บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การตลาดเชิ งพัน ธมิ ตรเพื่อการพึ่ งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน ของ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพโดยนาเสนอ
กระบวนการวิจยั เป็ นหัวใจหลัก ดังต่อไปนี้
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การสร้างและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.5 กาหนดตัวแปรที่ศึกษา
3.6 การรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยกระบวนการขั้นตอนที่ 1 – 8 ในการวิจยั นี้ เน้นการออกภาคสนาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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3.1 ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยืน ยัน (confirmatory factor
analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้าง (construct validity) หรื อโมเดลการวัด (measurement
model) ของตัว แปรแฝง และการวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้อ งของโมเดลความสั ม พัน ธ์เชิ งสาเหตุ
(causal relationship model) ตามสมมติฐานการวิจยั โดยมีวิธีดาเนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั แบบผสม
(mixed-methods research) ระหว่ างการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative research) ที่ ใช้การสั มภาษณ์
เชิ งลึ ก เวที เสวนากลุ่ม ย่อย กับ การวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research) ที่ ใช้แนวทางการวิจยั
เชิงสารวจ (survey research) การวิจยั นี้ ได้พฒั นามาจากการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ผูป้ ระกอบการ แนวคิ ด ทางการตลาด ทฤษฎี ก ารพึ่ งพา กลยุท ธ์
การตลาดเชิงพันธมิตร ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน ในบทที่ 2
รวมถึงการพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยมีวิธีการดาเนินการ 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการพึ่ งตนเองและปั จ จัย ที่ มี ต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ การพึ่ งตนเอง
ของผูป้ ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมื อง เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยผูว้ ิจยั ศึกษา
ทบทวนเอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อสร้ างเครื่ องมื อ แบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือด้วยการตรวจสอบความตรง (Content Validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโครงสร้างและเนื้ อหาของเครื่ องมือกับวัตถุประสงค์โดยวิธี Indes of Item Objective Congruence:
IOC โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จานวน 3 ท่ าน เพื่อตรวจสอบข้อคาถามมี ความตรงเชิ งเนื้ อหา ตรวจสอบ
ความเที่ ย ง (Reliability) โดยการทดลองใช้เครื่ อ งมื อ (Tryout) ในหมู่ บ ้านที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่าง
จานวน 30 ชุ ด วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
alpha Coefficient) ประชากร ได้แก่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 140 แห่ ง เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นหัวหน้ากิจการหรื อตัวแทน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
สมการโครงสร้างด้วยเทคนิค AMOS
ระยะที่ 2 กาหนดกลยุทธ์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ เน้น
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุรกิจทั้งในระดับหมู่บา้ นและภาคราชการต่าง ๆ
โดยแบ่งขั้นตอนเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การคืนข้อมูลหมู่บา้ นแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการสร้าง
การมีส่วนร่ วมในระดับหมู่บา้ น โดยระดมสมองผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านบริ หารธุ รกิ จ
ด้านการตลาด และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 21 คน ร่ วมกันพิจารณาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ระระยะที่ 1 ว่าสภาพปั ญหาการพึ่งตนเองด้านใดที่เป็ นประเด็นที่เหมาะสม
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ต่อการเสริ มสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ขั้นตอน
ที่ 2 การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงพันธมิตร เป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาคเอกชน และภาคราชการโดยนาประเด็นที่เหมาะสมต่อการสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดเชิ งพันธมิตรด้วยวิธีการระดมสมองผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นนักวิชาการของส่ วนราชการและ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างเป็ นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการจัด
เวที เสวนากลุ่มย่อย ที่ มี ความสอดคล้องกับ ตัวแปรตามกรอบแนวความคิ ด โดยข้อมูล ที่ ได้จาก
การเก็บแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
เหล่านั้นมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และวิเคราะห์เนื้ อหาสาระ ความถูกต้อง และเชื่อถือได้
ของผลการวิเคราะห์ เพื่อ นาไปตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั กลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรเพื่อ
การพึ่ ง พาตนเองอย่า งยัง่ ยื น ของผู ้ป ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

