บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาเรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการวิจัยดังนี้
3.1 รูปแบบของการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 รูปแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยหลัก เสริมด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยสนับสนุน โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก และเสริมด้วยข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
จากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นนาข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สาหรับในงานวิจัยนี้คือแบบสอบถาม จากนั้นทาการ
แจกแบบสอบถามไปยังแรงงาน ที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงจังหวัดสมุทรสาคร และ
นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลในทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
ขั้ น ที่ 3 การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ ป ระกอบการ เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ า นสาธารณสุ ข
นักวิชาการ และแรงงานต่างด้าว เพื่อนาความคิดเห็นมาเสริมผลการวิจัยเชิงปริมาณ
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
จังหวัดสมุทรสาคร ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสมุทรสาคร จากข้อมูล
ของกองทุนประกันตนคนต่างด้าว (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559) พบว่ามีจานวน 64,432 ราย ประกอบกับ
มีจานวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงงานกระทรวงแรงงานมีจานวนทั้งสิ้น 25,200แห่ง
ในจ านวนนี้ มี ส ถานประกอบที่ มี ค นงานตั้ ง แต่ 200 คนขึ้ น ไป จ านวน 516 แห่ ง และเป็ น สถาน
ประกอบการที่ประกอบกิจการต่อเนื่องประมงจานวน 9 แห่ง ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวนสถานประกอบการที่มีประกอบกิจการต่อเนื่องประมงในจังหวัดสมุทรสาคร
ลาดับที่ ชื่อสถานประกอบการ
จานวนประชากร จานวนกลุ่มตัวอย่าง
1
บริษัท เค.แอล ห้องเย็น จากัด
780
55
2
บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จากัด
474
34
3
บริษัท พีซีเอ็ม ซีฟู้ด จากัด
210
15
4
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จากัด
2449
172
5
บริษัท ไทยมหาชัย ซีฟู้ด จากัด
289
21
6
โรงงาน แกะกุ้งสิงคาร
202
15
7
บริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรี จากัด
325
23
8
บริษัท ชิง-ฟู่ ซีโปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
280
20
9
ห้างหุ้นส่วนจากัด ใหญ่มารีน
250
18
รวม
5,259
373
ที่มา: กระทรวงแรงงาน. กรมการจัดหางาน (2558)
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้เริ่มทาการสุ่มโรงงานที่เป็นตัวแทนของประชากร ด้วยสูตรของ Taro
Yamane
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โดย

n = ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้
N = จานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้
แทนค่า
n
=
5,259
1+5,259(0.05)2
=
373
จากการคานวณจึงได้จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 373 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
เฉพาะเจาะจง โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลจากการ
เก็บแบบสอบถาม ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมาจานวนทั้งสิ้น 412 ชุด
3.2.3 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เพื่อให้ได้ข้อมูล ในเชิงลึกเกี่ย วกับการบริหารเพื่อเป็นการแนวทางในการพั ฒนาตัวแบบการ
บริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยผู้วิจัยกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ใน 4 คุณลักษณะของงานตามอานาจหน้าที่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแรงงานต่างด้าว ตามตารางที่
3.2
ตารางที่ 3.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประเภท
ตาแหน่ง
จานวน
ผู้ประกอบการ
เจ้าของกิจการ
2
ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1
นักวิชาการ
อาจารย์วัชระ ศิลป์เสวตร์
1
เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้บริหารระดับสูงในสถานพยาบาล หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ
1
มอบหมาย
แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
2
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย (Research instrument) สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม
3.3.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 412 ชุด เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่
ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามที่เก็บข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้คาถามแบบปลาย
ปิด (Close-ended question) แต่ละคาถามมีหลายตัวเลือก แต่เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา ประเภทของที่พัก อาศัย ช่วงระยะเวลาในการทางาน จานวนชั่วโมง
ในการทางานต่อวัน รายได้ที่ได้รับต่อวัน การชาระบัตรประกันสุขภาพและการสื่อสารเพื่อเข้ารับบริการ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่สอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงในการเข้ารับ
บริการสุขภาพที่มีต่อปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว โดย
คาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ เห็นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยกาหนดคะแนนไว้ในแต่
ละระดับ
ระดับ
คะแนนเชิงบวก
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
ทั้งนี้สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนที่วัดได้ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยที่ ส่งผลต่อการจัดการการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว มาก
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คะแนน 3 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว น้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว น้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยด้านความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว สามารถแบ่งได้ตามแนวคิดของ Best (1981, p. 182) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าว
1.00 1.80
น้อยที่สุด
1.81 2.60
น้อย
2.61 3.40
ปานกลาง
3.41 4.20
มาก
4.21 5.00
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่างๆที่มีส่งผลต่อการจัดการการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว โดยคาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ เห็น
ด้วยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) .สาหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
การสร้างแบบทดสอบเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 ท่าน ทาการตรวจสอบประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective
Congruence index) โดยใช้สูตรการคานวณดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective congruence Index: IOC)
(สุวิมล ติรกานันท์, 2550, น. 165)
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สูตรที่ใช้
โดย

