
31 
 

 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานในระดับปฏิบัติการของสมาคม วาย.  
เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม ขอมูล ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2550 จํานวนท้ังหมด 134 คน (ท่ีมา: สมาคม วาย. 
เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม, แผนกบุคคล, 2550: แฟมขอมูลพนกังาน) 

 
3.1.2 กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ พนักงานในระดบัปฎิบัติ 
การของ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม จํานวนไมนอยกวา 93 คน โดยการคํานวณจากสูตรของ 
Taro Yamane (อัจฉรา ฟกสุวรรณ, 2543: 20 อางถึงใน Yamane, 1973: 725) ท่ีระดบัความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ีรอยละ 5 โดยใชเทคนิคสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน 
(Non - probability sampling) แบบใชวิธีสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience sampling) (กุณฑลี 
ร่ืนรมย, 2549: 144) โดยกระจายไปยัง วาย. เอ็ม. ซี. เอ. ท้ัง 6 แหง และไดตัวอยางท่ีสมบูรณใน
การศึกษาจํานวน 114 ตัวอยาง 
 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชวิธีเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
(Questionnaire) จากพนักงานในระดับปฏิบัติการของสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม จํานวน 134 คน
ท้ังนี้แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจะตองถูกตองสมบูรณนํามาใชประโยชนในการศึกษาได ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนและคารอยละของแบบสอบถามท่ีแจกไปและไดรับกลับคืน 

รายการ จํานวน รอยละ 
แบบสอบถามท่ีสงไป 
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน 
แบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวสมบูรณ 

134 
125 
114 

100 
93.28 
85.07 

แบบสอบถามท่ีตองใชเปนกลุมตัวอยาง 
แบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวสมบูรณ 

93 
114 

100 
122.58 

 
จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวสมบูรณจํานวน 114 ฉบับไปวิเคราะหขอมูล 

 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลและการแปรคาขอมูล 

  การตรวจสอบคุณภาพขอมูลมีข้ันตอนดังนี ้
  3.1.1 ตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดกลับคืนมาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณ และตรวจสอบจํานวนของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทุกฉบับไดรับการประเมินการ
กรอกแบบสอบถามวาคําถามท่ีมีความหมายเชิงบวกและเชิงลบวามีการตอบท่ีขัดแยงกันหรือไม 
และแบบสอบถามท่ีไมไดคุณภาพจะถูกคัดท้ิง จากตารางท่ี 3.1 แสดงวามีแบบสอบถามจํานวน 11 
ฉบับท่ีถูกคัดท้ิง 
  3.1.2 นําแบบสอบถามบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window โดย
กําหนดระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามแบบมาตรวดั Likert Scale ท้ังหมด 5 ระดับ ซ่ึงมีท้ัง
ขอความเชิงบวกและ ขอความเชิงลบ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 

ระดับความคดิเห็น คะแนนขอความเชิงบวก 
(Positive) 

คะแนนขอความเชิงลบ 
(Negative) 

เห็นดวยอยางยิ่ง 5 1 
เห็นดวย 4 2 
เฉยๆ 3 3 
ไมเห็นดวย 2 4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 5 
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ในการศึกษาคร้ังนี้มีขอความเชิงลบจากแบบสอบถามและไดมีการแปรคาเปนขอความเชิงบวกดังนี ้
 

อนุญาตใหตัดสินใจในงานไดบางสวนแตสวนใหญหัวหนาจะเปนผูตัดสินใจ  (q01) 

ถูกกําหนดใหตองสรางผลงานจํานวนหน่ึงในแตละวนั (q03) 

งานท่ีทําเปนงานซํ้าซาก   (q04) 

ตองรักษาความเร็วในการทํางาน (q07) 

ถูกกําหนดใหทํางานตามระเบียบปฏิบัติอยางไมมีทางเลือกอ่ืน (q08) 

ทํางานโดยลําพังตามหนาท่ีโดย มีการติดตอประสานงานกับผูอ่ืนนอยมาก (q09) 

เม่ือประสบปญหาในการทํางานจะตองรายงานปญหาใหกับหวัหนาแผนก  (q10) 

ทํางานดวยความเรงรีบ (q12) 

งานท่ีทําไมเกีย่วของกับความสําเร็จของแผนก (q13) 

ไมไดรับการอนุญาตใหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (q14) 

ภาระงานไมจาํเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี (q17) 

ตองทํางานตามตารางเวลากําหนดไว (q20) 

ไมรูสึกผูกพันกับนายจาง (c03) 

ไมรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร (c07) 

ไมรูสึกวาเปนเจาขององคกรแตอยางใด (c13) 

   
เกณฑการแปรคาเฉล่ียความคิดเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตและความผูกพนัตอ

