  
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3.6 สัญลักษณตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
ในการวิเคราะหขอมูลและการแปรความหมายผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจยัคร้ังนี้ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัสําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการวจิยั ผูศึกษาได
กําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการนําเสนอขอมูลดังนี ้

สัญลักษณและความหมายท่ีใชในการนาํเสนอขอมูล 

สัญลักษณ ความหมาย 
QWL คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) 
OCQ ความผูกพันตอองคกร (Organization commitment) 
WY อายุงาน (Work year) 

QWL1 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลตอบแทน 
QWL2 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ 
QWL3 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ 
QWL4 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนา และม่ันคงในงาน 
QWL5 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสัมพนัธภาพในองคกร 
QWL6 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานธรรมนูญในองคกร 
QWL7 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน และในชีวติ

สวนตัว 
QWL8 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคกร 

OCQ1 ปจจัยความผูกพันตอองคกร ดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิก
ภาพในองคกร 

OCQ2 ปจจัยความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการ
ทํางานเพื่อประโยชนขององคกร 

OCQ3 ปจจัยความผูกพันตอองคกร ดานความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยม
ขององคกร 

 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานรายไดและผลตอบแทน (QWL1) 

b1 คาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน 
b2 คาตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถ 
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สัญลักษณ ความหมาย 
b3 คาตอบแทนทําใหมีมาตรฐานดํารงชีพ 
b4 การไดรับสิทธิประโยชนเต็มท่ี 
 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมปลอดภัย และสงเสริม

สุขภาพ (QWL2) 
b5 การมีเคร่ืองมือปองกันอุบัติเหต ุ
b6 การมีแสงสวาง อุณหภูมิ และปจจยัแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมกบังาน 
b7 เนื้องานไมทําใหเกิดความเครียดมาก 
b8 งานมีคุณคาและความหมายตอชีวิต 

 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ (QWL3) 
b9 งานทําใหมีทักษะเพิ่มข้ึน 
b10 การไมถูกควบคุมการทํางานจนอึดอัด 
b11 โอกาสในการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
b12 การไดใชความสามารถอยางเต็มท่ี 

 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานความกาวหนา และม่ันคงในงาน (QWL4) 
b13 โอกาสอันเทาเทียมในการเล่ือนตําแหนง 
b14 การมีตําแหนงรองรับความกาวหนา 
b15 การไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
b16 โอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อความกาวหนา 

 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานสัมพันธภาพในองคกร (QWL5) 
b17 การมีสวนรวมในการแสดงความเห็นอยางเต็มท่ี 
b18 การเล่ือนตําแหนงตามความสามารถ 
b19 ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานรับฟงขอคิดเห็น 
b20 โอกาสการเขารวมกิจกรรมกบัเพื่อนรวมงาน 

 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานธรรมนญูในองคกร (QWL6) 
b21 พนักงานแสดงความคิดเหน็ไดอยางเปดเผย 
b22 ระบบการใหรางวัลท่ีเปดเผยและเสมอภาค 
b23 การไดรับการปฏิบัติอยางใหเกียรตแิละสมศักดิ์ศรี 
b24 การไดรับความยุติธรรมเม่ือทําผิดพลาด 
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สัญลักษณ ความหมาย 
 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและใน

ชีวิตสวนตัว (QWL7) 
b25 เวลาทํางานเหมาะสมกับปริมาณงาน 
b26 ปริมาณงานเรงดวนไมมากจนเกินกําลัง 
b27 การมีเวลาใหกบังานและครอบครัวอยางสมดุล 
b28 ภาระงานไมทําใหเครียด 

 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชีวติในการทํางาน ดานความภมูใจในองคกร (QWL8) 
b29 บริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม 
b30 พนักงานไมวจิารณบริษัทในทางลบ 
b31 คุณคาของกิจการ 
b32 การไดรับการยอมรับของกิจการ 

 ตัวแปรของปจจัยความผูกพันตอองคกร ดานความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดํารงความเปน
สมาชิกภาพในองคกร (OCQ1) 

C6 ความภูมิใจท่ีเปนสวนหนึ่งขององคกร  
C7 การเห็นคุณคาในการยึดติดกบัองคกรเม่ือเทียบกับการอยูกับองคกรอ่ืน 
C9 ความมุงม่ันท่ีจะอยูกับองคกรภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน 
C10 ความยินดีท่ีไดทํางานกับองคกร 
C11 การเห็นอนาคตจากการยึดตดิกับองคกร 

 ตัวแปรของปจจัยความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ี
ในการทํางานเพื่อประโยชนขององคกร (OCQ2) 

C1 การทุมเทใหกบัความสําเร็จขององคกร 
C3 ความรูสึกภักดีตอองคกร 
C4 การยอมรับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
C8 องคกรเปนแรงบันดาลใจใหสรางผลงาน 
C13 การสนใจตออนาคตขององคกร 

