
 
 

บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey research) มีจดุมุ่งหมายสาํคญัเพ่ือพฒันา

และตรวจสอบความตรงของแบบจาํลองโครงสร้างเชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ และ

ความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เ พ่ือเพิ่ม ขีด

ความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดใ้ชร้ะเบียบวิธีการวิจยัทัง้ในการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research Method) โดยกาํหนดประเดน็การนาํเสนอ ดงันี ้ 

1. แนวทางท่ีใชใ้นการวิจยั 

2. การกาํหนดประชากรเปา้หมายและกลุม่ตวัอยา่ง 

3. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 

3.1 แนวทางทีใ่ช้ในการวจิัย 
  

 ผูวิ้จยัใชแ้นวทางศกึษาเพ่ือตอบวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้

3.1.1 แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ   

เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของศักยภาพทุนมนุษย ์  ความสามารถเชิงพลวัต และ

ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถ

ทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  กระบวนการวิจยัเริ่มตน้จากการ

พฒันาแบบจาํลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Model, SEM) จากแนวคดิ ทฤษฏี และ

เอกสารท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาแบบจําลองการวัดตัวแปรแฝง (Measurement Model) และ

แบบจาํลองโครงสรา้ง (Structural Model)  แลว้ทาํการตรวจสอบความตรงแบบจาํลอง (Validity 

Model) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบจาํลองท่ีพฒันาขึน้กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดว้ยการ

พิจารณาจากคา่สถิติวดัความกลมกลืน   และตรวจสอบสมมตุิฐานการวิจยัดว้ยการพิจารณาจาก
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คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct effect)  และทางออ้ม (Indirect  Effect)  การเก็บรวบรวม

ข้อมูลใช้แบบสอบถาม  โดยมีการทดสอบเบื ้องต้น (Pre-test) เพ่ือทดสอบความเช่ือถือได้ 

(Reliability) ของมาตรวดัและความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และปรบัปรุงแบบสอบถามจนเป็น

แบบสอบถามท่ีจะนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เนือ้หาในแบบสอบถาม

ประกอบดว้ยมาตรวัดตวัแปรท่ีมีอยู่ในกรอบแนวคิด และลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบมาตร

ประมาณคา่ (Rating scale) ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะนาํไปวิเคราะหท์างสถิตดิว้ยโปรแกรม

สาํเรจ็รูปทางสถิต ิSPSS และ LISREL    

3.1.2 แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ   

เพ่ือสนบัสนุนผลการวิเคราะหข์อ้มูลในเชิงปริมาณ และจดัทาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนว

ทางการพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตั ของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

ซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การศกึษา

เชิงคุณภาพดาํเนินการหลังจากท่ีได้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว จึงได้

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคณุภาพประกอบเพ่ืออธิบายรายละเอียดปลีกย่อย รายละเอียด

เชิงลึกท่ีเกิดขึน้จริงในสนามการวิจยั ท่ีขอ้มลูเชิงปริมาณไมส่ามารถตอบได ้จึงไดด้าํเนินการศกึษา

เชิงคณุภาพ ดงันี ้

(1) การเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพเพิ่มเตมิ เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มลูสนบัสนนุผลการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ  จากผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  โดยใชวิ้ธีการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก 

(In-depth interview) การสงัเกตการณท์ั่วไป (General observation) และการสาํรวจลกัษณะทาง

กายภาพและสิ่งแวดล้อม (Ecological mapping)  ทาํการตรวจสอบข้อมูลดว้ยการตรวจสอบ

ความเป็นไตรภาพ (Triangulation) ในการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview) กับผูป้ระกอบ/

ผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์  ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกรอบแนวความคิดและ

สมมติฐานท่ีใชใ้นการวิจัย โดยใชรู้ปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured interview) 

หรือการสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสมัภาษณเ์ป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณเ์จาะลึก ซึ่งมีการเตรียมขอ้

คาํถามไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ขอ้มูลท่ีไดภ้ายหลังจากการสัมภาษณจ์ะนาํมาสรุปเนือ้หาในประเด็น

สาํคญัเก่ียวกับตวัแปรในกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั แลว้ทาํการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ย

เทคนิคการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis)   

(2) การประ ชุม กลุ่ ม ส นทนา เ ป้า หม า ย  (Focused group discussion) ท่ี

ประกอบด้วยผู้เ ช่ียวชาญ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ
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อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งและเหมาะสมของรูปแบบท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึน้ไป

ใชง้าน  และการใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะถึงผลการศกึษา 

จากแนวทางท่ีใช้ในการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยนาํมาเขียนเป็นแผนภาพประกอบแสดง

แนวทางท่ีใชใ้นการวิจยัในภาพรวม ดงัภาพประกอบ 3.1 ดงันี ้

  

การวิจัยเชิงสาํรวจ : ศกึษา ”ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่

ศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตั 

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจ

การสัมภาษณเ์ชิงลึก : ศกึษาโดยการ

สมัภาษณเ์ชิงลกึผูป้ระกอบการเปา้หมาย 

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ศกัยภาพทนุมนษุย ์

และความสามารถเชิงพลวตั ของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดยอ่มในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

การสนทนากลุ่มเป้าหมาย : การประชมุกลุม่สนทนาท่ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ และซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งและเหมาะสมของแนวทางการพฒันา

ศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตั ของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพ่ิมขดี

ความสามารถการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้จากผลการวิจยั 

การใช้เคร่ืองมือทางธุรกิจและเศรษฐศาสตรใ์นการวิเคราะห ์เพ่ือพฒันาแบบจาํลอง “ศกัยภาพทนุมนษุย ์

และความสามารถเชิงพลวตั ของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขง่ขนั

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรในกรอบแนวคดิ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนําไปใช ้

แนวทางเชิงเชิงนโยบายการพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  

 

การศึกษาจากขอ้มูลทุติยภมิู : การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกบัศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั  

ความสามารถในการแขง่ขนั และบรบิทของผูป้ระกอบการธุรกิจใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

 

ภาพที ่3.1 แนวทางท่ีใชใ้นการวิจยัในภาพรวม 
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 3.1.3 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 

ในการวิจยัเชิงปริมาณ ไดน้าํเทคนิคการวิจยัแบบการพฒันาแบบจาํลองสมการโครงสรา้ง 

(Structural Equation Model: SEM) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจยัแบบยอ้นรอยหาสาเหตุหา

สมัพนัธ ์(Casual Relation Research) มีจดุมุ่งหมายหลกัเพ่ือพฒันาและตรวจสอบความตรงของ

แบบจาํลองสมการโครงสรา้งเชิงสาเหตขุองศกัยภาพทุนมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย  ซึ่งไดใ้ชเ้ทคนิคการวิเคราะหแ์บบจาํลองสมการ

โครงสรา้งเชิงเส้น และไดน้าํเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ประกอบผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ  แนวทางการศึกษาตั้งแต่การพัฒนาแบบจาํลอง  การพัฒนา

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การดาํเนินการเก็บขอ้มลู และการวิเคราะหผ์ลการวิจยั มีแนวทางดงันี ้

1. การพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสร้างนี ้เริ่มต้นจากการทบทวนเอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนําองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนา

แบบจาํลองการวดัตวัแปร (Measurement Model) และแบบจาํลองโครงสรา้ง (Structural Model) 

เชิงทฤษฏี  ประกอบกบันาํมาใชใ้นการสรา้งมาตรวดัตวัแปรใหมี้ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามากท่ีสุด 

(Content Validity)   

2. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามแบบ

มาตรส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Questionnaire 5 level) ดว้ยการสรา้งขอ้คาํถามจากแนวคิดและ

ทฤษฏีทีเก่ียวข้อง และทาํการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดว้ยการ ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content  Validity) ดว้ยเทคนิคการคาํนวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item 

Objective Congruence : IOC)  แล้วคัดเลือกข้อคาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า .60 ขึน้ไป    นาํ

แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 50 คน เพ่ือทาํการหาค่าอาํนาจ

จาํแนกรายขอ้ (Discriminate Power) ดว้ยวิธีการหาค่าสหสมัพนัธค์ะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม 

(Item-total correlation) โดยเลือกขอ้ท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิพนัธก์บัคะแนนรายขอ้มากกว่า .20 ขึน้ไป  

และการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ดว้ยเทคนิคการหาค่าความสอดคลอ้งภายใน (Internal 

consistency) จากการหาค่าอัลฟ่าตามแนวทางของคอนบารค์ (Cronbach  Alpha) โดยถือว่า

แบบสอบถามท่ีมีคา่ Cronbach  Alpha เกินกวา่ .70 ขึน้ไปมีความเช่ือมั่นยอมรบัได ้

3. ดาํเนินการเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจริงตามท่ีไดก้าํหนดวิธีการสุ่มไว ้ คือ บคุลากร

ในในสถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วรไ์ทย  จาํนวน 300 คน  แลว้ทาํการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ

พรรณนา การหาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อ
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 และดาํเนินการตรวจสอบความตรงของแบบจาํลองสมการโครงสรา้ง

ว่ามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์รือไม ่และตรวจสอบเสน้ทางสมัประสิทธ์ิอิทธิพล ดว้ย

โปรแกรม LISREL เพ่ือตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 

4. ดาํเนินการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพเพิ่มเตมิ หลงัจากท่ีทราบถึงผลการวิเคราะหข์อ้มลูใน

เชิงปริมาณแลว้ เพ่ือนาํขอ้มูลมาสนบัสนุนและประกอบผลการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

เก็บข้อมูล วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)   การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการ (Informal Interview) การสังเกตการณ์ทั่ วไป (General Observation)  และทําการ

ตรวจสอบขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบความเป็นไตรภาพ (Triangulation)   แลว้ทาํการวิเคราะหข์อ้มลู

ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis)   

จากแนวทางการศกึษาดงักลา่ว ผูวิ้จยันาํมาเขียนเป็นแผนภาพประกอบแสดงขัน้ตอนการ

วิจยัในภาพรวม ดงัภาพประกอบ 3.2 ดงันี ้
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ภาพท่ี 3.2  ขัน้ตอนการวิจยัในภาพรวม 

ข้นตอนที ่1 

ศกึษางานวิจยัท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนัเพ่ือคน้หา

กระบวนการวิจยัหลกัท่ีจะใชใ้น

ครัง้นี ้

ข้ันตอนที ่2 

ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตวัแปรท่ีทาํการศกึษาเพ่ือพฒันา

แบบจาํลองสมการโครงสรา้ง 

ข้นตอนที ่3 

ดาํเนินการพฒันาแบบสอบถาม

มาตรวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั  

ข้ันตอนที ่4 

ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามท่ี

ใชใ้นการวิจยัดว้ยการหาคา่ IOC  คา่

อาํนาจจาํแนก และคา่ความเช่ือมั่นทัง้

 
ข้นตอนที ่5 

ดาํเนินการเก็บขอ้มลูดว้ย

แบบสอบถามแบบมาตรสว่น

ประมาณคา่กบักลม่ตวัอย่างท่ีได้

 

