
 
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิ จั ยครั้ งนี้ เปนการวิจัย เชิ งสํ ารวจ (survey research) ท่ี มีแนวทางการ ศึกษา 

ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. แนวทางท่ีใชในการวิจัย 

2. การกําหนดประชากรแ ละกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 แนวทางที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชท้ังแนวทางศึกษาเชิงคุณภาพ และแนวทางเชิงปริมาณดังนี้ 

 1. แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยสรางแบบสอบถามท่ีมีการทดสอบความเชื่อถือได 

(reliability) ของมาตรวัดและความถูกตองของแบบสอบถาม โดยดําเนินการทดสอบเบื้องตน (pre-test) 

กับกลุมตัวอยางท่ีคลายกลุมตัวอยางของประชากร และปรับปรุงแบบสอบถาม จนเปนแบบสอบถามท่ี

จะนํามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เนื้อหาในแบบสอบถาม ประกอบดวย มาตรวัดตัว

แปรท่ีมีอยูในกรอบแนวคิด และลักษณะคําถามเปนคําถามแบบปลายปด (close-ended questions) 

แบบมาตรประมาณคา (rating scale) ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะนําไปวิเคราะหทางสถิติ  

 2. แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูบริหาร

ของธุรกิจทองเท่ียวพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับกรอบแนวความคิดและสมมติฐาน

ท่ีใชในการวิจัย โดยใชรูปแบบการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) หรือการ

สัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเจาะลึก ซ่ึงมีการเตรียมขอคําถามไว

เรียบรอยแลว และเปนขอคําถามแบบปลายเปด (open-ended questions) ท้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนด

วัตถุประสงคและระบุประเด็นเนื้อหาท่ีจะสัมภาษณ โดยจะสัมภาษณผูบริหารระดับกลางของ

หนวยงานข้ึนไป ขอมูลท่ีไดภายหลังจากการสัมภาษณจะนํามาวิเคราะหและสรุปเนื้อหาในประเด็น
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สําคัญเก่ียวกับตัวแปรในกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย เพ่ือนํามาเปนขอมูลสนับสนุนผลการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ  
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3.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  

 3.2.1 ประชากรเปาหมาย  

 ประชากรเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาออนไลน ท่ีอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร   

 3.2.2 ขนาดตัวอยาง 

 การคํานวณจํานวนตัวอยางในกรณีท่ีไมทราบขนาดของประชากร และทราบวาจํานวนธุรกิจ

ทองเท่ียวมีสัดสวนประมาณ 10% ของจํานวนธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด  ผูวิจัยไดใชสูตร 

W.G. cochran (1953) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ตามการคํานวณ ดังนี้ 

 

 n = 

       

     

 ในท่ีนี้ n  คือ ขนาดของตัวอยางท่ีควรสุม 

   P  คือ สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม 

   Z    คือ  ความม่ันใจท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  

   e  คือ ความความคลาดเคลื่อนของการสุมเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนได  

 

 n =  

       

  =  344.16 ≈ 344 หนวย 

 

 จากการคํานวณจํานวนตัวอยางไดจํานวนตัวอยางเทากับ 344 หนวย  เพ่ือใหการวิจัยมี

เชื่อม่ันมากข้ึน การวิจัยครั้งนี้จึงกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 350 หนวย  

  

 3.2.3 วิธีการสุมตัวอยาง 

 P(1-P)Z2 

       e2   

   0.1(1-0.1)1.962  

         0.032                           
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 กลุมตัวอยาง ท่ีใช ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ผูบริ โภคท่ี ซ้ือสินคาออนไลน  ท่ีอยู ใน เขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 350 ราย โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. สุมตัวอยางเขต ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีท้ังหมด 50 เขต มาจํานวน 10 เขต โดยใช

วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดเขตท่ีสุมมาไดดังนี้ 

- เขตพระนคร 

- เขตบางบอน 

- เขตสีลม 

- เขตปทุมวัน 

- เขตดอนเมือง 

- เขตลาดพราว 

- เขตสาทร 

- เขตราษฎรบูรณะ 

- เขตคลองสาน 

- เขตบางพลัด 

2. ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา กําหนดใหมีการกระจายแบบสอบถามไปยังเขตท่ีเลือก