3.3 การสร้ างและหาประสิ ทธิภาพของเครื่องมือ
การสร้ างเครื่องมือวิจัย
ผู ้วิ จ ัยได้ศึ กษาค้น คว้าทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิ จ ัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อเป็ น
การพัฒนาหรื อ สกัด มาสร้ างเป็ นกรอบแนวความคิ ด และแนวทางในการพัฒ นาแบบสอบถาม
เพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล ประชากรตัว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ โดยมี เครื่ องมื อ วิ จ ัย ได้ แ ก่ (1)
แบบสอบถาม และ (2) แบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ
และงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี 7 ข้อโดยให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบ
เดียวที่เป็ นจริ งมากที่สุด
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
ของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งมีลกั ษณะของคาถาม
เป็ นคาถามแบบปลายปิ ดแบบหลายคาตอบ (Multiple Choice Questions) จานวนข้อคาถาม 15 ข้อ
และใช้ม าตรวัด แบบลิ เกิ ร ต์ 5 ระดับ (5-point Likert scale) โดยที่ 5 หมายถึ ง มากที่ สุ ด และ 1
หมายถึง น้อยที่สุด (Likert, 1970)
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) ใช้ส าหรั บ สั ม ภาษณ์ เชิ ง คุ ณ ลัก ษณะผู ้ ป ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป็ นคาถามแบบ
ปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคาถามที่ ใช้ในการสัมภาษณ์ เป็ นการบรรยายคาตอบของผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์
การหาประสิ ทธิภาพเครื่องมือวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้หาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือโดยการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ด้านความตรง และความเที่ยงหรื อค่าความเชื่อถือได้ ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพด้ านความตรง (Validity)
คุณภาพของเครื่ องมือนั้นสามารถวัดในสิ่ งที่ตอ้ งการวัดหรื อวัดได้ตรงตามจุดประสงค์
ของการวัด โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ดังนี้
1.1 น าแบบสอบถามที่ ร่างไว้ไปตรวจสอบเพื่อหาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา ผูว้ ิจยั น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปนาเสนอให้นกั วิชาการที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาและ
ตรวจสอบรวมถึ งตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ในการวิ จัย ด้ว ยการตรวจสอบหาค่ า
ความสอดคล้อง และ หาความเชื่ อ มั่น เพื่ อ วัด ความสอดคล้อ งภายใน (internal consistency) โดย
ประเมิ น แบบสอบถามเป็ นรายบุ คคลว่าข้อคาถามแต่ ละข้อสามารถวัด ได้ตรงกับ จุ ด ประสงค์ที่
กาหนดหรื อไม่โดยให้คะแนนตามเกณฑ์
1.2 นาคะแนนของผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกคนที่ ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ของข้อคาถามกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ยสาหรับข้อคาถามแต่ละข้อ
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การพิจารณาความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในทุกข้อ
คาถามนั้น เมื่อวิเคราะห์แล้ว ถ้าข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 จะคัดเลือกเอาไว้ ส่ วนข้อ
คาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขหรื ออาจตัดทิ้ง (Rovinelli and Hambleton,
1976)

ตารางที่ 2 คานวณค่า IOC ตัวแปรกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร
ลาดับ
ที่

ระดับความคิดเห็น
ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5

ประเด็นความเห็น

ค่ า
IOC

กลยุทธ์ การตลาดเชิงพันธมิตร
1. กลยุ ทธ์ การตลาดเชิ งพั นธมิ ตร หมายถึ ง การน ากลยุทธ์ การตลาดที่ สร้ างพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้อง
1 ท่านได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
0
1
0
1
1
0.60
2 ท่ านสามารถร่ วมมื อ ร่ วมใจกับผูจ้ ัด จาหน่ าย 1
1
1
1
1
1
3
4
5

วัตถุดิบ
ท่านได้ร่วมมือและเป็ นคู่คา้ กับคู่แข่งขัน
ท่านได้ร่วมกับสถาบันการเงินในรู ปของบัตร
เครดิตที่มีระบบสะสมแต้มเพื่อแลกสิ นค้า
ท่ า นได้ ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ กั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ
รวม

0
0

1
1

1
1

0
1

1
1

0.60
0.80

1

1

0

1

1

0.80

2

5

3

4

5

0.82

สรุ ปได้ค่า IOC = 0.76 สามารถนาข้อคาถามไปใช้ได้ เนื่องจากค่า IOC มากกว่า 0.5
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ตารางที่ 3 คานวณค่า IOC ตัวแปรผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลาดับ
ที่

