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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ในประเทศไทย โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์ประเภทวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research) โดยใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed
Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการนาผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาช่วยเสริมผลการวิจัย เชิงปริมาณ
(Cresswell, 2003) เพื่อให้ผลการวิจัยมีความสมบูณ์ครบถ้วนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่ งมีวิธีในการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
3.1 ขอบเขตในการวิจัย
3.2 รูปแบบของการวิจัย
3.3 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.1 ขอบเขตในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย ซึ่งมีจานวน
ด้วยกันทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด , บริษัท เอชจีเอสที
(ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด และมี 2 บริษัทจาก 3 บริษัท
ที่ ต อบรั บ ให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จึ ง เลื อ กเก็ บ ข้ อ มู ล จากทั้ ง 2 บริ ษั ท ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์
3.2 รูปแบบของการวิจัย
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลักโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมู ลที่เป็นตัวอย่าง และเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Data) เพื่อให้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
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3.3 ประชากรและการกาหนดขนาดของตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ
3.3.1 ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานของบริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 2 บริษัท โดยมีบุคคลากรรวมกันทั้งสิ้น 15,276 คน
(ข้อมูล ณ 19 กันยายน 2558)
ตารางที่ 3.1 จานวนพนักงานของบริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูล
ตาแหน่งงาน

จานวนประชากร
บริษัท A

ฝ่ายปฏิบัติการ
4,806
หัวหน้างาน
1,033
วิศวกร
539
รวม
6,378
รวมทั้งสิ้น
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

บริษัท B

บริษัท A

บริษัท B

6,226
1,921
751
8,898
15,276

95
20
10
125

122
38
15
175
300

3.3.2 การสุ่มตัวอย่าง(Sampling)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานของบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศ
ไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการ
เลือกตัวอย่างดังนี้คือ
3.3.2.1 กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
การค านวณกลุ่ม ตัวอย่ า ง หากใช้ก ารคานวณกลุ่ม ตัวอย่ างด้วยสูตรคานวณของยามาเน่
(Yamane, 1967) โดยที่ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 390 คน และ
ในการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความสาคัญอย่ างยิ่ง โดย
Kline (2011) กล่าวว่าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยแบบจาลองสมการโครงสร้างควรมีจานวนตัวอย่าง
200 ตัวอย่างขึ้นไป ส่วน Schumacher & Lomax (1996) ที่เสนอว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรมีค่า
เป็น 20 เท่าของตัวแปรอิสระ
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ผู้วิจัยใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ Schumacher & Lomax (1996)
ที่เสนอว่า ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่ างควรมีค่าเป็น 20 เท่าของตัวแปรอิส ระ จากกรอบแนวคิดจะได้
จานวนตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 15 ตัวแปร จึงได้กาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่าสุดเท่ากับ 15 x 20 = 300
คน โดยการเลือกตัวอย่างสาหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดการเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ช่วงชั้น
(Stratified sampling method) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มเลือกเก็บข้อมูลที่เป็นระบบทาให้ความเอนเอียงจาก
การสุ่มมีน้อยลง โดยสุ่มเลือกเก็บข้อมูล จากพนักงานของบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศ
ไทยที่ตอบรับให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
3.3.2.2 กลุ่มตัวอย่างสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ พนักงานของบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในประเทศไทย ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อเสริมผลการวิจัย
เชิงปริมาณโดยการใช้ การสุ่มตัวอย่ างแบบก้ อนหิมะ (Snowball technique) ในการเก็บข้อมูล
จนกระทั่งข้อมูลมีการอิ่มตัว
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4.1 แบบสอบถาม
ในการวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
และมีขั้ นตอนในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามได้ออกแบบขึ้นมาจากการ
สารวจวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามที่เก็บข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางานในบริษัทนี้ ตาแหน่งงาน และลักษณะความรับผิดชอบ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ค าถามที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย
มีลักษณะการวัดเป็นมาตรวัด 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนไว้ในแต่ละระดับดังนี้
ระดับ
คะแนนเชิงบวก
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
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ประกอบด้วยกัน 3 ตัวแปร โดย
ตัวแปรที่ 1 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ประกอบด้วย
1.1 ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
1.2 ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
1.3 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
1.4 ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรม (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
1.5 ด้านการจัดการกระบวนการผลิต (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
1.6 ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
1.7 ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
ตัวแปรที่ 2 ระบบการผลิตแบบลีน(LEAN) ประกอบด้วย
2.1 ด้านการผลิตแบบดึง (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
2.2 ด้านระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง (วัดด้วยคาถาม 4 ข้อ)
ตัวแปรที่ 3 การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) ประกอบด้วย
3.1 ด้านการบารุงรักษาด้วยตนเอง (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ)
3.2 ด้านการบารุงรักษาตามแผน (วัดด้วยคาถาม 4 ข้อ)
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านประหยัด (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ), ด้านคุณภาพ (วัดด้วยคาถาม 5
ข้อ), ด้านเสร็จทันกาหนด (วัดด้วยคาถาม 5 ข้อ) และ ด้านความพึงพอใจในการทางาน (วัดด้วย
คาถาม 5 ข้อ)
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามแบบปลายเปิด สาหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.4.2 การทดสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดาเนินการตรวจสอบ 2 ลักษณะ
คือ การตรวจสอบความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
3.4.2.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
เป็นการตรวจสอบความตรงอย่างเป็นระบบในเนื้อหาของเครื่องมือในการวิจัยที่สร้างขึ้นว่า
ครอบคลุม ขอบเขตของเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการจะวั ดหรื อ ไม่ โดยนาแบบสอบถามที่ ไ ด้ อ อกแบบให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและสถิติจานวน 7 ท่านตรวจความตรงของวัตถุประสงค์ เนื้อหาและภาษา
ที่ใช้โดยวัดความสอดคล้องข้อคาถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์แล้วรายงานเป็นค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(Index of item – Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อ
คาถาม ดังนี้
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+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
-1 หมายความว่า ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
หลังจากนั้นนาคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่า IOC ตามสมการ
N