ข้ันตอนที ่6 

ทาํการวิเคราะหค์า่สถิตพิรรณนา 

คา่ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐานตอบสนอง

  
ข้นตอนที ่7 

วิเคราะหแ์บบจาํลองสมการ

โครงสรา้งดว้ยโปรแกรม LISREL 

Version 8.72 ตอบสนอง

  

ข้ันตอนที ่8 

สรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงปรมิาณ  

ข้นตอนที ่9 

ดาํเนินการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ

เพิ่มเตมิ เพ่ือนาํมาสนบัสนนุผลการ

วิเคราะหข์อ้มลเชิงปรมิาณ 

 

ข้ันตอนที ่10 

สรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

ข้นตอนที ่11 

สรุปผลการวิจยัในภาพรวมทัง้หมด 

 

ข้ันตอนที ่12 

อภิปรายผลการวิจยั ขอ้เสนอแนะ 
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3.2 การกาํหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอยา่ง 

3.2.1 ประชากรเป้าหมาย  

ประชากรท่ีเป็นหน่วยในการวิจยัครัง้นี ้ คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจาํนวนสถานประกอบการใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ทัง้สิน้ประมาณ 653 แหง่ (สาํนกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2557) 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั กาํหนดขนาดขัน้ต ํ่าของกลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรการประมาณ

ค่ากลุ่มตวัอย่างท่ีความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 ของ Yamane  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300 ราย 

และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) ซึ่งกระจายตามขนาดของธุรกิจ

แยกตามจาํนวนพนกังานของสถานประกอบการ 

3.2.2 ขนาดตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั กาํหนดขนาดขัน้ต ํ่าของกลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรการประมาณ

ค่ากลุ่มตวัอย่างท่ีความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 ของ Yamane  (Yamane,1973) ดงัสูตรสามารถ

คาํนวณไดก้ลุม่ตวัอยา่งไดด้งันี ้  

   n   =    N 

           1+NE2 

 เม่ือ  n    คือ  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

       N  คือ  จาํนวนประชากร 

       E คือ  ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึน้ไดร้อ้ยละ 5 

 

   n  =        653 

           1+653(.05)2 

 

   n  =  248.05 หนว่ย 

 

จากการคาํนวณจาํนวนตวัอย่าง ท่ีความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 ของ Yamane คาํนวณ

ขนาดของตวัอย่างได ้เท่ากบั 248 หน่วย  เพ่ือใหก้ารวิจยัมีเช่ือมั่นมากขึน้ การวิจยัครัง้นีจ้ึงกาํหนด

ขนาดตวัอย่างเทา่กบั 300 หนว่ย ซึ่งมีจาํนวนเพียงพอสาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโมเดลสมการ

โครงสรา้ง ท่ีแนะนาํไวว้่าควรมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 20 เท่าของจาํนวนตวัแปรสงัเกตได ้(Hair et al., 
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2010) ในการวิจยัครัง้นีมี้จาํนวนตวัแปรสงัเกตไดท่ี้ตอ้งทาํการวิเคราะหใ์นแบบจาํลอง จาํนวน 13 

ตวัแปร ดงันัน้ขนาดตวัอยา่งท่ีคาํนวณไดจ้งึเพียงพอท่ีจะทาํใหผ้ลการวิจยัมีความเช่ือถือได ้

 3.2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้  ประกอบดว้ยพนกังานระดับตน้ขึน้ไปของธุรกิจใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ในประเทศไทย จาํนวน 300 ราย  โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 

(Cluster sampling) ซึ่งมีการแบง่กลุ่มตามเขตท่ีตัง้ของสถานประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร ์ ซึ่งอยู่

ในกรุงเทพมหานคร  ส่วนกลุ่มอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ในประเทศไทย จาํนวน 8 ราย  

 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตร

ส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ ใชส้าํหรบัสอบถามตวั

แปรศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และความสามารถในการแข่งขนั แบบสอบถาม

ทกุตวัแปรสรา้งมาจากแนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหข้อ้คาํถามมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา

มากท่ีสดุ   และแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป  มีวิธีการสรา้งเรียงตามลาํดบัดงันี ้

 1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํการศกึษา ไดแ้ก่ 

ศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัรายละเอียด เนือ้หา โครงสรา้งของตวัแปร และวิธีการวดั  เพ่ือนาํขอ้มลูมาใชใ้นการสรา้ง

นิยามปฏิบตักิาร 

 2. สรา้งนิยามปฏิบตัิการ โดยเนน้ใหเ้นือ้หามีความครอบคลุมกับแนวคิดและทฤษฏีท่ี

เก่ียวขอ้งมากท่ีสดุเพ่ือใหเ้กิดความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามากท่ีสดุ  

 3. ดาํเนินการสรา้งขอ้คาํถามในแต่ละตัวแปรเชิงประจักษ์ตามนิยามปฏิบตัิการท่ีได้

กาํหนดไวจ้นครบทกุตวัแปร โดยมุ่งหวงัใหข้อ้คาํถามแตล่ะขอ้มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามากท่ีสดุ 

สามารถวดัตวัแปรไดต้รงตามทฤษฏี โดยไดก้าํหนดมาตรวดัตวัแปรเป็นแบบมาตรสว่นประมาณคา่ 

5 ระดบั ดงันี ้
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ระดบัของมาตรวดั คะแนนขอ้คาํถาม 

นอ้ยท่ีสดุ 1 

นอ้ย 2 

ปานกลาง 3 

มาก 4 

มากท่ีสดุ 5 

 

 เม่ือทาํการรวมค่าคะแนนเฉล่ียแลว้ ผูวิ้จยัไดก้าํหนดช่วงของการแปลความหมายของ

คะแนนในชว่งตา่งๆ ไวด้งันี ้

 

ช่วงคะแนน การแปลความหมาย 

1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสดุ 

1.81 – 2.61 นอ้ย 

2.62 – 3.42 ปานกลาง 

3.43 – 4.22 มาก 

4.23 – 5.00 มากท่ีสดุ 

 

 4.  นาํข้อคาํถามท่ีสร้างขึน้ไปทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 

Validity) ด้วยเทคนิคการคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : 

IOC)  แล้วคัดเลือกข้อคาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า .60 ขึน้ไป   โดยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจ 

จาํนวน 5 คน  โดยผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคนจะใหค้ะแนนขอ้คาํถามแตล่ะขอ้ 3 ตวัเลือก ไดแ้ก่  

 คะแนน 1 หมายความว่าขอ้คาํถามท่ีสรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีท่ี

เก่ียวขอ้ง   

 คะแนน 0 หมายความว่าไม่แน่ใจมากนกัว่าขอ้คาํถามท่ีสรา้งขึน้มีความสอดคล้องกับ

แนวคดิและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง   

 คะแนน -1  หมายความว่าข้อคาํถามท่ีสรา้งขึน้ไม่มีความสอดคล้องกับแนวคิดและ

ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง   

 พรอ้มทัง้กบัทาํการแกไ้ขขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 5 คน อีกครัง้ 
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 5.  นาํแบบสอบถามท่ีดาํเนินการแกไ้ข และมีคา่ IOC ผ่านเกณฑท่ี์กาํหนด ไปทดลองใช้

กับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40 คน เพ่ือทาํการตรวจสอบค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ (Discriminate 

Power) และตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั (Reliability)  

  5.1  การหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Discriminate Power) ด้วยวิธีการหาค่า

สหสมัพนัธค์ะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) โดยเลือกขอ้ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิ

พนัธก์บัคะแนนรายขอ้มากกวา่ .20 ขึน้ไป  สาํหรบัขอ้ใดท่ีมีคา่นอ้ยกว่า .20 จะทาํการคดัออกแลว้

ทาํการตรวจสอบคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ของขอ้คาํถามท่ีเหลืออีกครัง้จนกระทั่งพบว่า ขอ้คาํถาม

ในแตล่ะตวัแปรเชิงประจกัษจ์ะมีคา่มากกวา่ .20 ขึน้ไป 

  5.2  การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ดว้ยเทคนิคการหาค่าความสอดคล้อง

ภายใน (Internal consistency) จากการหาค่าอัลฟ่าตามแนวทางของคอนบารค์ (Cronbach  

Alpha) โดยถือว่าแบบสอบถามแตล่ะตวัแปรเชิงประจกัษ์ท่ีมีค่า Cronbach  Alpha เกินกว่า .70 

ขึน้ไปมีความเช่ือมั่นยอมรบัได ้   หากแบบสอบถามตวัแปรเชิงประจกัษใ์ดมีคา่  Cronbach  Alpha 

นอ้ยกว่า .70  จะทาํการพิจารณาตดัขอ้คาํถามท่ีมีคา่อาํนาจจาํแนกนอ้ยท่ีสดุออก แลว้ดาํเนินการ

หาค่า Cronbach  Alpha จนกระทั่งในตวัแปรเชิงประจักษ์ดงักล่าวมีค่า Cronbach  Alpha เกิน

กวา่ .70 จงึจะถือวา่ยอมรบัได ้

 6. ทาํการตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามท่ีผ่านการหาคา่ความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา  คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้  และคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั  อีกครัง้หนึ่ง เพ่ือใหส้ะดวกต่อการ

อ่านของผูต้อบแบบสอบถาม และมีความกระชับดา้นรูปแบบมากท่ีสุด แลว้จึงดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจรงิ 

 3.3.1 การสร้างมาตรวัดตัวแปรและคาํนิยามเชิงปฏบิัตกิาร 

            การสรา้งมาตรวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยันี ้ผูวิ้จยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม โดยเนน้ให้

เนือ้หามีความครอบคลุมกับตัวแปรหลักในกรอบแนวคิด ท่ีระบุถึงคุณสมบัติ ลักษณะ หรือ

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของตวัแปร และคาํนิยามปฏิบตัิการท่ีประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นตวัชีว้ดั 

ในการสรา้งมาตรวดั เป็นการปรบัใชม้าตรวดับางส่วนของนกัวิชาการท่ีมีอยู่เดิม และการรวบรวม

และเรียบเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการศกึษา ซึ่งไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ทาํการปรบัปรุงและพฒันานิยามปฏิบตักิารจนมีความครอบคลมุเนือ้หาตาม

ทฤษฎีให้ได้มากท่ีสุด และในการสร้างเคร่ืองมือวัดหรือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้คาํนิยามเชิง

ปฏิบตักิารและมาตรวดัตวัแปรในการวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้
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3.3.1.1 นิยามเชิงปฏบิัตกิารและมาตรวัดทนุมนุษย ์

 จากการทบทวนวรรณกรรมมาตรวัดตวัแปรทุนมนุษย ์ไดท้าํการกาํหนดเป็นนิยาม

ปฏิบตักิารสาํหรบัการวิจยัไดด้งันี ้

ทุนมนุษย ์หมายถึงความสามารถหลายอย่างท่ีอยู่ในตวัคน ทัง้ท่ีติดตวัมาแตก่าํเนิด 

หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความพยายาม และความมุ่งมั่นสู่

ความสาํเร็จในการปฏิบตัิงานดา้นซอฟตแ์วร ์และสามารถจะนาํสิ่งเหลา่นีม้ารวมกนัเขา้ดว้ยกนัจน