ระดับความคิดเห็น
ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5

ประเด็นความเห็น

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชน หมายถึง
2. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชน หมายถึง
1 ท่านได้นานวัตกรรมเข้ามาใช้ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์
2

3

4
5

ชุมชน
ท่ านมี การปรั บตัวตามสถานการณ์ เศรษฐกิ จ
สังคม และการเมื อ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงใน
ปัจจุบนั
ท่ านผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์โ ดยค านึ งถึ ง คุ ณ สมบัติ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น ประโยชน์ ก ารใช้ ง าน
คุณภาพ มาตรฐาน เป็ นต้น
ท่านสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เพื่อเกิดความ
โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ท่ านสร้ างกฎ ระเบี ย บ ข้อ บังคับ เป็ นเกณฑ์
ปฏิบตั ิและควบคุมการดาเนินงาน
รวม

ค่ า
IOC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0.60

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

4

5

5

0.92

สรุ ปได้ค่า IOC = 0.92 สามารถนาข้อคาถามไปใช้ได้ เนื่องจากค่า IOC มากกว่า 0.5
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ตารางที่ 4 คานวณค่า IOC ตัวแปรการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
ลาดับ
ที่

ประเด็นความเห็น

การพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน
3. การพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน หมายถึง
1 ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี
2 ท่ า นมี ก ารพึ่ งพาตนเองทางด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติ
3 ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านจิตใจ
4 ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจ
5 ท่ า นมี ก ารพึ่ งพาตนเองทางด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม
รวม

ระดับความคิดเห็น
ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง ผู้ทรง
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5

ค่ า
IOC

0
1

1
1

0
1

1
1

1
1

0.60
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

1
1
1

1
1
1

1
1
0.80

4

5

3

5

5

0. 88

สรุ ปได้ค่า IOC = 0.88 สามารถนาข้อคาถามไปใช้ได้ เนื่องจากค่า IOC มากกว่า 0.5
2. การตรวจสอบคุณภาพด้ านความเที่ยงหรือค่ าความเชื่อถือได้ (Reliability)
2.1 ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อแสดงให้เห็ นถึงความคงเส้น
คงวาที่ ไ ด้ จ ากการวัด ด้ ว ยแบบสอบถามชุ ด เดี ย วกั น ในเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น ความเที่ ย งของ
แบบสอบถามควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ใช้ในการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกโดยใช้สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ค่าคะแนนที่ได้มีต้ งั แต่ 1 – 5 คะแนน (สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ, 2556,
หน้า 5 – 21)
2.2 ผูว้ ิ จ ัย ได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น มาและปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปทดลอง
(pre-test) ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 กับผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลาปาง ซึ่งมี
คุณสมบัติและการดาเนินงานในลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น จานวน
30 คน จากนั้น ตรวจสอบว่าข้อคาถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมี
ความเหมาะสมหรื อ ไม่ มี มี ค วามยากง่ า ยเพี ย งใด จากนั้ นจึ ง น ามาทดสอบความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามด้วยการทดสอบ (Try out) ก่อนนาไปเก็บจริ ง โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติหา
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ความเชื่ อมัน่ ด้วยสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) และใช้เกณฑ์
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) (Jump, 1978; Cortina, 1993, pp. 98-104; Nunnally, 1994)
โดยได้เสนอแนะเป็ นเกณฑ์การยอมรับที่ค่าแอลฟ่ า () มากกว่าและเท่ากับ 0.70

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 140 แห่ง จานวนสมาชิก 1,820 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง (เชิงปริมาณ)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการกาหนด
ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่างตามวิธี ก ารของคอมเลย์แ ละลี (Comrey and Lee, 1992) ซึ่ งได้ก าหนดขนาด
ตัวอย่างและระดับความเหมาะสมของการวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางที่ 5 ขนาดตัวอย่างและความเหมาะสมของการวิเคราะห์
ขนาดตัวอย่ าง
50
100
200
300
500
≥ 1,000
ที่มา: Comrey and Lee (1992)

