บทที 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับ
ธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจและพัฒนา (Survey and
development research) โดยอาศั ย แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื อสํ า รวจข้ อ มู ล และพั ฒ นารู ปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปั จจัยทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่
ตลาดประชมเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model
Analysis: SEM) ได้กาํ หนดวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนีM
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั มีดงั นีM
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย ได้แก่ลกั ษณะของกิจการ
ลักษณะความเป็ นเจ้าของ ระยะเวลาดําเนินกิจการ ประเทศอาเซี ยนทีทําการตลาด ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตหรื อ
จําหน่ าย การมีบริ ษทั ลูกทีตัMงอยูใ่ นประเทศอาเซี ยน การเข้าสู่ ตลาดในประเทศอาเซี ยน ผลการดําเนิ นกิจการใน
ปัจจุบนั เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา และการคอรัปชันจากเจ้าหน้าทีรัฐและบริ ษทั เอกชน
ตัวแปรส่ ง ผ่าน (Mediator variables) คือทุ นปั ญญา (Intellectual capital) ประกอบด้วยทุ นมนุ ษย์
(Human Capital) และทุนโครงสร้าง (Structural capital)
ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ประกอบด้วย ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Consumer wants and needs) ต้นทุนของ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer’s cost to Satisfy)ความสะดวกในการซืM อ(Convenience to buy) และการสื อสาร
(Communication)

สมมติฐานการวิจัย

การวิจยั ครัMงนีM ได้ตM งั สมมติฐานการวิจยั ดังนีM
H1: ปั จจัยด้านข้อมูลธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อทุนปั ญญาสําหรับธุ รกิจ
แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
H2: ปั จจัยด้านทุนปั ญญามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ ม
ไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย คือผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่ งห่ มไทยประจําปี พ.ศ. 2555
มีจาํ นวนทัMงสิMน 163,827 รายทัวประเทศ (สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, พ.ศ.2556) กลุ่ม
ตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างทีเหมาะสมจากตัวแปรสังเกตได้ทีวัดจากแบบสอบถามทีใช้ใน
การวิจยั จํานวนทัMงสิM น 47 ข้อคําถาม ทัMงนีMเนื องจากขนาดตัวอย่างทีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) ด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation: MLE) ควร
อย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ (Hair, Anderson, Tatham and Black, 2010) ซึ งในทีมีทM งั สิM น 47 ตัวแปร
สังเกตได้ขนาดตัวอย่างทีเหมาะสมจึงควรอย่างน้อย 940 ตัวอย่าง
ในการคัดเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างหลายขัMนตอน (Multi–stage sampling) (Cochran, 1977)
ดังนีM การสุ่ มตัวอย่างแบบชัMนภูมิ (Stratified random sampling) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามขนาดธุรกิจ ในแต่ละ
กลุ่มทําการสุ่ มตัวอย่างแบบโควค้า (Quota Sampling) ในอัตราร้อยละ 75.2294 และ 0.4245 ตามลําดับ เพือให้ได้
ขนาดตัวอย่างกระจายครอบคลุมไปยังผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ มากขึMน หลังจากนัMนสุ่ มตัวอย่างแบบก้อนหิ มะ
(Snowball sampling) คัดเลือกเฉพาะผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเครื องนุ่ งห่ มที คาดว่าจะทําการตลาดสิ นค้าแฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มไทยสําเร็ จรู ปไปยังประเทศสิ งค์โปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชาทีเป็ นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ งเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกให้ขอ้ มูล สถานประกอบการแห่ งละราย เพือให้ได้ขนาดตัวอย่าง
ตามทีคํานวณได้ ดังตารางที 1

ตารางที 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั จําแนกตามขนาดธุรกิจ

อุตสาหกรรมสิ งทอและ
ขนาดประชากร
เครื องนุ่ งห่ มไทย
(ราย)
ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่
327
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
163,500
รวม
163,827