เกิดเป็นศกัยภาพขององคก์าร หรือเป็นทรพัยากรท่ีสาํคญัและมีคณุค่า ซึ่งจะทาํใหอ้งคก์ารนัน้มี

ความสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ขง่ขนั ซึ่งคณุคา่นีจ้ะเพิ่มขึน้เม่ือมีการลงทนุท่ีเหมาะสม 

ทุนมนุษยป์ระกอบดว้ยส่วนผสม 3 ดา้น คือ ทุนทางปัญญา (Intellectual capital) ทุนทางสงัคม 

(Social capital) และทนุทางอารมณ ์(Emotional capital) 

ทุนทางปัญญา หมายถึงความรูแ้ละความสามารถในการเรียนรู ้ความเช่ียวชาญ

เฉพาะ ทกัษะ ประสบการณ ์รวมทัง้ความรูฝั้งลึกท่ีอยู่ในบุคคลในหนา้ท่ีการทาํงานเก่ียวกับดา้น

ซอฟตแ์วร ์การพัฒนาใหเ้กิดทุนทางปัญญา ประกอบดว้ยการพฒันาดา้นการเรียนรู ้  ดา้นการ

พัฒนาทักษะ  และดา้นการพัฒนาทัศนคติ  ซึ่งบุคลากรทางดา้นซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งมีศักยภาพ

รองรบัตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยี 

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึงการท่ีบุคลากรตระหนักถึง

ความสาํคญัของการเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาตนเองตลอดเวลา เคร่ืองมือและวิธีการใหม่ๆท่ี

สามารถนาํมาปรบัปรุงการทาํงานดา้นซอฟตแ์วรไ์ดดี้ขึน้ โดยท่ีองคก์รสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวก

และบรรยากาศท่ีดี เพ่ือการเรียนรู ้ และสง่เสรมิบคุลากรท่ีมีความคดิสรา้งสรรคส์งู 

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทักษะ หมายถึงการท่ีบุคลากรมุ่งเนน้การพฒันา

ทกัษะทางดา้นซอฟตแ์วร ์แลว้นาํทกัษะและประสบการณม์าพฒันาคุณภาพของงานใหดี้ย่ิงขึน้  

รวมทัง้มีการนาํเอาความรูท่ี้ตดิอยูใ่นตนเองออกมาใชป้ระโยชน ์

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทัศนคต ิหมายถึงการท่ีองคก์รมีการจดักิจกรรม

สรา้งจิตสาํนกึใหบ้คุลากรมีทศันคตท่ีิดี  สรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน จนบคุลากรมีความทศันคติ

เชิงบวก และพงึพอใจในการใหค้วามรว่มมือ และทาํงานเพิ่มมากขึน้ เม่ือเขา้สู่อาเซียน 

ทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ ์หมายถึง การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีใน

การทาํงานเป็นทีม และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายของบคุลากรบนพืน้ฐานของความเช่ือถือ ความ

ไวว้างใจ และการแลกเปล่ียนคา่นิยมรว่มกนั ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งและยั่งยืนในการเขา้สู่ 

AEC รวมทัง้การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ลกูคา้ คูค่า้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย จนทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์
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ท่ีดีกบัประเทศในกลุม่ AEC และเกิดความรว่มมือในท่ีสดุ  

ทุนทางอารมณ ์หมายถึงคณุลักษณะในตวับุคคล การรบัรูต้นเอง ความมีศกัดิ์ศรี  

การมีความยืดหยุ่น มีวินยัในตนเอง มีความรูส้ึกท่ีดีตอ่ตนเอง ไม่ยอมแพก้บัอปุสรรคหรือปัญหาท่ี

ตอ้งเผชิญ  มีความกระตือรือรน้ในการทาํงาน และสามารถแยกแยะเหตผุลออกจากความรูส้ึกได ้

ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานทาํใหบ้คุลากรมีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างเหมาะสมและยตุิธรรม และทาํให้

เกิดการทาํงานรว่มกนัเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรมมาตรวดัตวัแปรทนุมนษุย ์ของ Craciun (2015), Crook et 

al. (2011), Gary Becker (1992), Gratton & Ghoshal (2003), และนิสดารก ์ เวชยานนท ์

(2551) ผูวิ้จยัปรบัปรุงมาตรวดัท่ีมีอยูเ่ดมิ และสรา้งเป็นมาตรวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยันี ้ แสดงดงั

ตารางท่ี 3.1  

 

ตารางที ่3.1 นิยามเชิงปฏิบตักิาร และมาตรวดัทนุมนษุย ์

 

ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

ทุนทางปัญญาด้านการ

พัฒนาการเรียนรู้ 

1. บุคลากรตระหนักถึงความสาํคัญของ

การเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาตนเอง

ตลอดเวลา 

2. บุคลากรมีเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ และ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานให้มี

คณุภาพมากขึน้ 

3. บุคลากรเรียนรู้เคร่ืองมือและวิธีการ

ใหม่ๆท่ีสามารถนาํมาปรบัปรุงการทาํงาน

ไดดี้ขึน้ 

4. องคก์รสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวกและ

บรรยากาศท่ีดี เพ่ือให้บุคลากรมีความ

กระตือรือรน้ในการหาความรูเ้พิ่มเตมิเสมอ 

5. องค์กรส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความคิด

สรา้งสรรคส์ูง ให้ไดร้ับการฝึกอบรม และ

พฒันาใหเ้กิดการเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา 

Craciun (2015), 

Crook et al. (2011), 

Gary Becker 

(1992), Gratton & 

Ghoshal (2003), 

และนิสดารก ์ เวชยา

นนท ์(2551) 
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ตารางที ่3.1 (ตอ่) 

 
ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

ทุนทางปัญญาด้านการ

พัฒนาทักษะ 

1. องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะตาม

ความเหมาะสมของแตล่ะตาํแหนง่งาน เพ่ือ

พฒันางานใหมี้ศกัยภาพมากขึน้ 

2. บคุลากรมีทกัษะในการนาํความรูเ้ฉพาะ

ทาง มาพฒันาคณุภาพของงานใหดี้ย่ิงขึน้ 

3. บุคลากรนําทักษะและประสบการณ์

จากการเ รียนรู้มาใช้ประโยชน์ในการ

ปรบัปรุงการทาํงานใหดี้ย่ิงขึน้ 

4. บอ่ยครัง้ท่ีบคุลากรมีการนาํเอาความรูท่ี้

ติ ด อ ยู่ ใ น ต น เ อ ง  (Tacit knowledge) 

ออกมาใชป้ระโยชนแ์ละแปรเปล่ียนเป็นภมูิ

ปัญญา 

5. บุคลากรมีการนาํความรูใ้หม่ท่ีไดร้บัไป

ใช้จนเกิดความชํานาญ และสามารถ

ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดเ้รียนรูด้ว้ย 

Craciun (2015), 

Crook et al. (2011), 

Gary Becker 

(1992), Gratton & 

Ghoshal (2003) 

ทุนทางปัญญาด้านการ

พัฒนาทัศนคต ิ

1. องคก์รมีการจดักิจกรรมสรา้งจิตสาํนึก 

ใหบุ้คลากรมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารอย่าง

ตอ่เน่ือง 

2. การสรา้งแรงจูงใจในการทาํงาน ทาํให้

บคุลากรมีความตัง้ใจในการทาํงานสงูขึน้ 

3. หากอง ค์ก ร มี ก าร ผ ลัก ดัน ใ ห้ เ ข้า สู่

ประชาคมอาเซียน บุคลากรเข้าใจท่ีจะ

ดาํเนินงานตามนโยบายขององคก์ร และ

เตม็ใจปฏิบตัติาม 

4. บุคลากรของท่านพึงพอใจในการให้

ความรว่มมือ และทาํงานเพิ่มมากขึน้ เม่ือ

องคก์รของทา่นเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

Craciun (2015), 

Crook et al. (2011), 

Gary Becker 

(1992), Gratton & 

Ghoshal (2003) 
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ตารางที ่3.1 (ตอ่) 

 
ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

 5. ผ ล ข อ ง ก า ร พัฒ น า โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม

ฝึกอบรมท่ีองคก์รจดัขึน้ทาํใหท้่านมีความ

ทศันคตเิชิงบวกตอ่องคก์ร 

 

ทุ น ท า ง สั ง ค ม ห รื อ

เครือข่ายความสัมพันธ ์

1. องคก์รสามารถเช่ือมโยงของบุคลากร

เป็นเครือข่าย บนพื ้นฐานความเช่ือถือ 

ความไวว้างใจระหว่างกัน และมีมาตรฐาน

ในการทาํงานรว่มกนั 

2. องคก์รใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมใหมี้

การสร้างทีมงาน เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล 

และแบง่ปันความรูร้ะหวา่งกนั 

3. องคก์รเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของ

องค์กร เพ่ือทําให้การดาํเนินงานเป็นไป

อยา่งราบรื่น   

4. บุคลากรมีสมัพนัธภาพท่ีดีและใหค้วาม

ร่วมมือกันระหว่างเ พ่ือนร่วมงาน  และ

ระหวา่งกลุม่ตา่งๆในองคก์รเป็นอยา่งดี   

5. องค์กรมีการสร้างสัมพัธภาพท่ีดีต่อ

ลกูคา้ คูค่า้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย 

Craciun (2015), 

Crook et al. (2011), 

Gary Becker 

(1992), Gratton & 

Ghoshal (2003) 

ทุนทางอารมณ ์ 1. องคก์รสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้โอกาส

เติบโตในสายงานอย่างเหมาะสมและ

ยตุธิรรม 

2. จากขั้นตอนในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความ

กระ ตือ รือร้น ในการทําง าน  แล ะ เ กิด

ความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

Craciun (2015), 

Crook et al. (2011), 

Becker (1992), 

Gratton & Ghoshal 

(2003) 
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ตารางที ่3.1 (ตอ่) 

 
ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

 3. บุคลากรของท่านมีความรู้สึก ท่ี ดีต่อ

ตนเอง และสามารถเ รียนรู้จากความ

ผิดพลาดของตนเอง 

4. บุคลากรของท่านการมีวินัยในตนเอง 

และไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคหรือปัญหาท่ี

ตอ้งเผชิญ 

5. บ่อยครั้งเม่ือเกิดความขัดแย้งในการ

ปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถแยกแยะ

เ ห ตุผ ล อ อ ก จ า ก ค ว า ม รู้สึ ก ไ ด้อ ย่ า ง

เหมาะสม 

 

 

3.3.1.2 นิยามเชิงปฏบิัตกิาร มาตรวัดความสามารถเชิงพลวัต 

จากการทบทวนวรรณกรรมมาตรวดัตวัแปรความสามารถเชิงพลวตั ไดท้าํการกาํหนด

เป็นนิยามปฏิบตักิารสาํหรบัการวิจยัไดด้งันี ้

ความสามารถเชิงพลวัต หมายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความรูแ้ละทกัษะท่ีมีอยู่ภายใน

องคก์ร ทัง้ท่ีเป็นสินทรพัยท่ี์จบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไมไ่ด ้เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัใน

การดาํเนินงานขององคก์ร ท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา 

ความสามารถเชิงพลวัตประกอบด้วยส่วนผสม 4 ด้าน คือความสามารถในการครอบครอง 

ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง  ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกนั และ

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบรูณาการ  

ความสามารถในการครอบครอง หมายถึงการท่ีองคก์รมีการสาํรวจสภาพแวดลอ้ม

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร วิเคราะหขี์ดความสามารถ และความเคล่ือนไหวของคูแ่ขง่ ปรบัปรุง

กระบวนการทาํงานไดท้นัต่อเทคโนโลยี เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการ

ใหม่ๆ ของลกูคา้  และสรา้งกลยทุธก์ารเขา้สูต่ลาดใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว   

ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง หมายถึงองคก์รมีการสนบัสนุนและ

อาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู ้ มีกลไกสนบัสนุนใหบ้คุลากรเกิดความคิดสรา้งสรรค ์

และการเรียนรูต้ลอดเวลา  เพ่ือนาํประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
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ความสามารถในการประสานการทํางานร่วมกัน หมายถึงการท่ีองคก์รให้

ความสาํคญักับการทาํงานเป็นทีม มีการสรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกันอย่างเป็นระบบ มีการ

สรา้งบรรยากาศท่ีดี และกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความเต็มใจในการทาํงานร่วมกัน เพ่ือผสมผสาน

ความเช่ียวชาญใน สรา้งสรรคผ์ลงานรว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการยกระดับการทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ หมายถึง

องคก์รนาํศกัยภาพเฉพาะของแตล่ะหน่วยงานมาสรา้งคณุคา่ใหก้บังาน มีการประสานการทาํงาน

รว่มกนั ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และใหค้วามรว่มมือในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตว้ตัถปุระสงคเ์ดียวกนั   

จากการทบทวนวรรณกรรมมาตรวดัตวัแปรความสามารถเชิงพลวตั ของ Eisenhardt 

& Martin (2000); Robert & Grover (2011), Teece, 2007; 2014), Wilden & Gudergan 

(2015), Zott (2003) ผูวิ้จยัปรบัปรุงมาตรวดัท่ีมีอยูเ่ดมิ และสรา้งเป็นมาตรวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการ

วิจยันี ้ แสดงดงัตารางท่ี 3.2  

 

ตารางที ่3.2 นิยามเชิงปฏิบตักิาร และมาตรวดัความสามารถเชิงพลวตั 
 

ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

ความสามารถในการ

ครอบครอง 

1. องคก์รมีการสาํรวจสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจใหมอ่ยูเ่สมอ 

2. องคก์รมีความรวดเร็วในการตอบสนอง

ความตอ้งการใหม่ๆ ของลกูคา้ 

3. องคก์รมีการสรา้งกลยทุธก์ารเขา้สูต่ลาด

ใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ และนาํไปปฏิบตัไิดจ้รงิ 

4. องคก์รมีวิเคราะหขี์ดความสามารถ และ

ความเคล่ือนไหวของคู่แข่ง เพ่ือเตรียม

ความพรอ้มในการเขา้สูก่ารแขง่ขนัอยูเ่สมอ 

5. องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานไดท้นัต่อเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนา

อยา่งรวดเรว็ 

Eisenhardt & Martin 

(2000), Teece, 

2007; 2014), Wilden 

& Gudergan (2015), 

Zott (2003) 
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ตารางที ่3.2 (ตอ่) 
 

ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

ความสามารถในการ

เรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง 

1. บคุลากรในองคก์รของแตล่ะหน่วยงานมี

การแลกเปล่ียนขอ้มลูไดอ้ยา่งอิสระ 

2. บุ ค ล า ก ร ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล

สารสนเทศของหนว่ยงานไดโ้ดยง่าย 

3. องคก์รมีการสนบัสนนุและอาํนวยความ

สะดวกในการแบง่ปันความรู ้

4. องคก์รมีกลไกสนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิด

ความคิดสรา้งสรรค ์พยายามคน้ควา้ และ

ปรบัปรุงการทาํงานตลอดเวลา   

5. มีการนําประส บการณ์ และความ

เช่ียวชาญท่ีมีมาพฒันาใหเ้กิดความรูใ้หม ่

Eisenhardt & Martin 

(2000), Teece, 

2007; 2014), Wilden 

& Gudergan (2015), 

Zott (2003) 

ความสามารถในการ

ประสานการทํา งาน

ร่วมกัน 

1. องค์กรให้ความสาํคัญกับการทํางาน

เป็นทีม และมีการสรา้งกระบวนการทาํงาน

รว่มกนัอยา่งเป็นระบบ 

2. องคก์รมีการสร้างบรรยากาศท่ีดี และ

กระตุน้ให้บุคลากรมีความเต็มใจในการ

ประสานงานการทาํงานรว่มกนั 

3. องคก์รมีการใชฐ้านขอ้มลูรว่นกันเพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

4. องคก์รมีการผสมผสานระหว่างความ

เช่ียวชาญในการทาํงานของบุคลากรและ

กระบวนการทาํงาน 

5. องค์กรมีขั้นตอนและวิ ธีการในการ

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จ

รว่มกนัทัง้องคก์ร 

Eisenhardt & Martin 

(2000), Teece, 

2007; 2014), Wilden 

& Gudergan (2015), 

Zott (2003) 
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ตารางที ่3.2 (ตอ่) 
 

ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

ความสามารถในการ

ยกระดับการทํางาน/

การทํางานแบบบูรณา

การ 

1. ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ท่ี

สอดคลอ้งกับเป้าหมายขององคก์ร และมี

การดาํเนินการใหเ้สรจ็ตามเปา้หมาย 

2. องค์กรนาํศักยภาพเฉพาะของแต่ละ

หน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตาม

เปา้หมายท่ีกาํหนด 

3. หน่วยงานมีการประสานการทํางาน

ร่วมกัน ในรูปแบบของการประสานความ

ร่วมมือท่ีหลากหลาย ภายใตว้ตัถุประสงค์

เดียวกนั 

4. หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้ความ

ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร จัด ก า ร กับ ส ภ า พ ก า ร

เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. องคก์รมีการประยุกตใ์ช้ข้อมูลภายใน

และภายนอกอยา่งเป็นรูปธรรม 

Eisenhardt & Martin 

(2000); Teece, 

2007; 2014), Wilden 

& Gudergan (2015), 

Zott (2003) 

 

3.3.1.3 นิยามเชิงปฏบิัตกิาร มาตรวัดความสามารถในการแข่งขัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมมาตรวัดตวัแปรความสามารถในการแข่งขัน ไดท้าํการ

กาํหนดเป็นนิยามปฏิบตักิารสาํหรบัการวิจยัไดด้งันี ้

ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึงการใหค้วามสาํคญักบักลยทุธท่ี์จะใชจ้ดัการ

คนในองคก์ร  สรา้งโอกาสใหก้บับคุลากร สรา้งสมรรถนะ ความสามารถในการแขง่ขนัจนทนุมนุษย์

ขององคก์รเป็นผูรู้มี้ความชาํนาญเก่งกลา้กว่าทุนมนุษยข์ององคก์รอ่ืน  จนเกิดความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัและเป็นผูน้าํทางธุรกิจ  ความสามารถในการแข่งขนัประกอบดว้ยส่วนผสม 4 ดา้น คือ

การสรา้งความแตกตา่ง การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า และการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ 

การสร้างความแตกต่าง หมายถึงการดาํเนินการกลยทุธค์วามแตกตา่งขององคก์ร 

จนทาํใหลู้กคา้รบัรูค้วามแตกต่างท่ีเด่นชดัเหนือคู่แข่งขนัในอาเซียน ดว้ยนาํเสนอนวตักรรมใหม่
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ของผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคูแ่ข่งขนั  และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลกูคา้ไดดี้เหนือคูแ่ขง่ในอาเซียน 

การเป็นผู้นําต้นทุนตํ่า หมายถึงการมีแนวทางและวิธีปฏิบตัิในการใชท้รพัยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ และความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทนุเพ่ือใหมี้ตน้ทนุท่ีต ํ่ากว่าคู่

แขง่ขนั  จนสามารถกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารในระดบัท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้

การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ หมายถึงการท่ีองคก์รมีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถปรบักระบวนการใหบ้ริการท่ี

เหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือตอบสนองต่อลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว จนลูกคา้พึงพอใจ

เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมมาตรวัดตัวแปรความสามารถในการแข่งขัน ของ 

Chatterji & Patro  (2014), Chien & Tsai (2012), Eisenhardt & Martin (2000), Protogerou, et 

al. (2011), Wilden & Gudergan (2015), Ukenna (2010) ผูวิ้จยัปรบัปรุงมาตรวดัท่ีมีอยูเ่ดมิ และ

สรา้งเป็นมาตรวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยันี ้แสดงดงัตารางท่ี 3.3  

 

ตารางที ่3.3 นิยามเชิงปฏิบตักิาร และมาตรวดัความสามารถในการแขง่ขนั 
 

ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

การสร้างความแตกต่าง 1. การดาํเนินการกลยุทธ์ความแตกต่าง

ขององคก์ร ทาํใหล้กูคา้รบัรูค้วามแตกต่างท่ี

เดน่ชดัเหนือคูแ่ขง่ขนัในอาเซียน 

2. องค์กรนํา เสนอนวัตกรรมใหม่ของ

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีแตกต่างจากคู่

แขง่ขนัในอาเซียน 

3. องคก์รสามารถใหบ้ริการลกูคา้ท่ีรวดเร็ว 

ถูกต้อง เ ช่ือถือได้ และแตกต่างจากคู่

แขง่ขนัในอาเซียน 

4. บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้

เหนือคูแ่ขง่ในอาเซียน 

Chatterji & Patro  

(2014), Chien & 

Tsai (2012), 

Eisenhardt & Martin 

(2000), Porter 

(1985, 2001) 

Protogerou, et al. 

(2011), Wilden & 

Gudergan (2015), 

Ukenna (2010) 
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ตารางที ่3.3 (ตอ่) 
 

ตัวแปร มาตรวัดตัวแปร แหล่งทีม่า 

การเป็นผู้นาํต้นทุนตํ่า 1. องค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุน

เพ่ือใหมี้ตน้ทนุท่ีต ํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั 

2. องคก์รมีแนวทางและวิธีปฏิบตัิในการใช้

ทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. องคก์รสามารถกาํหนดราคาผลิตภัณฑ์

ในระดบัท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้

4. องคก์รสามารถนาํเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาใชเ้พ่ือลดตน้ทนุ 

Chatterji & Patro  

(2014), Chien & 

Tsai (2012), 

Eisenhardt & Martin 

(2000), Porter 

(1985, 2001) 

Protogerou, et al. 

(2011), Wilden & 

Gudergan (2015),  

ก า ร มี น วั ต ก ร ร ม

เทคโนโล ยี แล ะก า ร

จัดการ 

1. องคก์รสามารถนาํเสนอนวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีลูกค้าพึงพอใจ

เหนือคูแ่ขง่ขนั 

2. องคก์รมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆเหนือ

คูแ่ขง่ขนั 

3. องคก์รมีการใชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั เพ่ือตอบสนองต่อลูกคา้ไดอ้ย่าง

รวดเรว็ 

4. อ ง ค์ก ร ส า ม า ร ถ ป รับ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

Chatterji & Patro  

(2014), Chien & 

Tsai (2012), 

Eisenhardt & Martin 

(2000), Porter 

(1985, 2001) 

Protogerou, et al. 