 ตัวแปรของปจจัยความผูกพันตอองคกร ดานความเช่ือม่ันอยางสูงในการยอมรับเปาหมาย
และคานยิมขององคกร (OCQ3) 

C2 ทัศนคติวาองคกรเปนท่ีนาทํางาน 
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สัญลักษณ ความหมาย 
C5 คานิยมสวนตัวสอดคลองกับความตองการขององคกร 
C12 การยอมรับนโยบายเกี่ยวกับลูกจางขององคกร 
C14 ความเล่ือมใสตอองคกรในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีดีท่ีสุด 
C15 ทัศนคติตอการตัดสินใจเลือกทํางานกับองคกร 

 
 

3.7 การวัดความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability Test) 
ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดทดสอบหาคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยวัดคา 

Cronbach’s Alpha ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และความผูกพันตอองคกร (OCQ) ตาม
ตารางท่ี 3.3 และ 3.4 

ตาราง 3.3 คาความนาเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน 

ตัวแปร 
คุณภาพชีวติใน
การทํางาน 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item 
Total 

Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

b1 90.2186        207.1004         .5642            .9121 
b2 90.3698        208.6273         .5243     .9127 
b3 90.5241        211.7599         .4760            .9135 
b4 90.9518        211.6461         .4693            .9135 
b5 90.7460        209.4933         .9134 .9134 
b6 90.1093        205.0590         .5576            .9122 
b7 90.1961        215.6162         .2900            .9159 
b8 90.9164        215.0704         .3549            .9149 
b9 91.1994        214.9988         .3660            .9148 
b10 90.0740        218.2494         .1238            .9194 
b11 90.7556        209.8498         .4841            .9133 
b12 90.8360        210.4214           .5310           .9128 
b13 90.3794        206.6298         .5911            .9117 
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ตัวแปร 
คุณภาพชีวติใน
การทํางาน 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item 
Total 

Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

b14 90.2990        207.3780         .5913            .9118 
b15 90.2765        208.0072         .6075            .9117 
b16 90.4855        205.6570         .6636            .9107 
b17 90.4469        206.8609         5688            .9120 
b18 90.4727        204.6565         .5654            .9121 
b19 90.6045          205.3947        .5706            .9120 
b20 90.9357        211.7055         .4723            .9135 
b21 90.6367        207.4837         .9128 .9128 
b22 90.3505        203.0348           .6345           .9109 
b23 90.4952        205.1282         .6242       .9112 
b24 90.8875        208.5841         .5184            .9128 
b25 90.6688        210.7835         .4531            .9138 
b26 90.2540        213.3901         .3418            .9154 
b27 90.2476        216.2514         .3418            .9162 
b28 90.3473        209.2339         .2664            .9129 
b29 90.6302        210.0596         .5101            .9129 
b30 90.4148        216.9209         .5597            .9129 
b31 90.7170        213.1777         .4933            .9135 
b32 91.0064        214.4387         .4294            .9141 

ขนาดตัวอยาง =    311.0                    จํานวนตัวแปร = 32                          คา Alpha =    .9158 

จากตาราง 3.3 จะไดคา Alpha = 0.9158 ซ่ึงมีระดับคาความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) อยูในระดับ ดีมาก (George and Mallery, 
Paul. 2006: 231) 
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ตาราง 3.4 คาความนาเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

ตัวแปร 
ความผูกพันตอ

องคกร 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item 
Total 

Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

C1 39.4920 24.9475 .5051 .7538 
C2 39.1286 23.9447 .6412 .7418 
C3 38.5466 27.5583 .0866 .7864 
C4 39.4116 25.6365 .3560 .7654 
C5 38.9904 25.7967 .3792 .7637 
C6 39.1736 24.2407 .5257 .7503 
C7 38.4823 28.8763 -.0943 .8011 
C8 39.1318 25.1471 .4486 .7579 
C9 38.5498 24.7515 .3933 .7624 
C10 39.0965 24.6616 .5308 .7513 
C11 38.6334 25.0652 .4076 .7609 
C12 38.1447 25.9242 .1710 .7898 
C13 39.1961 25.1066 .4896 .7552 
C14 39.0514 24.4425 .6046 .7463 
C15 39.1447 24.4403 .4703 .7550 

ขนาดตัวอยาง =    311.0                    จํานวนตัวแปร = 15                      คา Alpha =    .7757    

จากตาราง 3.4 จะไดคา Alpha = 0.7757 ซ่ึงมีระดับคาความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรในระดับ ยอมรับได และ หากตัดตัวแปร C7 ออกไป 
จะทําใหคา Alpha เพิ่มข้ึนเปน 0.8011 หรือทําใหแบบสอบความผูกพันตอองคกร (OCQ) มีความ
นาเช่ือถือในระดับ ดี (George, Darren., Mallery, Paul. 2006: 231) 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงตัดตัวแปร C7 ท้ิง 
 