อัตราร้อยละ
(%)
75.2294
0.4245

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
(ราย)
246
694
940

เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด (close-ended
questions) และปลายเปิ ด (open-ended questions) โดยให้ผูต้ อบกรอกแบบสอบถามด้ว ยตนเอง (selfadministered questionnaire) สามารถแบ่งได้ 3 ส่ วนดังนีM
ส่ วนที 1 ปั จจัยด้านข้อมูลธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยจะกล่าวถึง ลักษณะของกิจการ ลักษณะความ
เป็ นเจ้าของ ระยะเวลาดําเนินกิจการ ประเทศอาเซี ยนทีทําการตลาด ประเภทผลิตภัณฑ์ทีผลิตหรื อจําหน่ าย การมี
บริ ษทั ลูกทีตัMงอยูใ่ นประเทศอาเซี ยน การเข้าสู่ ตลาดในประเทศอาเซี ยน ผลการดําเนิ นกิจการในปั จจุบนั เมือเทียบ
กับปี ที ผ่านมา และการคอรั ปชันจากเจ้าหน้าทีรั ฐและบริ ษทั เอกชน ลักษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด (closeended questions) และปลายเปิ ด (open-ended questions) ในลักษณะแบบระบุรายการ (check list) และเติมคําใน
ช่องว่าง (fill-in-the-blank) ดังนีM
ลักษณะของกิจการธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย วัดจากลักษณะของกิจการซึ งจําแนกตามจํานวน
พนักงานและมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร แบ่งเป็ นวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดใหญ่
ลักษณะความเป็ นเจ้าของของธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย วัดจากความเป็ นเจ้าของของธุ รกิจทัMงใน
ลักษณะหุ น้ ส่ วนทางธุรกิจและเป็ นเจ้าของคนเดียว
ระยะเวลาดําเนิ นกิจการ วัดจากจํานวนปี เต็มทีดําเนิ นธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยจนกระทังปั จจุบนั มี
หน่ วยเป็ นปี
ประเทศอาเซี ยนทีทําการตลาด วัดจากประเทศในกลุ่มสมาชิ กอาเซี ยนอาทิ สิ งค์โปร์ สหภาพเมียนมาร์
มาเลเซี ย และกัมพูชาที ผูป้ ระกอบการคาดว่าจะทําการตลาดผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสําเร็ จรู ปไปสู่
ประเทศดังกล่าว
ประเภทผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยทีผลิตหรื อจําหน่ าย วัดจากผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่งห่ มไทย
ทีผลิตหรื อจําหน่ ายทัMงเสืM อผ้า (เสืM อ กางเกง กระโปรง ชุ ดเสืM อผ้าต่างๆ) รองเท้า หมวก และอืน ๆ เช่น ผ้าพันคอ
ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ ม เป็ นต้น

การมี บริ ษัทลูกที ตัMงอยูใ่ นประเทศอาเซี ยน วัดจากการตัMงบริ ษ ทั ลูกในประเทศอาเซี ยนเช่ นสิ งค์โปร์
สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซี ย และกัมพูชา เพือผลิตภัณฑ์หรื อจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสําเร็ จรู ป
การเข้า สู่ ต ลาดในประเทศอาเซี ย น วัด จากวิ ธี ก ารเข้สู่ ต ลาดในประเทศอาเซี ย นของสิ น ค้า แฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มไทยสําเร็ จรู ป อาทิ การเข้ามาลงทุนตัMงฐานการผลิตหรื อจําหน่ ายโดยตรง การส่ งออกผ่านตัวแทน
จําหน่าย การร่ วมลงทุนกับประเทศพันธมิตร ใบอนุญาตในประเทศอาเซี ยน และลักษณะแฟรนไชส์
ผลการดําเนิ นกิ จการในปั จ จุ บันเมื อเที ยบกับปี ที ผ่านมา วัดจากร้ อยละของมู ลค่าผลประกอบการใน
ปัจจุบนั เมือเทียบกับปี ทีผ่าน มีหน่ วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์
การคอรั ปชันจากเจ้า หน้า ที รั ฐ และบริ ษ ัทเอกชน วัดจากระดับ การคอรั ป ชันจากเจ้า หน้า ที รั ฐและ
บริ ษทั เอกชนเพือการทําการตลาดอาเซี ยนสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทย มีหน่วยเป็ นคะแนน
ส่ วนที 2 ปั จจัยทางทุนปั ญญาสําหรับธุรกิจแฟชันเครื องนุ่งห่ มไทยสู่ ตลาดอาเซี ยน ทัMงทุนปั ญญาด้านทุน
มนุ ษย์และด้านโครงสร้าง ลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ ท (Likert Rating
Scales) 5 ระดับ (น้อยทีสุ ด = 1 คะแนน, น้อย = 2 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน และมาก
ทีสุ ด = 5 คะแนน)
ส่ วนที 3 กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ในด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ด้านความสะดวกในการซืM อ และด้านการสื อสาร
ลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ ท (Likert Rating Scales) 5 ระดับ (น้อยทีสุ ด = 1
คะแนน, น้อย = 2 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน และมากทีสุ ด = 5 คะแนน)
แบบสอบถามในส่ วนที วัด ปั จ จั ย ทางทุ น ปั ญ ญาและกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ แฟชั น
เครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ให้นาํ คะแนน (Likert Scales) 5 ระดับ มากําหนดช่วง
คะแนนเฉลียเพือใช้ในการแปลความโดยใช้อนั ตรภาคชัMนดังนีM (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2546)
สูตรอันตรภาคชัMน = คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตําสุ ด
จํานวนชัMน
แทนค่า
= 5-1 = 0.80
5
คะแนนเฉลีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย

คะแนนเฉลีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากทีสุ ด
ขั%นตอนการสร้ างและทดสอบเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั มีขM นั ตอนการสร้างและทดสอบเครื องมือดังนีM
ขัMนตอนที 1 ศึ กษาข้อมูลจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที เกียวข้อง แล้วนํามาปรั บปรุ ง
แบบสอบถามโดยให้เนืMอหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ทีตัMงไว้
ขัMนตอนที 2 ร่ างแบบสอบถาม โดยเขียนข้อความคําถามต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์
ทีตัMงไว้เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนืM อหา (Content validity) โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนืM อหาในข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ทีตัMงไว้ (Item Objective Congruency Index:
IOC) (สุ วิมล ติรกานันท์, 2550) พร้อมทัMงปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนืMอหาของแบบสอบถาม (Content validity) โดยการหาค่า IOC โดยคณะ
ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ข้อคําถามในแบบสอบถามมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างเนืM อหาในข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ทีตัMงไว้ (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึMนไปทุ กข้อคําถามซึ งสามารถนําไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ (สุ วิมล ติรกานันท์, 2550)
ขัMนตอนที 3 นําแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนําไปใช้จริ ง (Pre-test) กับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จแฟชัน
เครื องนุ่ งห่ มไทยที ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวนทัMงสิM น 40 ราย เพือทดสอบความเชื อมันของแบบสอบถามใน
ส่ วนทีวัดทุนปั ญญาและการตลาดสําหรับธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดย
ใช้สูตรสัมประสิ ทธิwแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 2003) พร้อมทัMงปรับปรุ งข้อผิดพลาด
เพือทีจะนําไปใช้เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจริ งต่อไป
ผลการทดสอบเครื องมือทีใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามในส่ วนทีวัดทุนปั ญญาและกลยุทธ์ทาง
การตลาดสํา หรั บธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ ง ห่ มไทยสู่ ต ลาดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนมี ค่า ความเชื อมันเท่ า กับ
0.9518 และ 0.9585 ตามลําดับ โดยรวมทัMงฉบับเท่ากับ 0.9744 ตามลําดับ ซึ งมีค่าความน่ าเชือถือตัMงแต่ 0.70 ขึMน
ไป (Cronbach, 2003) จึงมีความเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ งต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัMงนีM ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนีM

1. จัด ทํา หนังสื อขอความร่ ว มมื อ ในการวิจัยจากบัณ ฑิ ต วิท ยาลัยของมหาวิทยาลัยสยามเสนอไปยัง
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยแห่ งละราย เพือขอความร่ วมมือในการกรอกแบบสอบถาม พร้ อม
แจ้งวัตถุประสงค์การวิจยั ให้ทราบ
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความร่ วมมือตามข้อ 1) ไปยังแต่ละสถานประกอบการตาม
บัญชี รายชื อที มี อยู่ โดยใช้ทM ังวิธีการไปส่ ง ด้วยตนเอง ส่ งทางไปรษณี ย ส์ ่ ง ทางโทรสาร และส่ ง ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้ขอความอนุ เคราะห์ให้ผูต้ อบส่ งแบบสอบถามกลับคืนตามทีอยูท่ ี
ระบุไว้ในแบบสอบถามภายในวันและระยะเวลาทีผูว้ จิ ยั กําหนด ในกรณี เป็ นจดหมายทางไปรษณี ย ์ ผูว้ ิจยั ได้สอด
ซองซึ งจ่ าหน้าซองและติดแสตมป์ ไว้แล้วภายในชุดแบบสอบถามนัMน และมีบางส่ วนที ผูว้ ิจยั เดินทางไปรับคืน
แบบสอบถามด้วยตนเอง
3. ในกรณี ทีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามกําหนดเวลา ผูว้ ิจยั ได้ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ อี เมล์
หรื อเดินทางรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองอี กครัM งหนึ ง การดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่ วงเดื อน
สิ งหาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดื อนกันยายน พ.ศ. 2557 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาทัMงสิM น 2 เดือน ซึ งผูว้ ิจยั ได้
แบบสอบถามคืนครบตามจํานวนทัMงสิM น 940 ฉบับ เนื องจากผูว้ ิจยั เกรงว่าจะได้ไม่ครบขนาดกลุ่มตัวอย่างทีใช้
วิจยั จึงได้แจกแบบสอบถามเกินไปเป็ นจํานวนรวมทัMงสิM น 1,500 ฉบับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครัMงนีM ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS version 14.0 และ AMOS version 6.0 ใน
การวิเคราะห์ดงั นีM
1. วิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูลธุรกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทย ทุนปั ญญาและกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจ
แฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้วยการแจกแจงความถี (Frequency distribution) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness)
และค่าความโด่ง (Kurtosis)
2. วิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุของปั จจัยทีส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรั บ
ธุ รกิ จแฟชันเครื องนุ่ งห่ มไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ด้วยการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง
(Structural Equation Model Analysis: SEM) เพือการทดสอบแบบจําลองและสมมติฐานการวิจยั เป็ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ โดยทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆโดยอาศัยความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุ จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ เพือตรวจสอบว่า ข้อมูลที ได้ตรงกับการสร้ างความสัมพันธ์ตาม
ทฤษฎีหรื อไม่ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ส่ วนค่าสถิติทีใช้วดั ความกลมกลืนในการวิจยั ครัMงนีM มีดงั นีM (Byrne,
2001; Kelloway; 1998; Silván, 1999)