(2011), Wilden & 

Gudergan (2015), 

Ukenna (2010) 

 

3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้ โดยสรา้งขอ้คาํถามให้

สอดคลอ้งกบันิยามปฏิบตักิารตามคณุลกัษณะท่ีตอ้งการวดั แบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ เป็นแบบสอบถามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

รูปแบบของธุรกิจ ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนพนกังานของธุรกิจ ระยะเวลาดาํเนินงานของ

ธุรกิจ จาํนวนเงินทุนของธุรกิจ กลุ่มลูกคา้หลักในต่างประเทศ  กลุ่มลูกคา้หลักในกลุ่มประเทศ

อาเซียน และสดัสว่นกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศเปรียบเทียบกบักลุม่ลกูคา้ในประเทศ 

ส่วนที่ 2 ศักยภาพทุนมนุษย ์ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกับทนุมนุษย ์ไดแ้ก่ ทนุทาง

ปัญญาดา้นการพฒันาการเรียนรู ้  ทนุทางปัญญาดา้นการพฒันาทกัษะ  ทนุทางปัญญาดา้นการ

พฒันาทศันคต ิ ทนุทางสงัคมหรือเครือขา่ยความสมัพนัธ ์ และทนุทางอารมณ ์

 ส่วนที่ 3 ความสามารถเชิงพลวัต ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกับความสามารถเชิง

พลวัต ได้แก่ ความสามารถในการครอบครอง ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง 

ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน และความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/

การทาํงานแบบบรูณาการ  

ส่วนที่ 4 ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกับความสามารถ

ในการแขง่ขนั ไดแ้ก่ การสรา้งความแตกตา่ง  การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า และการมีนวตักรรมเทคโนโลยี

และการจดัการ  

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประกอบด้วยข้อคาํถามให้แสดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิในการนาํองคก์รเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ผูวิ้จยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบประมาณคา่ ดงันี ้

ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความนอ้ยท่ีสดุ ใหค้ะแนน 1 

ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความนอ้ย   ใหค้ะแนน 2  

ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 

ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความมาก  ใหค้ะแนน 4  

ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความมากท่ีสดุ  ใหค้ะแนน 5 

จากเกณฑใ์นการใหค้ะแนนขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบประมาณคา่ การนาํมาแปลผล ผูวิ้จยัใช้

เกณฑค์า่เฉล่ียในการแปลผล  โดยใชส้ตูรการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ไดด้งันี ้

อนัตราภาพชัน้   = (คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ่าท่ีสดุ) / จาํนวนชัน้ 

  = ( 5  -  1)   /  5 

  = 0.80 
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ดงันัน้ เกณฑก์ารประเมินความคดิเห็น สามารถกาํหนดไดด้งันี ้

 ชว่งคะแนนเฉล่ีย         แปลความหมาย 

 4.21 – 5.00    มากท่ีสดุ 

 3.41 – 4.20    มาก 

 2.61 – 3.40    ปานกลาง 

 1.81 – 2.60    นอ้ย 

 1.00 – 1.80    นอ้ยท่ีสดุ 

 

 3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ก่อนท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูจริง ไดแ้บง่การตรวจสอบออกเป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

และการทดสอบความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม ดงันี ้

3.3.3.1 การทดสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม 

ผูวิ้จยัสรา้งแบบสอบถามจากนิยามปฏิบตัิการและมาตรวดัท่ีปรบัปรุงมาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม และไดน้าํไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง 5 ท่าน ตรวจสอบคณุภาพดา้นความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยตรวจสอบทางดา้นภาษา และเนือ้หาให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกบันิยามปฏิบตักิาร เม่ือไดร้บัผลการพิจารณาจากผูท้รงคณุวฒุิแลว้  จากนัน้ไดน้าํผลการ

พิจารณามาคาํนวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวัดกับข้อคาํถามด้วยวิธี

คาํนวณคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถปุระสงค ์(Item-Objective Congruence 

Index--IOC) และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสอดคลอ้งดงันี ้(สวิุมล ตริกานนัท,์ 2547, หนา้ 138-

140)  

 ใหค้ะแนน  +1  ถา้ผูเ้ช่ียวชาญแนใ่จวา่ขอ้คาํถามนัน้สอดคลอ้ง 

 ใหค้ะแนน    0   ถา้ผูเ้ช่ียวชาญไมแ่นใ่จวา่ขอ้คาํถามนัน้ไมส่อดคลอ้ง 

 ใหค้ะแนน   -1   ถา้ผูเ้ช่ียวชาญแนใ่จวา่ขอ้คาํถามนัน้ไมส่อดคลอ้ง 

        สตูรในการคาํนวณ              IOC   =   

  IOC    คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 

  R คือ คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

   คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคน 

  N คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

N
R∑
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 การแปลความหมาย คา่ IOC จะมีคา่อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามท่ีดีควรมีคา่ IOC เขา้

ใกล้ 1 ส่วนข้อท่ีมีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุง  โดยการทดสอบความเท่ียงตรงนี ้

จาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจของผูวิ้จยัประกอบกบัการปรกึษาหารือผูท้รงคณุวฒุิ และรว่มกนัพิจารณาว่า

คาํถามมีความครอบคลุมเนือ้หาสาระในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาเพียงพอและครบถว้นหรือไม่ ขอ้

คาํถามท่ีมีคา่ IOC ตํ่ากว่า 0.5 ผูวิ้จยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะ แลว้คดัเลือกขอ้

คาํถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ถึง 1.00 จากผลการตรวจสอบมีจาํนวนขอ้คาํถามท่ีผา่นการคดัเลือก 

ประกอบด้วยข้อคําถามของมาตรวัดทุนมนุษย์ จํานวน 25 ข้อ ข้อคําถามของมาตรวัด

ความสามารถเชิงพลวตั จาํนวน 20 ขอ้  และขอ้คาํถามของมาตรวดัความสามารถในการแข่งขนั 

จาํนวน 12 ขอ้  ผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) ดว้ยวิธีคาํนวณคา่ IOC  

3.3.3.2  การทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม   

ผูวิ้จยัตอ้งนาํแบบวดัท่ีไดห้าค่าความเท่ียงตรงแลว้ไปทดสอบเบือ้งตน้ (Pre-test) กับ

กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 40 ราย ซึ่งเป็นกลุม่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอย่างจรงิ เพ่ือใหแ้นใ่จว่า

เคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้มีความน่าเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยใชวิ้ธีการวดัความสอดคลอ้ง

ภายใน (internal consistency method) พิจารณาจากคา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนของขอ้คาํถาม

แตล่ะขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้ท่ีเหลือ (corrected item-total correlation) ควรมีคา่ 0.20 ขึน้ไป จะ

บง่ชีถึ้งขอ้คาํถามขอ้นัน้สามารถจาํแนกผูต้อบว่ามีคณุลกัษณะท่ีตอ้งการวดัสงูหรือตํ่าได ้พรอ้มทัง้

พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือตดัขอ้คาํถามนัน้ออก (Cronbach’s 

alpha if item deleted) ควรมีค่ามากกว่า 0.7 เป็นการบ่งชีว้่ามีความสอดคล้องภายในระหว่างข้อ

คาํถามในแตล่ะดา้น (Hair et al., 2006, p. 137)  

3.3.3.3 ผลการทดสอบความเทีย่งตรง และความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม   

ผลการคํานวณค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC)  ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 

(Discriminate Power) ด้วยค่า  Corrected Item-total Correlation และค่าความเ ช่ือมั่ นของ

แบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยค่า Cronbach’s Alpha ของมาตรวัดตวัแปรท่ีศึกษาในการวิจัย

ครัง้นี ้แสดงดงัตารางท่ี 3.4 – 3.6 
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ตารางที่ 3.4 คา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ และคา่ความเช่ือมั่นของมาตร

วดัทนุมนษุย ์(n = 40) 

 

ทุนมนุษย ์

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาการเรียนรู้    

1. บคุลากรตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาตนเองตลอดเวลา 

1.0 .787 .836 

2. บคุลากรมีเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  และสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานใหมี้คณุภาพมากขึน้  

1.0 .745 .847 

3. บคุลากรเรียนรูเ้ครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ท่ี

สามารถนาํมาปรบัปรุงการทาํงานไดดี้ขึน้ 

1.0 .745 .847 

4. องคก์รสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวกและ

บรรยากาศท่ีดี เพ่ือใหบ้คุลากรมีความกระตือรือรน้

ในการหาความรูเ้พิ่มเตมิอยูเ่สมอ 

0.8 .616 .877 

5. องคก์รสง่เสรมิบคุลากรท่ีมีความคิดสรา้งสรรค์

สงู ใหไ้ดร้บัการฝึกอบรม และพฒันาใหเ้กิดการ

เรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา 

   

ค่าความเชื่อม่ัน ของทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ = 0.880 

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทักษะ 

6. องคก์รมุง่เนน้การพฒันาทกัษะตามความ

เหมาะสมของแตล่ะตาํแหนง่งาน เพ่ือพฒันางาน

ใหมี้ศกัยภาพมากขึน้ 

1.0 .569 .868 

7. บคุลากรมีทกัษะในการนาํความรูเ้ฉพาะทาง 

มาพฒันาคณุภาพของงานใหดี้ย่ิงขึน้ 

1.0 .730 .831 

8. บคุลากรนาํทกัษะและประสบการณจ์ากการ

เรียนรูม้าใชป้ระโยชนใ์นการปรบัปรุงการทาํงานให้

ดีย่ิงขึน้ 

1.0 .740 .828 
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ตารางที ่3.4 (ตอ่) 

 

ทุนมนุษย ์

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

9. บอ่ยครัง้ท่ีบคุลากรมีการนาํเอาความรูท่ี้ตดิอยู่

ในตนเอง (Tacit knowledge) ออกมาใชป้ระโยชน์

และแปรเปล่ียนเป็นภมูิปัญญา 

0.8 .731 .830 

10. บคุลากรมีการนาํความรูใ้หม่ท่ีไดร้บัไปใชจ้น

เกิดความชาํนาญ และสามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นได้

เรียนรูด้ว้ย 

0.8 .692 .840 

ค่าความเชื่อม่ัน ของทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทักษะ = 0.868 