มาในขอ 1 เขตละ 35 ตัวอยาง  

3. สุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาออนไลน จากเขตท่ีเลือกมาไดในขอ 1 โดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดใหมีการเลือกตัวอยางจากผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา

ออนไลน โดยใหหนวยตัวอยางตอบแบบสอบถาม หากหนวยตัวอยางใดไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูล

ไดจะใชหนวยตัวอยางในลําดับถัดไปเปนหนวยตัวอยางแทน จนครบตามจํานวนตัวอยางท่ีตองการ      

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 ผูวิจัยเลือกเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช

แบบสอบถาม สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณ ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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 2. สรางกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมในขอ 1 

 3. สรางมาตรวัดของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ  

 4. สรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย โดยการสรางขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรท่ีตองการ

ศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  

 5. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดย

ตรวจสอบคุณภาพดานภาษาและพิจารณาเนื้อหามีความสมสอดคลองและครอบคลุมกับนิยาม

ปฏิบัติการ แลวนํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-

Objective Congruence Index--IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวา 0.5 และปรับปรุง

แกไขขอคําถามตามขอเสนอแนะ 

 6. นําแบบสอบถามท่ีไดจากขอ 5 มาทดสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือ โดยนําไปทดลอง

ใช (pretest) กับกลุมตัวอยางท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยางท่ีสุมไว จํานวน 40 ราย แลวนําไปทดสอบความ

เชื่อถือไดของแบบสอบถามดวยการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันหรือคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s alpha) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือตัดขอคําถามนั้น

ออก (Cronbach’s alpha if item deleted) 

 7. จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงจากกลุมตัวอยางท่ีสุมไว จํานวน 400 

ราย แลวนําไปวิเคราะหเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ 

 9. สรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสรางขอคําถามในการสัมภาษณใหมี

เนื้อหาสาระครบถวนในเรื่องท่ีตองการศึกษา  

 10. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ โดยใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพดานภาษา

และเนื้อหาของขอคําถามในการสัมภาษณ มีเนื้อหาครอบคลุมเพียงพอท่ีจะเปนตัวแทนของสิ่งท่ี

ตองการวัด แลวปรับปรุงแกไขขอคําถามตามขอเสนอแนะ 

 11. จัดทําแบบสัมภาษณ เพ่ือนําไปสัมภาษณเชิงลึก แลวนําไปวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือเปนการ

ยืนยันผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ  

 3.3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยสรางขอคําถามให

สอดคลองกับนิยามปฏิบัติการตามคุณลักษณะท่ีตองการวัด แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
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 ตอนท่ี 1 ขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามสถานภาพของกลุม

ตัวอยาง ไดแก เพศ  อาย ุสถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ตอนท่ี 2 ขอมูลปจจัยผลักดันความตั้งใจของผูบริโภค ไดแก คุณภาพของระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  การรับรูวาการซ้ือสินคาออนไลนใชงานงาย  และการรับรูวาการซ้ือสินคาออนไลนมี

ประโยชน  ความไววางใจตอการซ้ือสินคาออนไลน  ทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน  ความไววางใจ  

และความตั้งใจซ้ือสินคาออนไลน 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการใหคะแนนขอคําถามท่ีเปนแบบประมาณคา ดังนี้ 

ผูตอบเห็นดวยกับขอความนอยท่ีสุด ใหคะแนน 1  

ผูตอบเห็นดวยกับขอความนอย   ใหคะแนน 2  

ผูตอบเห็นดวยกับขอความปานกลาง  ใหคะแนน 3  

ผูตอบเห็นดวยกับขอความมาก  ใหคะแนน 4  

ผูตอบเห็นดวยกับขอความมากท่ีสุด  ใหคะแนน 5  

จากเกณฑในการใหคะแนนขอคําถามท่ีเปนแบบประมาณคา การนํามาแปลผล ผูวิจัยใช

เกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล  โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น ไดดังนี้ 

อันตราภาพชั้น   = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําท่ีสุด) / จํานวนชั้น 

  = ( 5  -  1)   /  5 

  = 0.80 

ดังนั้น เกณฑการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู ใชบริการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของธุรกิจทองเท่ียวออนไลน  สามารถกําหนดไดดังนี้ 