2.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-square Statistic: χ2) หากรู ปแบบทีสร้างขึMนมีค่าความน่ าจะเป็ นทีคํานวณได้ (ค่า
P) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่าโมเดลทีสร้างขึMนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบสมบูรณ์ซึงซึ ง
ในความเป็ นจริ งแล้ว ยากทีจะหาโมเดลทีมีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ได้ จึ งนิ ยมใช้สัดส่ วนค่าไค-สแควร์ /ค่า
ชัMนแห่ งความเป็ นอิสระ (χ2/df) แทน
2.2 สัดส่ วนค่าไค-สแควร์ /ค่าชัMนแห่ งความเป็ นอิสระ (χ2/df) รู ปแบบทีมีค่าน้อยกว่า 3 แสดงว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hair., et al., 2010)
2.3 ดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าระหว่าง 0-1 หากค่าของ GFI เข้า
ใกล้ 1 มากเท่าใด (ควรมีค่าตัMงแต่ 0.90 ขึMนไป) แสดงว่าโมเดลทีใช้ในการทดสอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์มาก (Brown & Cudeek, 1993)
2.4 ดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เป็ นดัชนี
ความกลมกลืนทีนํามาปรับแก้โดยคํานึ งองศาอิสระ จํานวนตัวแปร และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าระหว่าง 0-1
หากค่าของ AGFI เข้าใกล้ 1 มากเท่าใด (ควรมีค่าตัMงแต่ 0.90 ขึMนไป) แสดงว่าโมเดลทีใช้ในการทดสอบมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก
2.5 ดัชนี เปรี ยบเทียบความกลมกลืน (Comparative Fit Index: CFI) เป็ นดัชนี เปรี ยบเทียบความกลมกลืน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างโมเดลสมมติฐาน (hypothesized model) กับโมเดลอิสระ (independence model)
มีค่าระหว่าง 0-1 หากค่าของ CFI เข้าใกล้ 1 มากเท่าใด (ควรมีค่าตัMงแต่ 0.90 ขึMนไป) แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hu & Betler, 1999)
2.6 ดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบของTucker และ Lewis (Tucker-Lewis Index: TLI) หรื อ
ดัชนี Non-Normed Fit Index (NNFI) เป็ นดัชนี เปรี ยบเทียบความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ
คํานวณหาปริ มาณทีเปลียนแปลงจากการเปรี ยบเทียบระหว่างโมเดลสมมติฐาน (hypothesized model) กับโมเดล
ว่างหรื อไร้เ งื อนไข (Null Model) ต่ อจํานวนองศาอิสระ (Degree of Freedom) หารด้วยโมเดลอิ ส ระ
(independence model) มีค่าระหว่าง 0-1 หากค่าของ TLI เข้าใกล้ 1 มากเท่าใด (ควรมีค่าตัMงแต่ 0.90 ขึMนไป) แสดง
ว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.7 ดัชนี ความกลมกลืนแบบประหยัด (Parsimony Goodness of Fit Index: PGFI) เป็ นดัชนี ทีแสดงถึง
ความกลมกลืนและความซับซ้อนของตัวแบบ ทีให้ค่าดัชนี ตากว่
ํ าค่าสถิติพMืนฐานตัวอืน ๆ (Normed indices) มีค่า
ระหว่าง 0-1 ค่า PGFI ไม่มีค่ามาตรฐานทีชีMว่า ค่าสู งเท่าใดทีแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนแบบประหยัด แต่
หากค่าของ PGFI เข้าใกล้ 1 มากเท่าใด (ควรมีค่าตัMงแต่ 0.50 ขึMนไป) แสดงว่าโมเดลทีใช้ในการทดสอบมีความ
กลมกลืนแบบประหยัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก

2.8 ค่าประมาณความคลาดเคลือนของรากกําลังสองเฉลีย (Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA) เป็ นค่าดัชนีทีไม่มีการเปลียนแปลงตามองศาอิสระ โดยค่า RMSEA น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก (Close fit) หากค่า RMSEA มีค่าใกล้เคียงหรื อไม่เกิน 0.08 ถือว่าโมเดล
ทีใช้ในการทดสอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทีอยูใ่ นระดับยอมรับได้ แต่ถา้ สู งมากว่านีM ถือว่าโมเดล
ทีใช้ในการทดสอบไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Arbuckle, 1995)
2.9 ค่ารากของค่าเฉลียกําลังสองของส่ วนเหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) เป็ นค่าดัชนี ทีวัด
ค่าเฉลียส่ วนทีเหลือจากการเปรี ยบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรของ
ประชากรกับการประเมินค่า ซึ งดัชนี จะใช้ได้ดีเมือตัวแปรสังเกตทัMงหมดเป็ นตัวมาตรฐาน (Standard variables)
โดยทีค่า RMR ใกล้ศนู ย์มาก (ควรน้อยกว่า 0.50) แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Bollen,
1989)
บทสรุ ป
บทนีM ได้อธิ บายว่าการวิจยั เชิงสํารวจและพัฒนา โดยอาศัยแบบสอบถาม เป็ นเครื องมือเพือสํารวจข้อมูล
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเครื องนุ่ งห่ มเสืM อผ้าไทยประจําปี พ.ศ. 2555 เป็ นสถิติ
ล่าสุ ดซึ งมีจาํ นวนทัMงสิM น 163,827 รายทัวประเทศ และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างที
เหมาะสมจากตัวแปรสังเกตได้ทีวัดจากแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั จํานวนทัMงสิM น 47 ข้อคําถาม ควรอย่างน้อย
20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ซึ งในทีมีทM งั สิM น 47 ตัวแปรสังเกตได้ขนาดตัวอย่างทีเหมาะสมจึงควรอย่างน้อย 940
ตัวอย่า ง ในการคัด เลื อ กตัวอย่า งใช้วิ ธีการสุ่ มตัวอย่างหลายขัMนตอน ดัง นีM การสุ่ มตัว อย่า งแบบชัMนภูมิ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มตามขนาดธุ รกิ จ ในแต่ ละกลุ่ มทําการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา ในอัตราร้ อยละ 75.2294 และ
0.4245 ตามลําดับ เพือให้ได้ขนาดตัวอย่างกระจายครอบคลุมไปยังผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่มากขึMน หลังจากนัMน
สุ่ มตัวอย่างแบบก้อนหิ มะ คัดเลือกเฉพาะผูป้ ระกอบการธุรกิจเสืM อผ้าสําเร็ จรู ปไทยทีคาดว่าจะทําการตลาดสิ นค้า
แฟชันเสืM อผ้า สํา เร็ จ รู ป ไทยไปยัง ประเทศสิ ง คโปร์ สหภาพเมี ย นมาร์ มาเลเซี ย และกัมพู ช าที เป็ นสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ งเข้าถึ งได้ง่ายและสะดวกให้ขอ้ มูล สถานประกอบการแห่ งละราย เพื อให้ได้
ขนาดตัวอย่างตามที คํานวณได้ ดังนัMน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คําถามปลายปิ ด และปลายเปิ ด
โดยให้ผูต้ อบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แก่ ส่ วนแรก ปั จจัยด้านข้อมูลธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ มเสืM อผ้า
ไทย ลักษณะคําถามเป็ นแบบระบุรายการ และเติมคําในช่ องว่าง ส่ วนทีสอง ปั จจัยทางทุ นปั ญญาสําหรับธุ รกิจ
แฟชันเครื องนุ่ งห่ มเสืM อผ้าไทยสู่ ตลาดอาเซี ยน ส่ วนทีสาม กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุ รกิจแฟชันเครื องนุ่ งห่ ม
เสืM อผ้าไทยสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ ท
5 ระดับ โดยการ แปลความแต่ละระดับจะใช้อนั ตรภาคชัMนช่วงความกว้างเท่ากับ 0.80