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทัศนคติ    

11. องคก์รมีการจดักิจกรรมสรา้งจิตสาํนกึ ให้

บคุลากรมีทศันคตท่ีิดีตอ่องคก์ารอยา่งตอ่เน่ือง  

1.0 .667 .865 

12. การสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน ทาํให้

บคุลากรของท่านมีความตัง้ใจในการทาํงานสงูขึน้ 

1.0 .670 .863 

13. หากองคก์รของทา่นมีการผลกัดนัใหเ้ขา้สู่

ประชาคมอาเซียน บคุลากรเขา้ใจท่ีจะดาํเนินงาน

ตามนโยบายขององคก์ร และเตม็ใจปฏิบตัติาม 

1.0 .771 .839 

14. บคุลากรของท่านพงึพอใจในการใหค้วาม

รว่มมือ และทาํงานเพิ่มมากขึน้ เม่ือองคก์รของ

ทา่นเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

1.0 .741 .846 

15. ผลของการพฒันาโดยโปรแกรมฝึกอบรมท่ี

องคก์รจดัขึน้ทาํใหท้า่นมีความทศันคตเิชิงบวกตอ่

องคก์ร 

 .714 .853 

ค่าความเชื่อม่ัน ของทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทัศนคต ิ= 0.880 

ค่าความเชื่อม่ัน ของทุนทางปัญญา = 0.943 

ทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ ์    
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ตารางที ่3.4 (ตอ่) 

 

ทุนมนุษย ์

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

16. องคก์รสามารถเช่ือมโยงของบคุลากรเป็น

เครือข่าย บนพืน้ฐานความเช่ือถือ ความไวว้างใจ

ระหวา่งกนั และมีมาตรฐานในการทาํงานรว่มกนั 

1.0 .665 .819 

17. องคก์รใหค้วามสาํคญัและส่งเสรมิใหมี้การ

สรา้งทีมงาน เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลู และแบง่ปัน

ความรูร้ะหวา่งกนั 

1.0 .703 .810 

18. องคก์รเปิดโอกาสใหบ้คุลากรมีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็นตอ่นโยบายขององคก์ร เพ่ือทาํ

ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบรื่น   

1.0 .705 .808 

19. บคุลากรมีสมัพนัธภาพท่ีดีและใหค้วามรว่มมือ

กนัระหวา่งเพ่ือนรว่มงาน และระหวา่งกลุม่ตา่งๆ

ในองคก์รเป็นอยา่งดี   

0.8 .625 .831 

20. องคก์รมีการสรา้งสมัพธัภาพท่ีดีตอ่ลกูคา้ คูค่า้ 

และผูมี้สว่นไดเ้สีย 

0.8 .614 .832 

ค่าความเชื่อม่ัน ของทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ ์= 0.851 

ทุนทางอารมณ ์    

21. องคก์รสนบัสนนุใหบ้คุลากรไดมี้โอกาสเตบิโต

ในสายงานอยา่งเหมาะสมและยตุธิรรม 

1.0 .624 .868 

22. จากขัน้ตอนในการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

จะชว่ยกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือรน้ในการ

ทาํงาน และเกิดความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

1.0 .735 .842 
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ตารางที ่3.4 (ตอ่) 

 

ทุนมนุษย ์

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

23. บคุลากรของท่านมีความรูส้ึกท่ีดีตอ่ตนเอง 

และสามารถเรียนรูจ้ากความผิดพลาดของตนเอง 

1.0 .771 .834 

24. บคุลากรของท่านการมีวินยัในตนเอง และไม่

ยอมแพก้บัอปุสรรคหรือปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ 

0.8 .691 .852 

25. บอ่ยครัง้เม่ือเกิดความขดัแยง้ในการ

ปฏิบตังิาน บคุลากรสามารถแยกแยะเหตผุลออก

จากความรูส้กึไดอ้ยา่งเหมาะสม 

0.8 .707 .848 

ค่าความเชื่อม่ัน ของทุนทางอารมณ ์= 0.876 

ค่าความเชื่อม่ัน ของทุนมนุษย ์= 0.962 
 

จากตาราง 3.4 ผลการทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามทุน

มนุษย ์พบว่าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป ผ่าน

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดทกุขอ้  เม่ือนาํขอ้คาํถามมาทดสอบความเช่ือมั่น พบว่าคา่สหสมัพนัธร์ะหว่าง

คะแนนของขอ้คาํถามแต่ละขอ้กับคะแนนรวมของขอ้ท่ีเหลือ (corrected item-total correlation) 

ของขอ้คาํถามแตล่ะขอ้มีคา่มากกว่า 0.20 และมีคา่เป็นบวกทกุรายการ ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนด

ทกุคา่ ส่วนคา่ความเช่ือมั่นสอดคลอ้งภายในของขอ้คาํถามในแตล่ะองคป์ระกอบของมาตรวดัพบว่า

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเม่ือแปลงให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (standardized 

Cronbach’s Alpha) มีคา่มากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนด และเม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาคท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตัดข้อคาํถามนั้นออก (Cronbach’s alpha if item deleted) 

พบว่าไม่มีข้อคําถามท่ีถูกตัดออกทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเพิ่มขึน้แล้วมีค่ามากว่าค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาเม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน โดยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาเม่ือแปลงใหเ้ป็น

คะแนนมาตรฐานของแต่ละมาตรวัดตัวแปรเชิงประจักษ์ มีค่าระหว่าง 0.808 - 0.868 ซึ่งมีค่า

มากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยทนุทางปัญญาดา้นการพฒันาการเรียนรู ้มีคา่ระหว่าง 

0.836 - 0.877  ทนุทางปัญญาดา้นการพฒันาทกัษะ มีคา่ระหวา่ง 0.828 – 0.868  ทนุทางปัญญา
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ดา้นการพฒันาทศันคติ มีค่าระหว่าง 0.839 – 0.865 ทุนทางสงัคมหรือเครือข่ายความสมัพนัธ ์มี

คา่ระหวา่ง 0.808 – 0.832 ทนุทางอารมณ ์มีคา่ระหวา่ง 0.834 – 0.868 และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา

เม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐานของมาตรวดัองคก์รทัง้ฉบบั มีคา่เท่ากบั 0.962 ซึ่งมีคา่มากกว่า 

0.7 ผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด  จงึเช่ือถือไดว้า่ขอ้คาํถามมีคณุภาพเพียงพอในการเก็บรวบรวมขอ้มลู

จรงิ 

 

ตารางที ่3.5 คา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ และคา่ความเช่ือมั่นของมาตร

วดัความสามารถเชิงพลวตั (n = 40) 

 

ความสามารถเชิงพลวัต 

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ความสามารถในการครอบครอง    

1. องคก์รมีการสาํรวจสภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน

และภายนอกองคก์ร เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

ใหมอ่ยูเ่สมอ  

1.0 .702 .845 

2. องคก์รมีความรวดเร็วในการตอบสนองความ

ตอ้งการใหม่ๆ ของลกูคา้ 

1.0 .643 .858 

3. องคก์รมีการสรา้งกลยทุธก์ารเขา้สูต่ลาดใหม่

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และนาํไปปฏิบตัไิดจ้รงิ 

1.0 .755 .831 

4. องคก์รมีวิเคราะหขี์ดความสามารถ และความ

เคล่ือนไหวของคูแ่ขง่ เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการ

เขา้สูก่ารแขง่ขนัอยูเ่สมอ 

0.8 .703 .844 

5. องคก์รมีการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานไดท้นั

ตอ่เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเรว็ 

0.8 .700 .846 

ค่าความเชื่อม่ัน ของความสามารถในการครอบครอง = 0.873 
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ตารางที ่3.4 (ตอ่) 

 

ความสามารถเชิงพลวัต 

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง    

6. บคุลากรในองคก์รของแตล่ะหนว่ยงานมีการ

แลกเปล่ียนขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ยา่งอิสระ 

1.0 .670 .847 

7. บคุลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศของ

หนว่ยงานไดโ้ดยง่าย 

1.0 .730 .832 

8. องคก์รมีการสนบัสนนุและอาํนวยความ

สะดวกในการแบง่ปันความรู ้

1.0 .755 .826 

9. องคก์รมีกลไกสนบัสนนุใหบ้คุลากรเกิด

ความคดิสรา้งสรรค ์พยายามคน้ควา้ และปรบัปรุง

การทาํงานตลอดเวลา   

1.0 .693 .841 

10. มีการนาํประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ี

มีมาพฒันาใหเ้กิดความรูใ้หม ่

 .619 .859 

ค่าความเชื่อม่ัน ของความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง = 0.869 

ความสามารถในการประสานการทาํงาน

ร่วมกัน 

   

11. องคก์รใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม 

และมีการสรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกนัอย่าง

เป็นระบบ 

1.0 .772 .892 

12. องคก์รมีการสรา้งบรรยากาศท่ีดี และกระตุน้

ใหบ้คุลากรมีความเตม็ใจในการประสานงานการ

ทาํงานรว่มกนั  

1.0 .822 .881 

13. องคก์รมีการใชฐ้านขอ้มลูรว่นกนัเพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

1.0 .734 .900 
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ตารางที ่3.5 (ตอ่) 

 

ทุนมนุษย ์

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

14. องคก์รมีการผสมผสานระหว่างความ

เช่ียวชาญในการทาํงานของบคุลากรและ

กระบวนการทาํงาน 

0.8 .771 .893 

15. องคก์รมีขัน้ตอนและวิธีการในการสรา้งสรรค์

ผลงานรว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสบ

ความสาํเรจ็รว่มกนัทัง้องคก์ร 

0.8 .776 .891 

ค่าความเชื่อม่ัน ของความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน = 0.912 

ความสามารถในการยกระดับการทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ 

16. หนว่ยงานมีการตัง้เปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกบั

เปา้หมายขององคก์ร และมีการดาํเนินการใหเ้สรจ็

ตามเปา้หมาย 

1.0 .823 .877 

17. องคก์รนาํศกัยภาพเฉพาะของแตล่ะหนว่ยงาน

มาสรา้งคณุคา่ใหก้บังานตามเปา้หมายท่ีกาํหนด 

1.0 .754 .892 

18. หนว่ยงานมีการประสานการทาํงานรว่มกนั ใน

รูปแบบของการประสานความรว่มมือท่ี

หลากหลาย ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์ดียวกนั 

1.0 .758 .891 

19.  หนว่ยงานตา่งๆ ในองคก์รใหค้วามรว่มมือใน

การจดัการกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของ

สิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

0.8 .753 .892 

20. องคก์รมีการประยกุตใ์ชข้อ้มลูภายในและ

ภายนอกอยา่งเป็นรูปธรรม 

0.8 .763 .890 

ค่าความเชื่อม่ัน ความสามารถในการยกระดับการทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ 

= 0.909 

ค่าความเชื่อม่ัน ของความสามารถเชิงพลวัต = 0.961 
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จากตาราง 3.5 ผลการทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม  

กระบวนทศัน ์วฒันธรรม และคา่นิยม พบวา่การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ขอ้คาํถามท่ีมีคา่ 

IOC ตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนดทุกขอ้  เม่ือนาํขอ้คาํถามมาทดสอบความเช่ือมั่น 

พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อท่ีเหลือ 

(corrected item-total correlation) ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีค่ามากกว่า 0.20 และมีค่าเป็นบวก

ทกุรายการ ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนดทกุค่า ส่วนคา่ความเช่ือมั่นสอดคลอ้งภายในของขอ้คาํถามใน

แต่ละองคป์ระกอบของมาตรวัดพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเม่ือแปลงให้เป็น

คะแนนมาตรฐาน (standardized Cronbach’s Alpha) มีคา่มากกวา่ 0.7 ผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตัดข้อคําถามนั้นออก 