IOC
R
n

=
=
=

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
+1
=
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
0 =
ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
-1
=
แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
1. นาคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ข้อคาถามกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถามดังนี้
1.1 ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้
1.2 ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยได้เลือกอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการต่อเนื่อง
ประมงในจังหวัดที่ ใกล้เคีย ง เป็ นพื้ นที่ใ นการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความค่าความเชื่อมั่นจานวน
30 ชุด โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เป็นเกณฑ์ชี้วัดว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (สุวิมล ติรกานันท์, 2550, น. 175) ดังนี้

สูตรที่ใช้
โดย α
= สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
n
= จานวนข้อคาถามในเครื่องมือ
=ความแปรปรวนของคะแนนคาถามแต่ละข้อ
=ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด
โดยถือเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00เป็นเกณฑ์ชี้วัดว่าแบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรง
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จากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มีค่า
0.88 เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
3.3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือใช้ในการศึกษาเชิง คุณภาพ จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในจังหวัดสมุทรสาคร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและแรงงานต่างด้าว
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง แรงงาน
ต่า งด้า วในสถานประกอบการอุ ตสาหกรรมต่อเนื่องประมง จัง หวัด สมุ ทรสาคร นาข้อ มูล มาทาการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่างๆ ใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเข้าถึง
บริ ก ารสุ ข ภาพของแรงงานต่ า งด้ า วในประเทศไทย โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยเทคนิ ค
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r)
3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร
(Multicollinearity) โดยใช้วิธีการ Corelation Analysis ระหว่างตัวแปรอิสระ
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3.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ อ นุ ม านเพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ของการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยมีค่าที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืน
และค่าที่สอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย
1. ไคสแควร์ ( Chi-Square :  2 )หรือที่เรียกว่า โมเดลไคสแควร์ (Model Chi-Square),
Discrepancy, Discrepancy Function, Likelihood Ratio Chi-Square, Chi-Square Fit Index, Chi-Square
Goodness of Fit เป็นต้น
เป็ นสถิติที่ ใ ช้ จัดความกลมกลืนระหว่างเมทริก ซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนของ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ เ ก็ บ ได้จ ริ ง กั บ เมทริ ก ซ์ ค่ า แปรแปรวน-ค่ า แปรปรวนของโมเดลที่ คาดไว้ โดย
สมมติฐานทดสอบคือ
H0 : มีความกลมกลืนระหว่างเมทริกซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ กับเมทริกซ์ค่าแปรปรวน – ค่าแปรปรวนร่วมของโมเดล
H1 : ไม่มีความกลมกลืนระหว่างเมทริกซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วมของข้อมูล
เชิงประจักษ์ กับเมทริกซ์ค่าแปรปรวน – ค่าแปรปรวนร่วมของโมเดล
 2  (n  1)( S  ) โดยที่ n= ขนาดตัวอย่าง
ค่า ไคสแควร์เป็ นผลคูณระหว่างองศาอิสระกั บฟั งก์ชั่นความกลมกลืน ถ้าฟั งก์ ชั่น
ความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ หรือใกล้ศูนย์ แสดงว่าเกิด ความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กั บ
โมเดลสมการโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้คาดไว้ ดังนั้นค่าไคสแควร์จึงมีค่า 0 ถึง  หรือ 0   2  
2. Goodness – of – Fit Index (GFI) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Gamma – hat หรือ Joreskog –
Sorbom GFI
GFI เป็นค่าที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วมในเมทริกซ์
S ที่สามารถอธิบายได้ด้วยเมทริกซ์ 
 2 ( Indep)
TLI 