องคกรแบงเปน 5 ระดับ ซ่ึงไดมาจากการคํานวณชวงคะแนนจากสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา, 
2543:29) ดังนี ้
 
 ชวงความกวางของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
       จํานวนช้ัน 
 ซ่ึงแทนคาไดเทากับ   5 -1   =  0.80 
        5 
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  ดังนั้นแบงระดับคาเฉล่ียความคิดเห็นคุณภาพชีวติในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกรไดดงันี้ 
   

คาคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเหน็ตํ่าหรือไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 
คาคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเหน็คอนขางตํ่าหรือไมเห็นดวย 
คาคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดปานกลางหรือไมแนใจ 
คาคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเหน็คอนขางสูงหรือเห็นดวย 
คาคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเหน็สูงหรือเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
  การแปรความหมายของคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541:74) ใชเกณฑดังนี ้
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.000-0.999 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยตอการมีคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน หรือความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกันมาก 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต 1.000 ข้ึนไป  หมายถึง มีความคิดเห็นดวยตอการมีคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน หรือความผูกพันตอองคกรแตกตางกันมาก 
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

ในการศึกษาจะมีเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน-สภาพชีวติ   
                การทํางาน (Quality of Work Life-Conditions) นํามาจากแบบสอบถาม 

  มาตรฐานของ Sashkin and Lengermann (1984:133-144) ท้ัง 5 มิติช้ีวดั  
  ท้ังนี้ไดตัดคําถามท่ีมีความหมายเหมือนกนัในแบบสอบถามมาตรฐาน 
  ออกกลุมมิติละ 1 คําถามเพ่ือใหแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้มีขอ   
  คําถามไมมากเกินไป 

สวนท่ี 3   เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร นํามาจากมาตราวัด  
                  มาตรฐาน The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance  
                  and Normative Commitment to the Organization ของ Allen and Meyer 
                 (1990:1-18)  
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 3.2 
  

ตารางท่ี 3.2 แสดงเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล* สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1:  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ความถ่ี (Frequency) 

รอยละ (Percentage) 
สวนท่ี 2:  การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวติใน 
                 การทํางาน 

คาเฉล่ีย (Mean) 
ความถ่ี (Frequency) 
รอยละ (Percentage) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 (Standard deviation) 

สวนท่ี 3:  การวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับความผูกพันตอ 
                 องคกร 

คาเฉล่ีย (Mean) 
ความถ่ี (Frequency) 
รอยละ (Percentage) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard deviation) 

สวนท่ี 4:  การวิเคราะหทัศนคติคุณภาพชีวติในการ
ทํางาน 5 ปจจยั และความผูกพันตอองคกร 3 ปจจัย 

คาเฉล่ีย (Mean 

สวนท่ี 5: - การวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation)  
                   ระหวางคุณภาพชวีิตในการทํางาน (QWL) กับ  
                  อายุงาน (WY) 

- การวิเคราะหความสัมพนัธ (Correlation) 
ระหวางความผูกพนัตอองคกร (OC) กับอายุ
งาน (WY) 

- การวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation) 
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) กับ
อายุงาน (WY) โดยมีความผูกพันตอองคกร 
(OC) เปนตัวแปรกลาง (Mediator) 

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

สหสัมพันธ (Correlation analysis), การ
วิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Partial 

correlation coefficients), การวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัว
แปรเปนข้ันๆ (Stepwise-multiple 

regression analysis 
 

หมายเหตุ       * รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในบทท่ี 4 และ 5  
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ในสวนท่ี5 เหตุผลของการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการ
ทํางาน (QWL) และความผูกพันตอองคกร (OC) กับอายุงาน (WY) ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ 
(Correlation analysis) เพราะตองการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยคาท่ีไดเรียกวา 
“สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ” โดยปรกติจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00 

- ถามีคาติดลบหมายความวาตัวแปร 2 ตัวมีคาความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม หรือมี
ความสัมพันธเชิงลบ 

- ถามีคาเปนบวกหมายความวาตัวแปร 2 ตัวมีคาความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หรือมี
ความสัมพันธเชิงบวก 

- ถามีคาเปน 0 หมายความวาตัวแปร 2 ตัวไมมีความสัมพนัธกัน 
- ถาคา P ไมมีนัยสําคัญทางสถิติก็สามารถสรุปไดวาตัวแปร 2 ตัวไมมีความสัมพันธกัน 

สวนเหตุผลของการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Partial correlation coefficient) 
เพราะในกรณท่ีีมีตัวแปรหลายๆ ตัว และตัวแปรแตละตัวตางก็มีความสัมพันธกัน หากคํานวณหาคา
สหสัมพันธทีละคูการสรุปผลความสัมพันธท่ีไดทําไมตรงกับความเปนจริงเพราะการวิเคราะห
สหสัมพันธไดรวมเอาผลกระทบหรืออิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ไวดวย ดังนั้นจึงตองมีการควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ออกไปดวย ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนีไ้ดหาคาสหสัมพันธเชิงสวนระหวางตัว
แปร 2 ตัว คือระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) กับอายุงาน (WY) โดยควบคุมอิทธิพลของ
ปจจัยความผูกพันตอองคกร (OC) 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมหรือลดตัวแปรเปนข้ันๆ (Stepwise-multiple 
regression analysis) เนือ่งมาจากสาเหตุหลายประการไดแก ประการแรกการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณโดยท่ัวไปเปนการวดัความสัมพนัธระหวางตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent 
variable) ต้ังแต 2 ตัวข้ึนไป กับตัวแปรตาม (Dependent variable) ตัวหน่ึง ซ่ึงเหมาะสมกับการศึกษาใน
คร้ังนี้ เนื่องจากมีตัวแปรตามคือ อายุการทํางาน และตัวแปรตนเกีย่วกับความผูกพนัตอองคกรอีก 15 
ตัว และเม่ือนาํตัวแปรดานความผูกพนัตอองคกรท่ีมีนยัสําคัญทางสถิติมาเปนตัวแปรตามก็จะมีตัวแปร
ดานคุณภาพชีวิตในการทํางานอีก 20 ตัวเปนตัวแปรตน ดงันั้นเหตุผลประการตอมาของการใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิม่หรือลดตัวแปรเปนข้ันๆ (Stepwise-multiple regression analysis) 
จึงไดแกการทีส่หสัมพนัธระหวางตัวแปรมีความซับซอนหรือครอบคลุมตัวแปรจํานวนมาก คา
แปรปรวน (Variance) ท่ีอธิบายโดยตัวแปรบางตัวจะเปล่ียนแปลงไปหากมีการนําตัวแปรใหมๆ เขาสู
สมการการวเิคราะห กลาวคือ บางคร้ังความเท่ียงตรง (Validity) ของตัวแปรบางตัวจะลดลงเม่ือมีตัว
แปรใหมๆ ถูกนําเขามาพิจารณารวมดวย หากมีโอกาสท่ีกรณีดังกลาวจะเกิดข้ึนในการวเิคราะห        
นักสถิติจะนยิมใชวิธีการเพิม่หรือลดเปนข้ันๆ (Stepwise) 
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3.6 สัญลักษณตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

  ในการวิเคราะหขอมูลและการแปรความหมายผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจยั
คร้ังนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันสําหรับการสําหรับการนําเสนอผลการิเคราะหขอมูลจากการวจิัย 
ผูศึกษาไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการนําเสนอขอมูลดังนี้ 
 

 สัญลักษณและความหมายท่ีใชในการนาํเสนอขอมูล 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
QWL คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) 
OC ความผูกพันตอองคกร (Organization commitment) 
WY อายุการทํางาน (Work year) 
MEANQWL คาเฉล่ียคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
MEANOC คาเฉล่ียความผูกพันตอองคกร 
  
AUT ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานอิสระในการทํางาน (Autonomy) 
PGO ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล (Personal Growth 

Opportunity) 
WSR ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเร็วของงานและงานประจํา (Work Speed and Routine) 

WCO ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความซํ้าซอนของงาน (Work Complexity) 
TRI ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน (Task-Related Interaction) 
  
AC ปจจัยความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ (Affective Commitment) 
CC ปจจัยความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู (Continuance Commitment) 
 NC ปจจัยความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 
  
 ตัวแปรของปจจัยคุณภาพชวิีตในการทํางานดานอิสระในการทํางาน (Autonomy) 
q01 การที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานได 
q06 การมีอํานาจในการควบคุม 
q10 การมีอิสระในการทํางาน 
q15 การมีหัวหนางานเปนผูแนะนํา 
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สัญลักษณ ความหมาย 
 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสความกาวหนาของบุคคล (Personal 

Growth Opportunity) 
q02 การโยกยายงาน 
q11 การมีโอกาสเรียนรูงานใหม 
q16 การสามารถหาวิธีการทํางานดวยตัวเอง 
q19 การมีโอกาสเรียนรูงานแผนกอ่ืน 
  
 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความเร็วของงานและงานประจํา (Work 

Speed and Routine) 
q03  การไมถูกกําหนดใหมีภาระงานแนนอน 
q07 การที่พนักงานไมตองรักษาความกาวหนาในการทํางาน 
q12 การไมถูกกําหนดใหทํางานดวยความรีบเรง 
q20   การไมถูกกําหนดใหทํางานตามตารางท่ีกําหนด 
  