(Cronbach’s alpha if item deleted) พบว่าไม่มีข้อคาํถามท่ีถูกตัดออกทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาเพิ่มขึน้แลว้มีค่ามากว่าค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน โดยค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาเม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐานของแต่ละมาตรวดัตวัแปรเชิงประจกัษ ์มีค่า

ระหว่าง 0.758 - 0.812 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนด  โดยความสามารถในการ

ครอบครอง มีคา่ระหว่าง 0.832 – 0.859 ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง มีคา่ระหว่าง 

0.831 – 0.858 ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน มีค่าระหว่าง 0.881 – 0.900  

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบูรณาการ มีคา่ระหว่าง 0.877 – 0.892  

และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐานของมาตรวัดองคก์รทัง้ฉบับ มีค่า

เท่ากับ 0.961 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนด  จึงเช่ือถือไดว้่าขอ้คาํถามมีคณุภาพ

เพียงพอในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิ 
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ตารางที ่3.6 คา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา คา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ และคา่ความเช่ือมั่นของมาตร

วดัความสามารถในการแขง่ขนั (n = 40) 

 

ความสามารถในการแข่งขัน 

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การสร้างความแตกต่าง    

1.  การดาํเนินการกลยทุธค์วามแตกตา่งขององคก์ร 

ทาํใหล้กูคา้รบัรูค้วามแตกตา่งท่ีเดน่ชดัเหนือคู่

แขง่ขนัในอาเซียน 

1.0 .655 .774 

2.  องคก์รนาํเสนอนวตักรรมใหมข่องผลิตภณัฑ์

และบรกิารท่ีแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนัในอาเซียน 

1.0 .678 .766 

3.  องคก์รสามารถใหบ้ริการลกูคา้ท่ีรวดเรว็ ถกูตอ้ง 

เช่ือถือได ้และแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนัในอาเซียน 

1.0 .663 .772 

4. บคุลากรมีความรู ้และทกัษะในการตอบสนอง

ตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้เหนือคูแ่ขง่ 

0.8 .612 .801 

ค่าความเชื่อม่ัน ของการสร้างความแตกต่าง = 0.828 

การเป็นผู้นาํด้านต้นทุนตํ่า    

5. องคก์รสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุเพ่ือใหมี้

ตน้ทนุท่ีต ํ่ากวา่คูแ่ขง่ขนั  

1.0 .680 .830 

6. องคก์รมีแนวทางและวิธีปฏิบตัใินการใช้

ทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

1.0 .713 .817 

7. องคก์รสามารถกาํหนดราคาผลิตภณัฑใ์นระดบั

ท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้

1.0 .708 .819 

8. องคก์รสามารถนาํเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใชเ้พ่ือ

ลดตน้ทนุ 

1.0 .717 .815 

ค่าความเชื่อม่ัน ของการเป็นผู้นาํด้านต้นทุนตํ่า = 0.860 
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ตารางที ่3.6 (ตอ่) 

ทุนมนุษย ์

IOC Corrected 

Item-total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ    

9. องคก์รสามารถนาํเสนอนวตักรรมของ

ผลิตภณัฑท่ี์ลกูคา้พงึพอใจเหนือคูแ่ขง่ขนั 

1.0 .669 .817 

10. องคก์รมีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆ เหนือคูแ่ขง่ขนั 

1.0 .686 .811 

11. องคก์รมีการใชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั เพ่ือตอบสนองตอ่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

1.0 .736 .789 

12. องคก์รสามารถปรบักระบวนการใหบ้รกิารท่ี

เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

0.8 .673 .818 

ค่าความเชื่อม่ัน ของการมีนวัตกรรมเทคโนโลยแีละการจัดการ = 0.852 

ค่าความเชื่อม่ัน ของความสามารถในการแข่งขัน = 0.929 
 

จากตาราง 3.6 ผลการทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม  

กระบวนทศัน ์วฒันธรรม และคา่นิยม พบวา่การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ขอ้คาํถามท่ีมีคา่ 

IOC ตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนดทุกขอ้  เม่ือนาํขอ้คาํถามมาทดสอบความเช่ือมั่น 

พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อท่ีเหลือ 

(corrected item-total correlation) ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีค่ามากกว่า 0.20 และมีค่าเป็นบวก

ทกุรายการ ผ่านตามเกณฑท่ี์กาํหนดทกุค่า ส่วนคา่ความเช่ือมั่นสอดคลอ้งภายในของขอ้คาํถามใน

แต่ละองคป์ระกอบของมาตรวัดพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเม่ือแปลงให้เป็น

คะแนนมาตรฐาน (standardized Cronbach’s Alpha) มีคา่มากกวา่ 0.7 ผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคท่ีเพิ่มขึน้เม่ือตัดข้อคําถามนั้นออก 

(Cronbach’s alpha if item deleted) พบว่าไม่มีข้อคําถามท่ีถูกตัดออกทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาเพิ่มขึน้แลว้มีค่ามากว่าค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน โดยค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาเม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐานของแต่ละมาตรวดัตวัแปรเชิงประจกัษ ์มีค่า

ระหว่าง 0.758 - 0.812 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  โดยท่ีการสร้างความ
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แตกต่าง มีค่าระหว่าง 0.766 – 0.801  การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนตํ่า มีค่าระหว่าง 0.815 – 0.830  

การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ มีคา่ระหวา่ง 0.789 – 0.818  และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา

เม่ือแปลงใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐานของมาตรวดัองคก์รทัง้ฉบบั มีคา่เท่ากบั 0.929 ซึ่งมีคา่มากกว่า 

0.7 ผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด  จงึเช่ือถือไดว้า่ขอ้คาํถามมีคณุภาพเพียงพอในการเก็บรวบรวมขอ้มลู

จรงิ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะนาํไปประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มูลอย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอตามวัตถุประสงคข์องการวิจยั ผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

วิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionaire) ผูวิ้จัยใชแ้บบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการของธุรกิจขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร  ์

จํานวน 300 คน โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บจากหน่วยตัวอย่างด้วยตนเองและส่ง

แบบสอบถามออนไลนไ์ปยัง e-mail ของสถานประกอบการ ไดก้ลุ่มตัวอย่างท่ีมีการตอบกลับ

แบบสอบถามจาํนวน 300 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของแบบสอบถามทั้งหมด โดยผู้วิจัยนาํ

แบบสอบถามไปเก็บจากหน่วยตวัอยา่งท่ีสุ่มไดด้ว้ยตนเอง โดยผูวิ้จยัไดอ้ธิบายวตัถุประสงคแ์ละ

ขอบเขตของงานวิจยัแก่ผูต้อบแบบสอบถาม  แลว้นาํแบบสอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบถาม เม่ือเก็บ

รวบรวมตวัอย่างไดค้รบแลว้ ไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และนาํขอ้มูลมาวิเคราะหผ์ล

ตอ่ไป 

2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) การเก็บขอ้มูลโดย

การสมัภาษณเ์ชิงลึก ผูวิ้จยัใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึก ผูป้ระกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร ์จาํนวน 8 ราย 

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับกรอบแนวความคิด และสมมติฐานท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใชรู้ปแบบการ

สมัภาษณเ์ป็นการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง (structured interview) รวมทัง้การสมัภาษณอ์ย่าง

ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นเทคนิคการพูดคุยโดยทั่ วไปกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

เช่ือมโยงกบัคาํถาม และวตัถปุระสงคก์ารวิจยั โดยไมใ่หผู้ถ้กูสมัภาษณอ์ย่างไมเ่ป็นทางการ รูไ้ดว้่า

กาํลงัถกูสมัภาษณ ์แตจ่ะเป็นบรรยากาศปกตใินการทาํงาน และการพบปะพดูคยุกนัทั่วไป ระหวา่ง

นัน้ก็ไม่ไดมี้การขอบนัทึกเทปสมัภาษณแ์ต่อย่างใด และใชช้่วงระยะเวลาสัน้ๆ ในการพูดคยุกัน  

แลว้นกัวิจยัจะค่อยทาํการเขียนพรรณนาขอ้มูลในภายหลงั  เทคนิคดงักล่าวใชต้ลอดการทาํวิจยั 
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รวมทัง้ระหว่างการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ก็ใชเ้ทคนิคดงักล่าวในการสมัภาษณ์

ผูบ้รหิารดว้ย 

3. การเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focused Group Discussion) ท่ี

ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจากธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์และหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จ ํานวน 7 ราย  โดยการระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 

(Brainstorming)  เพ่ือยืนยันความถูกตอ้งและเหมาะสมของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึน้ 

4. การสังเกตการณ์ท่ัวไป (General Observation) เป็นเทคนิคการมองสภาพทั่วไปท่ี

เกิดขึน้ในบริบทการวิจัยสอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงคก์ารวิจัย เป็นการสังเกตการณ์ใน

ภาพรวม ไดแ้ก่ ทนุมนษุย ์ ทนุสถาบนั  ทนุภูมิปัญญาและวฒันธรรม   และทนุทรพัยากรธรรมชาติ 

และข้อมูลภาพลักษณ์ทุนทางสังคม ประกอบด้วยบุคลิกภาพของชุมชน  ช่ือเสียงของชุมชน  

เอกลกัษณข์องชมุชน  คณุคา่หรือจรรยาบรรณของชมุชน  เทคนิคดงักลา่วใชต้ลอดการทาํวิจยั แลว้

ทาํการบนัทกึสิ่งท่ีสงัเกตเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

 

3.5 การวเิคราะหข้์อมูล 

 การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัครัง้นี ้มีแนวทางการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้

การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณและการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ซึ่งมีวิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะหข์อ้มลู มีรายละเอียดดงันี ้ 

3.5.1 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ  

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้จึงไดน้าํมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

โดยผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา เพ่ือแจกแจงใหเ้ห็นถึงคณุสมบตัิของประชากรท่ีศึกษา รวมทัง้ตวั

แปรทกุตวั และมาตรวดัทกุมาตรวดัท่ีใชใ้นการวิจยั และใชส้ถิตเิชิงวิเคราะหเ์พ่ือทดสอบสมมติฐาน

การวิจยั วิธีการทางสถิตท่ีิใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

1. วิเคราะหข์อ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการหาคา่ความถ่ี และคา่รอ้ยละ  

และวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของตวัแปรท่ีทาํการศกึษาทัง้หมด ตอบสนองวตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 

1 ดว้ยการหาคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ตรวจสอบการกระจายของขอ้มลูตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ทาํการศกึษาซึ่งท่ีทาํการได้

แปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Normal scale) ดว้ยสถิติทดสอบ ไค – สแควร ์(χ2 )   เพ่ือตรวจสอบ
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ว่าตวัแปรใดบา้งท่ีมีการแจกแจงเป็นแบบปกติหรือไม่ หากมการแจกแจงเป็นแบบปกติ ค่า ไค – 

สแควร ์(χ2 )    จะไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ การวิจยัครัง้นีต้อ้งการใหข้อ้มลูทกุตวัแปรมีการแจกแจง

เป็นแบบปกต ิ

3. วิเคราะหค์่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงประจักษ์ท่ีทาํการศึกษาใน