 ชวงคะแนนเฉลี่ย   ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 

 4.21 – 5.00    มากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20    มาก 

 2.61 – 3.40    ปานกลาง 

 1.81 – 2.60    นอย 

 1.00 – 1.80    นอยท่ีสุด 
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 3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย กอนท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจริง ไดแบงการตรวจสอบออกเปนการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม และ

การทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 3.3.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม   

 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากนิยามปฏิบัติการและมาตรวัดท่ีปรับปรุงมาจากการทบทวน

วรรณกรรม และไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) โดยตรวจสอบทางดานภาษา และเนื้อหาใหเหมาะสมสอดคลองกับนิยาม

ปฏิบัติการ เม่ือไดรับผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว ไดนําผลการพิจารณามาคํานวณ หาคาความ

สอดคลองระหวางประเด็นท่ีตองการวัดกับขอคําถามดวยวิธีคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index--IOC) และมีเกณฑการใหคะแนน

ความสอดคลองดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท, 2547, หนา 138-140)  

 –1 =  ขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 0 = ไมแนใจ 

 1 = ขอคําถามสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

 IOC  =   

      

 โดยท่ี  R =  คาคะแนนความสอดคลอง 

   N = จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

 โดยท่ีคา IOC จะมีคาอยูระหวาง –1 ถึง 1 ขอคําถามท่ีดีควรมีคา IOC ใกลเคียง 1 สวนขอ

คําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรดําเนินการปรับปรุง  

 การทดสอบความเท่ียงตรงนี้จําเปนตองใชดุลยพินิจของผูวิจัยประกอบกับการปรึกษาหารือ

ผูทรงคุณวุฒิ และรวมกันพิจารณาวาคําถามมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระในประเด็นท่ีตองการศึกษา

เพียงพอและครบถวนหรือไม ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขขอคําถามตาม

ΣR 

 N 
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ขอเสนอแนะ แลวคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.00  

 3.3.2.2 การทดสอบความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม  

การตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยจะทําการทดสอบความ

ถูกตองพ้ืนฐานหรือการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)  และความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม 

(Reliability)  เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ผูวิจัยจะจัดให

มีการทดสอบ (Pre-Test) แบบสอบถามเบื้องตน จํานวน 40 ชุด ภายใตเง่ือนไขเดียวกับการนํา

แบบสอบถามเปนใชเก็บขอจริง เพ่ือทดสอบการรวบรวมขอมูล ความเขาใจและการสื่อความหมายของ

คําถามตอกลุมตัวอยาง  รวมถึงวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องตาง ๆ โดยใช

ใชวิธีการวัดความสอดคลองภายใน (internal consistency method) พิจารณาจากคาสหสัมพันธ

ระหวางคะแนนของขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวมของขอท่ีเหลือ (corrected tem-total 

correlation) ควรมีคา 0.20 ข้ึนไป และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือตัดขอคําถาม

นั้นออก (Cronbach's Alpha if item deleted) ควรมีคามากกวา 0.7  เปนการบงชี้วามีความ

สอดคลองภายในระหวางขอคําถามในแตละดาน  

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 การเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะนําไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูลอยาง

ครบถวนและเพียงพอตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ 

ดังตอไปนี้  

1. การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth 

interview) ผูบริหารของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ตั้งแตระดับผูจัดการข้ึนไป ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับกรอบแนวความคิด และสมมติฐานท่ีใชในการวิจัยโดยใชรูปแบบการสัมภาษณเปนการ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)  

2. การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview) เปนเทคนิคการพูดคุยโดยท่ัวไป

กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เชื่อมโยงกับคําถาม และวัตถุประสงคการวิจัย โดยไมใหผูถูกสัมภาษณอยางไม

เปนทางการ รูไดวากําลังถูกสัมภาษณ แตจะเปนบรรยากาศปกติในการทํางาน และการพบปะพูดคุย

กันท่ัวไป ระหวางนั้นก็ไมไดมีการขอบันทึกเทปสัมภาษณแตอยางใด และใชชวงระยะเวลาสั้นๆ ในการ
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พูดคุยกัน  แลวนักวิจัยจะคอยทําการเขียนพรรณนาขอมูลในภายหลัง  เทคนิคดังกลาวใชตลอดการทํา