IOC =

R
i 1

N

เมื่อ

R = คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรที่
กาหนด จากสมการที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์ดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน,
2541, น. 67-68)
1.ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัด
หรือเป็นตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด สามารถนาไปทดสอบก่อนการใช้งานได้
2.ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) น้อยกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคาถามนั้นไม่เป็น
ตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดต้องทาการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้ง
3.ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.71-1.00 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ หลังจากนั้นนาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคาถามแต่ละข้อของ
แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของคาถามวิจัยมากขึ้นต่อไป
3.4.2.2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เป็นวิธีที่ถูกใช้
ในการวัดค่าความเที่ยงมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟาควรมีค่าในระดับ 0.70 ขึ้น
ไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2550, น. 175) และค่าอานาจจาแนกรายข้อของแต่ละข้อคาถาม (Corrected
Item-Total Correlation) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Field, 2005)
โดยผู้วิจัยได้นาเอาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไปทาการทดสอบกับกลุ่มที่
ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 30 ราย แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เพื่อดูความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าอยู่ในช่วง 0.859-0.978 และ
ผลการทดสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อของแต่ละข้อคาถาม (Corrected Item-Total Correlation) ได้
ค่าอยู่ในช่วง 0.547-0.979 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณภาพ
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3.4.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เครื่องมือใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ชนิดมี
โครงสร้างในการเก็บข้อมูลเพื่อเสริมการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยมีประเด็นหลักคือ
1.ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ ผู้ วิ จั ย น าเสนอนั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
2.ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก คิดว่ายังมีปัจจัยอื่นใดที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
3.ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลัก คิดว่าจะสามารถนาผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จาก
งานวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ได้หรือไม่ อย่างไร
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากพนักงานและผู้บริหารที่ทางานอยู่ที่บริษัทผู้ผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย โดยการแจกแบบสอบถามตั้งแต่ กันยายน 2559 – พฤจิกายน 2559
รวมระยะเวลาในการเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง สิ้ น 3 เดื อ น รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสยาม ถึง บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น 3 บริษัท
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และประเมินแบบสอบถามที่ไ ด้รับ
กลับมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม ว่ามีความสมบูรณ์และมีจานวนครบตามจานวนที่ต้องการขั้นต่าสุด
คือ 300 ชุ ด หรือไม่ โดยทางผู้วิจัย แจกแบบสอบถามไปจานวน 600 ชุด โดยแจกไปที่บริษัท A
จานวน 250 ชุด และ บริษัท B จานวน 350 ชุด และสามารถเก็บรวบรวมกลับมาจากบริษัท A ได้ 208
ชุด และจากบริษัท B ได้ 294 ชุด รวมสามารถเก็บรวบรวมได้ทั้งสิ้น 502 ชุด และหลังจากทาการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อคาถาม รวมถึงการทดสอบลักษณะการแจกแจงปรกติของข้อมูล
(Normality) โดยการตัดแบบสอบถามที่มีข้อมูลผิดปรกติบางชุดออก ซึ่งวิเคราะห์ความผิดปรกติของ
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และสุ่มเลือกแบบสอบถามบางชุดออกตามสัดส่วนของแต่ละ
กลุ่มตัวอย่ างในแต่ล ะบริษั ท เพื่อคงค่าอัตราส่วนของจานวนแบบสอบถามให้มีค่าเท่าเดิม จึงได้
ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 486 ชุด ดังแสดงในตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
บริษัท จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ประชากร แบบสอบถามที่ แบบสอบถามที่ แบบสอบถามขั้น แบบสอบถามที่
(คน)
แจก (ชุด)
ได้รับคืน (ชุด) ต่าที่ต้องการ (ชุด) ได้รับเลือก (ชุด)
A
6,378
250
208
125
203
B
8,898
350
294
175
283
รวม
15,276
600
502
300
486
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติพรรณา (Descriptive Statics) และ การวิเคราะห์
สถิติพหุตัวแปรแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) มีชนิดของสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยสาหรับมาตรวัด 5 ระดับ สามารถแปลความหมายได้ดังนี้
(อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, 2547, น. 26)
คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.21 - 5.00