แบบจาํลองสมการโครงสร้างด้วยสถิติทดสอบ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 

Correlation Moment) เพ่ือตรวจสอบว่าตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ทาํการศกึษาทัง้หมดมีความสมัพนัธ์

กนัมาเกินไปหรือไม ่หากมีความสมัพนัธเ์กิน .80 ถือว่ามีความสมัพนัธก์นัมากเกินไป  การวิจยัครัง้

นีไ้ม่ตอ้งการให้ตวัแปรเชิงประจักษ์มีความสมัพันธ์กันมากเกินไป โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผลค่า

สหสมัพนัธด์งันี ้

 0.00 – 0.20  หมายถึง  มีความสมัพนัธต์ ํ่า 

 0.21 -  0.40  หมายถึง  มีความสมัพนัธค์อ่นขา้งตํ่า 

 0.41 -  0.60  หมายถึง  มีความสมัพนัธป์านกลาง 

 0.61 -  0.80  หมายถึง  มีความสมัพนัธม์าก 

0.81 -  1.00  หมายถึง  มีความสมัพนัธม์ากท่ีสดุ 

4. ทาํการ Scatte Plot Graph เพ่ือตรวจสอบตวัแปรเชิงประจกัษ์ท่ีทาํการศึกษาใน

แบบจาํลองทัง้หมดมีความสมัพนัธก์ันเชิงเสน้ตรงหรือไม่  การวิจยัครัง้นีต้อ้งการใหต้วัแปรทุกคู่มี

ความสมัพนัธก์บัเชิงเสน้ตรง 

5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง ( latent construct 

validity) ท่ีทาํการศึกษาในแบบจาํลอง ดว้ยการหาค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได ้ (Average 

Variable Extracted, ρv) รว่มกบัคา่ความเท่ียงของมาตรวดั (Construct Reliability, ρc) ซึ่งคา่ ρv  

จะตอ้งมีคา่มากกวา่ .50  (ρv > .50 )  คา่ ρc  จะตอ้งมีคา่มากกวา่ .70    ρc > .70 ซึ่งทาํการคาํนวณ

ด้วยการนําค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) (Standardized Solution) และค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (θ) ของตวัแปรเชิงประจกัษม์าใสใ่นสมการ 

6. ทาํการวิเคราะหแ์บบจาํลองตามสมมุติฐานว่ามีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิง

ประจักษ์หรือไม่ มีความตรงหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์โปรแกรม LISREL Version 8.72  โดย

พิจารณาจากค่าสถิติ  χ2,  df,  p-value , χ2  / df;  RMSEA; RMR;  CFI;   AGFI;  GFI และ CN   

สถิตทิดสอบแตล่ะตวั และเทคนิคการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม LISREL มีรายละเอียดดงันี ้

  6.1  การกาํหนดขอ้มลูจาํเพาะของรูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ ์(specification 

of the model) โดยผูวิ้จัยไดใ้ชรู้ปแบบการวิเคราะหรู์ปแบบ โครงสรา้งความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
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ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยมีข้อตกลง เบือ้งต้นของรูปแบบโครงสร้าง

ความสมัพนัธว์่า ความสมัพนัธข์องรูปแบบโครงสรา้ง ความสมัพนัธท์ัง้หมดเป็นความสมัพนัธเ์ชิง

เสน้ตรง (linear) เป็นความสมัพนัธเ์ชิงบวก (additive) และเป็นความสมัพนัธท์างเดียว (recursive 

model) ระหว่างตัวแปรภายนอก  (exogenous variable) และตัวแปรภายใน  (endogenous 

variable)  

   6.2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของรูปแบบโครงสร้าง  ความสัมพันธ์ 

(identification of the model) ผูวิ้จยัใชเ้ง่ือนไขกฎ t (t-rule) นั่นคือจาํนวน พารามิเตอรท่ี์ไม่ทราบค่า

จะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเทา่กบัจาํนวนสมาชิกในเมทริกซค์วามแปรปรวน 

  6.3 การประมาณค่าพารามิ เตอร์ของ รูปแบบโครงสร้าง  ความสัมพันธ์ 

(parameter estimation from the model) ผู้วิจัยใช้การประมาณค่าโดยใช้วิธี  ML (Maximum 

Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีท่ีแพร่หลายท่ีสุด เน่ืองจากมีความคงเสน้คงวา มี ประสิทธิภาพ และเป็น

อิสระจากมาตรวดั  

  6.4 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ 

(Goodness – of – fit measure) เ พ่ือศึกษาภาพรวมของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ว่า 

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์พียงใด ผูวิ้จยัใชค้า่สถิตท่ีิจะตรวจสอบตอ่ไปนีร้ว่มกนั  

   6.4.1 ค่าสถิติไค  – สแควร์ (Chi-square statistics) เป็นค่าสถิติ ท่ี  ใช้

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังกช์ั่นความสอดคลอ้งมีคา่เป็นศนูย ์ถา้คา่สถิติไค – สแควร ์มี คา่

ตํ่ามาก หรือย่ิงเขา้ใกลศ้นูยม์ากเท่าใดแสดงว่ารูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธมี์ความสอดคลอ้ง

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

   6.4.2 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness – of – fit index : GFI)

เป็นอตัราส่วนของผลตา่งระหว่างฟังกช์ั่นความสอดคลอ้งจากรูปแบบโครงสรา้ง ความสมัพนัธเ์ชิง

เหตผุลก่อน และหลงัปรบักบัฟังกช์ั่นความสอดคลอ้งก่อนปรบัรูปแบบ โครงสรา้งความสมัพนัธ ์คา่ 

GFI หากมีคา่มากกว่า 0.90 แสดงว่ารูปแบบโครงสรา้ง ความสมัพนัธมี์ความสอดคลอ้งกับขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์ 

   6.4.3 ดชันีวดัความสอดคลอ้งท่ีปรบัแลว้ (Adapted goodness – pf – fit 

index : AGFI) ซึ่งนํา GFI มาปรับแก้และคํานึงขนาดของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ค่านี ้ ใช้

เช่นเดียวกบั GFI คา่ GFI และ AGFI ท่ีเขา้ใกล ้1 แสดงว่ารูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธมี์ ความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

   6.4.4 ดชันีรากของกาํลงัสองค่าเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนใน การ
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ประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง ความไม่

สอดคล้องของรูปแบบโครงสรา้งความสัมพันธ์ท่ีสรา้งขึน้กับเมทริกซค์วามแปรปรวน ร่วมของ

ประชากร คา่ RMSEA ท่ีนอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่มีความสอดคลอ้งสนิท (close fit) แต ่อยา่งไรก็ตาม

ค่าท่ีใชไ้ดแ้ละถือว่ารูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีสรา้งขึน้สอดคล้องกับรูปแบบ โครงสรา้ง

ความสมัพนัธไ์มค่วรจะเกิน .08  

   6.4.5 ดัช นี ร า ก ข อ ง กํา ลั ง ส อ ง เ ฉ ล่ี ย ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส่ ว น เ ห ลื อ 

(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) บอกขนาดของส่วนท่ีเหลือโดยเฉล่ีย จาก

การเปรียบเทียบระดบัความสอดคลอ้งของรูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธส์องรูปแบบกับ ขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์คา่ของดชันี SRMR ย่ิงเขา้ใกลศ้นูย ์แสดงว่ารูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ ์มีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์โดยทั่วไปไมค่วรมากกวา่ .05 

 7. หากพบว่าแบบจาํลองตามสมมตุิฐานยงัไมมี่ความกลมกลืนกบัขอ้มลูเขิงประจกัษด์ว้ย

การพิจารณาจากสถิติทดสอบขา้งตน้  จะดาํเนินการปรบัแบบแกแ้บบจาํลองตามสมมตุิฐาน ดว้ย

การยอมใหค้า่ความแปรปรวนของคลาดเคล่ือนของตวัแปรเชิงประจกัษ ์  (θ) บางคูมี่ความสมัพนัธ์

กนั   การปรบัรูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธ ์(Model adjustment) โดยมีพืน้ฐานของทฤษฎีและ

งานวิจยัเป็นหลกั โดยมีการดาํเนินการ คือ จะตรวจสอบผลการประมาณคา่พารามิเตอรว์า่มีความ

สมเหตสุมผลหรือไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ รวมทัง้พิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสอง (squared multiple correlation) ให้มีความเหมาะสมรวมทั้ง

พิจารณาคา่ความสอดคลอ้งรวม (overall fit) ของรูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธว์่าโดยภาพรวม

แลว้รูปแบบโครงสรา้งความสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์พียงใด แลว้ทาํการพิจารณา

คา่สถิตทิดสอบจนกวา่แบบจาํลองจะมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 3.5.2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ  

 ขอ้มลูเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ ์จะนาํมาดาํเนินการวิเคราะหเ์นือ้หา หรือแก่นสารท่ี

ได้จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี  ้เพ่ือเป็นการยืนยันถึงความเหมาะสมในการนํากรอบแนวคิดท่ี

ผูวิ้จยัพฒันาขึน้มาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้รวมทัง้เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูนาํไปสนบัสนนุหรืออภิปรายผลขอ้มลู

ท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณใหมี้รายละเอียดลกึซึง้มากย่ิงขึน้   

การวิเคราะหเ์นือ้หา (content  analysis)  เป็นวิธีท่ีนกัวิจยัใชพ้ิจารณาการติดต่อส่ือสาร

ทางสงัคมของมนษุย ์ประเภทท่ีมีการเขียนเป็นเอกสารหรือการติดต่อส่ือสารแบบใชถ้อ้ยคาํภาษา 

(verbal communication)  ซึ่งมนัเป็นคาํนิยามกวา้ง ๆ  อยา่งไรก็ตามการวิเคราะหเ์นือ้หา (content 

analysis) เป็นเทคนิคการสรุปผลอย่างเป็นระบบ(systematically) และใชส้ิ่งท่ีถ่ายทอดไวม้าให้
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ความหมายลกัษณะพิเศษของสาร(messages) จากสิ่งท่ีเห็นภาพได ้เชน่ ภาพถ่าย  วิดีโอเทป หรือ

อ่ืน ๆ   ซึ่งสามารถทาํเป็นบริบทท่ียอมรบัไดใ้นการวิเคราะหเ์นือ้หา(Content analysis)    ในบทนี ้

การวิเคราะหส์ารโดยปราศจากอคติเป็นสิ่งท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ โดยตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์ชดัเจน ท่ี

เรียกวา่ เกณฑก์ารคดัสรร (criteria of selection) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีตอ้งกาํหนดขึน้ก่อนการวิเคราะห ์ 

แลว้ทาํการอธิบายกระบวนการวิเคราะหเ์นือ้หาดว้ยการนาํเนือ้หามารวมหรือแยกเนือ้หาออกไป

เป็นการกระทาํเพ่ือปรบัใชก้บัเกณฑก์ารคดัสรร หรือเพ่ือตอ้งการท่ีจะแยกแยะการวิเคราะหเ์ฉพาะ

วตัถดุบิ (material) ท่ีสนบัสนนุการพิสจูนส์มมตฐิานของนกัวิจยั 
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