วิจัย รวมท้ังระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ก็ใชเทคนิคดังกลาวในการสัมภาษณ

ผูบริหารดวย 

3. การสังเกตการณท่ัวไป (General Observation) เปนเทคนิคการมองสภาพท่ัวไปท่ีเกิดข้ึน

ในบริบทการวิจัยสอดคลองกับปญหา วัตถุประสงคการวิจัย เปนการสังเกตการณในภาพรวม ไดแก 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของลูกคา ลักษณะการเขาใชงานเพ่ือซ้ือสินคา ลักษณะการติดตอสื่อสาร

ระหวางลูกคาและธุรกิจผานทางเว็บไซต ความเพียงพอและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

นํามาใชในใหบริการ  ปฏิกิริยาของลูกคาท่ีแสดงออกซ่ึงความพึงพอใจในการใชงาน  เทคนิคดังกลาว

ใชตลอดการทําวิจัย แลวทําการบันทึกสิ่งท่ีสังเกตเห็นเปนลายลักษณอักษร  

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ มีแนวทางการวิเคราะหขอมูลท้ังการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวิธีการทางสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้  

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวจึงไดนํามา

ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือแจกแจงใหเห็นถึง

คุณสมบัติของประชากรท่ีศึกษา รวมท้ังตัวแปรทุกตัว และมาตรวัดทุกมาตรวัดท่ีใชในการวิจัย และใช

สถิติเชิงวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิธีการทางสถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 

  1.1 การวิเคราะหความสัมพันธ เพ่ือการศึกษาถึงความสัมพันธเบื้องตนระหวางตัวแปร

ตาง ๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือการวิเคราะห และเพ่ือตรวจสอบปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ

ดวยกันวามีปญหาเก่ียวกับความสัมพันธกันมากกวาหรือเทากับ .80 หรือไม (multicollinearity 

problem) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546, หนา 90) 

1.2 การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) เปนการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรใน

เชิงเหตุและผล โดยมีพ้ืนฐานทางสถิติมาจากการวิเคราะหการถดถอย ซ่ึงอาศัยแบบจําลอง

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลและสมการโครงสรางตามแบบจําลองท่ีสรางข้ึนโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู

ในปรากฏการณและตามทฤษฎีท่ีอธิบายเชิงเหตุและผลเปนสําคัญ ในการนํามาวิเคราะหและอธิบาย
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ความสัมพันธของตัวแปรเหตุท่ีมีตอตัวแปรผลท้ังในดานขนาดและทิศทาง นอกจากนี้ยังสามารถ

อธิบายความสัมพันธไดท้ังความสัมพันธทางตรงและทางออม (Pedhazur, 1982 : 582)   

การวิเคราะหเสนทางสามารถอธบิายความสัมพันธในรูปความสัมพันธระหวางตัวแปร (R) วา

เปนผลรวมของพารามิเตอรตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวในรูปแบบ

เสนทางมีคาเทากับผลบวกของอิทธิพลทางตรง (Direct Effect : DE) อิทธิพลทางออม (Indirect 

Effect : IE) ความสัมพันธเทียม (Spurious Relationship : SR) และอิทธิพลรวม (Joint Effect : JE) 

ท่ีไมสามารถแยกไดวาเปนอิทธิพลแบบใด แตท้ังนี้การวิเคราะหเสนทางจะประมาณคาจากอิทธิพล

ทางตรงและทางออมเทานั้น (นงลักษณ วิรัชชัย. 2533: 58)  

 
 

 
ภาพประกอบ 3.1 ตัวอยางแบบจําลองเชิงเหตุและผล  

 

แบบจําลองเชิงเหตุและผลจะสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรใน

แบบจําลองเชิงเหตุและผลของตัวแปรท้ัง 4 ในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้  

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ในภาพขางตนจะแสดงดวยลูกศร ดังนี้  
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            แทน ความสัมพันธแบบธรรมดาระหวางตัวแปรซ่ึงไมใชความสัมพันธเชิงเหตุ

และผลและนักวิจัยไมตองการศึกษา  

           แทน ความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปรโดยตัวแปรท่ีอยูตนลูกศร