ระดับ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ส่วนที่ 3 การเตรียมข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยการตรวจสอบลักษณะ
การแจงแจงแบบปรกติ ข องข้ อ มู ล (Normality) และสั ม ประสิท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยใช้การวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปรแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) โดย
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีดังนี้
1.ค่าสถิติไค-แสควร์ (Chi-Square Statistics) ควรมีค่าน้อย และค่า p-value ควรเป็นค่าที่ไม่มี
นัยสาคัญ จึงจะแสดงว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Diamantopoulos &
Siguaw, 2000, p. 83)โดยทั่วไปอาจพิจารณาจากค่าผลหารระหว่าง ค่าไค-แสควร์ กับค่าองศาอิสระ
(Degree of Freedom) ของแบบจาลองเพื่อปรับแก้ปัญหาในกรณีที่แบบจาลองมีค่าพารามิเตอร์เป็น
จานวนมาก แบบจาลองที่มีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ควรมีอัตราส่วนอยู่ระหว่าง 0-3
(Schumacker& Lomax, 2010)
2.ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) เป็นค่าดัชนีที่พัฒนาขึ้นมา
จากการใช้ประโยชน์จากค่าไค-แสควร์ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่า
แบบจ าลองมี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ คื อ ค่ า GFI ต้ อ งมี ค่ า มากกว่ า 0.90
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p. 87)
3.ค่าเฉลี่ยกาลังสอง ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of
Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่แสดงความแตกต่างต่อค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) โดย
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า RMSEA ต้อง
มีค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.08 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p. 85)
4.ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เป็นดัชนีหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมสูง เนื่องจากเป็นดัชนีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าระหว่าง 0-1
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า CFI ต้องมี
ค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.95 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p. 88)
5.ดัชนี NFI (Normal Fit Index) เป็นดัชนีความสอดคล้องสัมพันธ์ (relation fit index) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0-1 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คือค่า NFI ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.90 (Schumacker & Lomax, 2010)
6.ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เป็น
ดัชนีที่ทาการปรับค่า GFI ด้วยค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) เนื่องจากแบบจาลองที่มีการเพิ่ม
เส้นอิทธิพลหรือพารามิเตอร์มากขึ้น จะมีแนวโน้มที่จะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก
ขึ้น ดังนั้นค่า AGFI จึงเป็นค่าที่พิจารณาถึงจานวนเส้นอิทธิพลที่อยู่ในแบบจาลองด้วย โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 0-1 โดยถ้ามีค่ามากแสดงว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก เกณฑ์ที่
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ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่า AGFI จะต้องมีการ
มากว่าหรือเท่ากับ 0.90 (Schumacker & Lomax, 2010)
ดัง สรุป เกณฑ์ ต่า งๆที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบความกลมกลืน ของแบบจาลองกั บข้ อมูล เชิ ง
ประจักษ์ ได้ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อ้างอิง
ลาดับที่
ค่า
เกณฑ์
1
0.05 <  <1.00
Diamantopoulos & Siguaw (2000, p.
2
83)
2
Schumacker & Lomax (2010)
2/df
0.00 <2/df  3
3

GFI

0.90 < GFI  1.00

4
5

AGFI
CFI

0.90 < GFI  1.00
0.95  CFI  1.00

6
4

NFI
RMSEA

0.90  NFI  1.00
0.00  RMSEA  0.08

Diamantopoulos & Siguaw (2000, p.
87)
Schumacker & Lomax (2010)
Diamantopoulos & Siguaw (2000, p.
88)
Schumacker & Lomax (2010)
Diamantopoulos & Siguaw (2000, p.
85)

ส่วนที่ 5 การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3
กลุ่มขึ้นไปโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) โดยใช้สูตร (กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2545, น. 115)
F
= MSb
MSw

F

= อัตราส่วนของความแปรปรวน

MSb

= ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

MSw

= ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์
2560 ผู้วิจัยได้ทาการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใช้ในการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสยามถึงนักวิชาการและผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อเสริมข้อมูลเชิงปริมาณ ตามขั้นตอนของไมล์ และฮูเบอร์แมน (Mile &
Huberman, 1994) 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.จัดระเบียบข้อมูล ได้แก่ การถอดเทปสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกสิ่งที่สังเกตพบ และสรุป
ข้อมูลทันทีหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นในแต่ละวัน พร้อมทั้งการกาหนดรหัสสาหรับข้อมูล
2.การแสดงข้อมูล คือ การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ ตามรหัสที่ได้จากขั้นตอนแรก
3.การสรุป/ตีความ คือ การหาความต่างหรือความเหมือนของข้อมูลต่างๆ โดยถ้าข้อมูลมี
ความเหมือนกันประมาณร้อยละ 90 ขึ้นไป ถือว่า รหัสนั้นมีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อนามาใช้ในการ
สรุปตีความ