 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานซํ้าซอนของงาน (Work Complexity) 
q04  งานท่ีทําเปนงานท่ีไมซํ้าซาก   
q08 การที่ไมตองทํางานตามข้ันตอนท่ีตนไมชอบ 
q13 การที่สามารถเห็นภาพรวมของผลงาน 
q17   การที่ภาระงานจําเปนตองใชความสามารถอยางเต็มท่ี 
  
 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานปฏิสัมพันธตามหนาท่ีงาน (Task-Related 

Interaction) 
q05  การทํางานตองประสานกับเพื่อนรวมงาน 
q09 การทํางานเปนมีความเปนเอกเทศไมตองติดตอกับใคร 
q14 การที่พนักงานสามารถชวยเหลือเพื่อนรวมงานได 
q18   การที่พนักงานตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อทําใหงานสําเร็จ 
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สัญลักษณ ความหมาย 
 ปจจัยความผกูพันตอองคกรดานจิตใจ (Affective Commitment) 
c01 การยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรจนเกษียณอาย ุ
c04 ความรูสึกวาปญหาขององคกรคือปญหาของตัวเอง 
c07 ความรูสึกการเปนสวนหนึ่งขององคกร 
c10 ความรูสึกวาองคกรมีความหมายตอตนเอง 
c13 ความรูสึกของการเปนเจาของ 
  
 ปจจัยความผกูพันตอองคกรดานการคงอยู (Continuance Commitment) 
c02 ความรูสึกตอการละท้ิงองคกร 
c05 การเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคกร 
c08 ทัศนคติในการทํางานกับองคกร 
c11 ทางเลือกท่ีจะทํางาน 
c14 การทุมเทใหกบัองคกร 
  
 ปจจัยความผกูพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 
c03 ความรูสึกผูกพันกับนายจาง 
c06 ความรูสึกผิดหากละท้ิงองคกร 
c09 ความภกัดีตอองคกร 
c12 ความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน 
c15 ความรูสึกติดหนี้บุญคุณ 

 
 
3.7 การวัดความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability Test) 

  ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดทดสอบหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยวดั
คา Cronbach’s Alpha ของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และความผูกพันตอองคกร (OC) ตาม
ตารางท่ี 3.3 
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ตาราง 3.3 คาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคกร 
 

ตัวแปรคณุภาพชีวิตในการ
ทํางาน Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

q01 118.0965 182.761 .072 .826 

q02 117.8596 177.892 .261 .820 

q03 117.3246 186.186 -.044 .829 

q04 117.0877 171.143 .443 .814 

q05 116.0263 185.353 .007 .826 

q06 116.9474 180.705 .148 .824 

q07 116.9825 178.230 .223 .821 

q08 117.3333 172.383 .413 .815 

q09 116.4561 179.896 .210 .821 

q10 117.5702 181.044 .103 .827 

q11 116.0789 172.781 .440 .814 

q15 116.3596 180.144 .168 .823 

q12 117.5263 186.747 -.066 .831 

q13 116.1053 181.281 .153 .823 

q14 115.9825 177.062 .376 .817 

q16 116.5263 181.260 .223 .821 

q17 116.7719 169.859 .516 .811 

q18 116.0526 177.095 .334 .818 

q19 116.4386 171.717 .476 .813 

q20 118.4737 189.437 -.190 .831 
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ตัวแปรความผกูพันตอ
องคกร Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

c01 117.1053 166.945 .561 .809 

c02 116.8860 167.571 .556 .809 

c03 116.4298 167.115 .578 .809 

c04 116.7807 170.881 .501 .812 

c05 117.3070 180.993 .112 .826 

c06 117.1842 168.913 .527 .811 

c07 116.6491 172.230 .411 .815 

c08 116.9474 169.997 .540 .811 

c09 116.3333 169.799 .646 .809 

c10 116.3947 168.754 .692 .807 

c11 116.2807 179.000 .279 .819 

c12 116.5614 170.850 .549 .811 

c13 116.8333 170.299 .608 .810 

c14 117.4737 197.437 -.462 .840 

c15 116.9737 170.946 .420 .814 

 

ขนาดตัวอยาง = 114.00          จํานวนตัวแปร = 35              คา Alpha = .823 
 
  จากตาราง3.3 จะไดคา Alpha = 0.823 ซ่ึงมีระดับคาความนาเช่ือถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) และความผูกพันตอองคกร (QC) อยู
ในระดบัดี (George and Mallery, Paul. 2006:231) และไมจําเปนตองตัดตัวแปรใดออกเพื่อใหคา
ความนาเช่ือถือเพิ่มระดับข้ึน 
 