เปนสาเหตุ ตัวแปรท่ีอยูปลายลูกศรเปนผล  

นอกจากนี้ยังมีลูกศรทิศทางเดียวท่ีแสดงความสัมพันธจากตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกแบบจําลอง 

ซ่ึงอาจมีผลตอตัวแปรนั้นๆ ในแบบจําลอง ไดแก ตัวแปรแทรกซอนท่ีนักวิจัยไมไดสนใจศึกษาและ/

หรือความคลาดเคลื่อนอ่ืนๆ ใชสัญลักษณ e เรียกวา ตัวแปรสวนท่ีเหลือ (Residual Variables) 

แบบจําลองท่ีแสดงภาพขางตนนี้ถามีเสนเชื่อมโยงระหวางตัวแปรครบทุกตัว จะเรียกวา แบบจําลอง

เต็มรูป (Full Model)  

ลักษณะของตัวแปร  มีดังนี้  

1. ตัวประภายนอก (Exogenous Variables) หรือตัวแปรแหลงของสาเหตุ จาก 

ภาพประกอบ 14 คือตัวแปร X 
1 
และ X 

2 
 

2. ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) จากภาพประกอบ 14 คือ ตัวแปร X 
3 
และ X

4 
 

3. สวนท่ีเหลือ (Residual) ซ่ึงคือ a และ b  

ลักษณะของความสัมพันธจากภาพประกอบ 14 นั้น สามารถนําไปอธิบายลักษณะ

ความสัมพันธของตัวแปรไดดังนี้ 1. อิทธิพลทางตรง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งสงผล

กระทบถึงตัวแปรอีกตัวหนึ่งโดยตรง ซ่ึงจากภาพประกอบ จะเห็นวาตัวแปร X 
1 
มีอิทธิพลทางตรงตอ

ตัวแปร X 
3 
และตัวแปร X 

4 
ตัวแปร X 

2 
มีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปร X 

3 
และตัวแปร X 

4 
ตัวแปร X 

3 

มีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปร X 
4
 

2. อิทธิพลทางออม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่ง สงผลถึงตัวแปรอีกตัวหนึ่ง โดย

ผานทางตัวแปรเชื่อม ซ่ึงจากภาพประกอบจะเห็นวา ตัวแปร X 
1 
มีอิทธิพลทางออมตอตัวแปร X 

4 
โดย

ผานตัวแปร X 
3 
และตัวแปร X 

2 
มีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรX 

4 
โดยผานตัวแปรX 

3 
 

กระบวนการวิเคราะหเสนทาง  

1. ศึกษาทฤษฏ ีแนวคิด และผลการวิจัยท่ีอธิบายความสัมพันธของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอตัว
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แปรตาม และสงผลตอตัวแปรอิสระตัวอ่ืน  

2. สรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐาน โดยรูปแบบเสนทาง (Path 

Diagram or Theoretical Path Model) เปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอการแสดงความสัมพันธ เชิงสาเหตุ 

และผลระหวางตัวแปร โดยจะสรางรูปแบบเสนทาง จากทฤษฎี แนวคิด หรือผลการวิจัยตางๆ ซ่ึงมี

เหตุผลนาเชื่อถือวา ตัวแปรอิสระนั้นเปนสาเหตุตอตัวแปรตาม โดยนักวิจัยจะตองการถายโยงกรอบ

ความคิดทางทฤษฎีออกมาเปนกรอบความคิด และนํามาสรางรูปแบบเสนทางแสดงความสัมพันธของ

ตัวแปรท้ังหมดเขาดวยกัน โดยรูปแบบเสนทางนี้มีได 2 แบบ คือ  

1) รูปแบบเสนทางท่ีความสัมพันธของตัวแปรตางๆ มีผลไปในทิศทางเดียวกันไมมีผล

ยอนกลับ (recursive model) หรือตัวแปรตัวหนึ่งเปนสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่งไดตัวแปรหลังจะเปน

สาเหตุของตัวแปรไมได  

2) รูปแบบเสนทางท่ีความสัมพันธของตัวแปรตางๆ มีผลยอนกลับ (non – recursive 

model) นั่นคือ ตัวแปรแตละตัวอาจเปนสาเหตุของกันและกันได สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได

ศึกษาความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีผลในทิศทางเดียวกันหรือแบบ Recursive Model  

3. ทําการวิเคราะหสัมประสิทธิ์เสนทาง  

4. ทําการปรับรูปแบบเสนทาง (Parsimonious Model) โดยการพิจารณาจาก คา

สัมประสิทธิ์เสนทาง ถามีคาต่ํามากจะตัดออก และทําการวิเคราะหสัมประสิทธิ์เสนทางจากรูปแบบ

เสนทางท่ีปรับใหมอีกครั้ง และทําการปรับรูปแบบเสนทางจนกวาจะไดรูปแบบท่ีเปนจริง เพียงรูปแบบ

เดียว (Over identified Model)  

5. ทําการคํานวณหาคาผลรวม (Total Effect) และคาความสัมพันธท่ีสงผลทางตรงและ

ทางออม เพ่ือสรุปผลท่ีสงถึงตัวแปรตามท้ังดานอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม  

การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient; P)  

การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient; P) ท่ัวไปนิยมใชวิธีของดันแคน (Duncan) 

ซ่ึงมีแนวทางในการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลอง ดังนี้  

1. ตัวแปรภายในแตละตัวในแบบจําลองแสดงไดดวยสมการหนึ่งซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปร

ตางๆ ซ่ึงคาดวาจะมีผลตอตัวแปรนั้นกับพจนของความคลาดเคลื่อน (Error Term) หรือตัวแปรท่ีไมได

นํามาพิจารณาในแบบจําลองนั้น (Residual Variable)  

2. ในแตละตัวแปรอิสระท่ีอยูในสมการตามท่ีระบุในขอ 1 จะมีคา Path Coefficient บงชี้



60 
 

ปริมาณความเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนกับตัวแปรตามซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณของตัวแปรอิสระในแตละหนวย  

3. ตัวแปรภายนอกแสดงใหเห็นแตพจนของความคลาดเคลื่อนหรือสวนท่ีเหลือซ่ึงไมไดนํามา

พิจารณาในแบบจําลองเทานั้น นิยมใชสัญลักษณ e หรือ u แสดงพจนสวนท่ีเหลือนี้  

การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Statistical Significance)  

การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติเปนการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา Path Coefficient 

โดยใชสถิติอางอิงเชนเดียวกับการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา β โดยในกรณีของ Simple 

Regression ซ่ึงมีสมการท่ีมีคา β หรือ Path Coefficient เพียงคาเดียวก็สามารถใชสถิติทดสอบ t – 

test ได สวนในกรณีท่ีเปน Multiple Regression ซ่ึงสมการมีคา หรือ Path Coefficient หลายคา

ในสมการหนึ่งนั้น เม่ือทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ F แลวพบวามีคา β หรือ Path Coefficient 

คาใดคาหนึ่งไมมีนัยสําคัญนั้น การท่ีนําเอาคา Path Coefficient ดังกลาวออกมาจากสมการจะทําให

เกิดความเปลี่ยนแปลงของผลรวมของการทดสอบดวย ดังนั้นในกรณีท่ีแบบจําลองมีความซับซอนและ

มีสมการถดถอยมากกวาหนึ่ง การใชการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติคา β ในแตละสมการจึงยังไมใช

วิธีการท่ีจะสามารถนํามาใชในการตรวจสอบแบบจําลอง เพราะการทดสอบเชนนี้แสดงใหเห็นวามี

คาท่ีไมมีคาบางคาท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติในขณะท่ีเม่ือตรวจสอบภาพรวมของแบบจําลองแลวอาจมี

นัยสําคัญทางสถิติก็ได นี่ยอมหมายความวาแบบจําลองท่ีตรวจสอบนี้ไมสอดคลองกับขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมได จึงจําเปนตองหาวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมตอไป  

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ จะนํามาดําเนินการ

วิเคราะหเนื้อหา หรือแกนสารท่ีไดจากการสัมภาษณ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการยืนยันถึงความเหมาะสมในการ

นํากรอบแนวคิดท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาใชในการวิจัยครั้งนี้ รวมท้ังเพ่ือใหไดขอมูลนําไปสนับสนุนหรือ

อภิปรายผลขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียดลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน 
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