 2 (Default)

DF( Indep) DF(Default)
 2 ( Indep)
1
DF( Indep)

โดยที่ 0<GFI<1
=
ค่าไคสแควร์ของโมเดลของผู้วิจัย
 2 ( Indep)
=
ค่าไคสแควร์ของโมเดลอิสระ
โมเดลอิสระ (Independent Model) หมายถึงโมเดลที่ตัวแปรทุกตัวมีอิสระต่อกัน
 2 ( Default )
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โดยทั่วไปนักสถิติจะกาหนดว่า GFI  0.9 จะถือว่าโมเดลกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. Adjusted Goodness- of – Fit Index (AGFI)
AGFI เป็นสถิติที่ได้จากการปรับค่า GFI ด้วยค่าองศาอิสระ และจานวนพารามิเตอร์
ของโมเดลของผู้วิจัย

k(k  1) 
AGFI  1  (1  GFI )
2df 


โดยที่

หมายถึง องศาอิสระ
k เป็นจานวนพารามิเตอร์
Schumacker & Lomax (2004 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557, น.112)) ได้เสนอแนะว่า
AGFI  0.90 จะถือว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
df

RMSEA 

2
(n  1) DF ( Default )



DF (Default)
(n  1) DF ( Default )

ค่า RMSEA แสดงถึงค่าเฉลี่ยของความแตกต่างต่อองศาอิสระ ดังนั้น RMSEA ของ
โมเดลที่กลมกลืนควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์
Schumaker & Lomax (2004) ได้เสนอแนะว่า 0.05 < RMSEA  0.08 จะถือว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
5. Comparative Fit Index (CFI) หรือบางครั้งเรียกว่า Bentler Comparative Fit Index
CFI ใช้เปรียบเทียบโมเดลที่คาดไว้กับโมเดลอิสระ โดยที่โมเดลอิสระหมายถึงตัวแปร
ที่อิสระต่อกัน หรือ ค่าแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเป็นศูนย์นั่นเอง โดยค่า CFI มีค่าใกล้ 1 หมายถึง เกิด
ความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทั่วไป ถ้าค่า CFI > 0.90 จะถือว่าเกิดความ
กลมกลืน
6. Normed Fit Index (NFI) หรือ Bentler-Bonett Normed Fit Index
NFI 

 2 ( Indep)   2 ( Default )
 2 ( Indep)

โดย NFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และ NFI > 0.95 แสดงว่าเกิดความกลมกลืนค่อนข้างดี
(Schumacker & Lomax, 2004)
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7. Tucker-Lewis Index (TLI) TLI หรือ Non-Normal Fit Index (NNFI)
 2 ( Indep)
TLI 

โดยที่

 2 ( Indep)



 2 (Default)

DF( Indep) DF(Default)
 2 ( Indep)
1
DF( Indep)

= ค่าไคสแควร์ของโมเดลอิสระ (เป็นโมเดลที่ทุกตัวแปรเป็น

อิสระต่อกัน)
=
 2 (Default) =
DF(Default) =
Schumacker & Lomax (2004) ระบุว่า TLI
เชิงประจักษ์
DF( Indep)



องศาอิสระของโมเดลอิสระ
ค่าไคสแควร์ของโมเดลที่ผู้วิจัยคาดไว้
ค่าองศาอิสระของโมเดลที่ผู้วิจัยคาดไว้
0.90 จะสรุปว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล

ตารางที่ 3.3 สรุปดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
ดัชนีความสอดคล้อง
2
 2 /df

GFI
AGFI
RMSEA
CFI
NFI
TLI

ค่าที่ยอมรับว่ามีความสอดคล้อง
0.01 < p <1.00
0.00 <  2 /df  3
0.90 < GFI  1.00
0.90  AGFI  1.00
0.00  RMSEA  0.08
0.95  CFI  1.00
0.90  NFI  1.00
0.90  TLI  1.00

การวิเคราะห์ข้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพ โดยการนาข้อมูล ที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ มาจัดเรีย งจัดกลุ่ม
วิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่สอดคล้องและสนั บสนุน เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาบูรณาการพัฒนา
เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของของ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