ความเหมาะสมของการวิเคราะห์
ไม่ควรใช้ (very poor)
น้อยเกินไป (poor)
ปานกลาง (fair)
ดี
(good)
ดีมาก
(very good)
ดีที่สุด
(excellent)
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วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การกาหนดตามกฎอย่างง่ายหรื อกฎหัวแม่มือ
(rule of thumb) จะมี ข นาดตั ว อย่ า งจ านวน 300 ตั ว อย่ า ง (Tabachnick and Fidell, 2007) หรื อ
Lindeman, Merenda and Gold (1980) เสนอว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ควรมีขนาดเท่ากับ
20 เท่ า ของจ านวนตัว แปรที่ สั ง เกตได้ (observed variables) (Hu and Bentler, 1999) เสนอหลัก
ปฏิบตั ิในเรื่ องนี้วา่ ควรมีจานวนหน่วยตัวอย่างมากกว่า 15 เท่าของจานวนพารามิเตอร์อิสระ
เนื่ อ งด้ว ยการวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ เคราะห์ ข อ้ มู ล หลายตัว แปร (multivariate analysis)
โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้ า ง (Structural Equation Model : SEM) และเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ล
การศึ กษามี ความเชื่ อถือได้ในระดับสู ง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบวิธีกาหนดขนาดตัวอย่างหลายวิธี
ตามที่พบวรรณกรรม ทั้งวิธี rule of thumb (Westland, 2010) วิธีอตั ราส่ วนระหว่างจานวน MV กับ
LV (Westland, 2010; Boomsma, 1982 ) วิธีที่นาเสนอโดย Comrey and Lee (1992) วิธี Reliability
Precision method (Yamane, 1967) พบว่า ขนาดตัวอย่างมี ความแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึ งเลื อกใช้ n =
500 ตามวิ ธีข อง Comrey and Lee (1992) คื อ n = 500 เพื่ อ ให้ค รบถู ก ต้อ งซึ่ งมี ผ ลท าให้ได้ค วาม
เชื่อถือได้ในระดับสูงมาก
การเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่ าง (เชิงคุณภาพ)
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จากผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการ
ของ Yin (2003) ที่กล่าวว่าการศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ (Ethnography) ต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมกับบริ บทแวดล้อมปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและดาเนิ นไป
ตามสิ่ งที่ศึกษา ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต้องเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสารสนเทศสาคัญ (Yin, 2003, p. 40)
สอดคล้องกับ ของชาย โพธิ สิตา (2558, ออนไลน์ ) ที่ ก ล่าวว่าการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างงานวิจยั เชิ ง
คุ ณ ภาพไม่ มีสูตรตายตัวว่าตัวอย่างจะต้องจานวนเท่ าใด แต่เน้น ว่าต้องเฟ้ นหาตัวอย่างประเภท
information-rich cases คือ ลักษณะของตัวอย่างในอุดมคติของเชิงคุณภาพ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive) โดยคานึ งเรื่ องความหลากหลาย
ของประชากรเป็ นหลัก และคัดเลือกตัวแทนผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 7 ตาบล ตาบล
ละ 3 คน จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 21 คน (Yin, 2003, p. 40; ชาย โพธิ สิตา, 2558, ออนไลน์)
ถือว่าเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับระยะเวลา และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวิจยั
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3.5 กาหนดตัวแปรที่ศึกษา
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
Affiliate
Marketing
Strategies:
(AMS)
AMS 1

= กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร CPE 3

AMS 2

= ท่ านสามารถร่ วมมื อร่ วมใจ CPE 5
กับผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุอบ

AMS 3

= ท่านได้ร่วมมื อและเป็ นคู่คา้ Sustainable
กับคู่แข่งขัน
Self-Rcliance:
(SSR)
= ท่ าน ได้ ร่ วม กั บ ส ถ าบั น SSR 1
ก าร เงิ น ใน รู ป ข อ งบั ต ร
เครดิ ตที่ มี ระบบสะสมแต้ม
เพื่อแลกสิ นค้า
= ท่ านได้ส ร้ างความสั ม พัน ธ์ SSR 2
กับหน่วยงานภาครัฐ
= ผู้ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ SSR 3
ชุมชน

AMS 4

AMS 5
Community
Product
Entreperneur:
(CPE)
CPE 1
CPE 2

= ท่านได้สร้างความสัมพันธ์ที่ CPE 4
ดีกบั ลูกค้า

= ท่ านได้น านวัตกรรมเข้ามา SSR 4
ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
= ท่ าน มี ก าร ป รั บ ตั ว ต าม SSR 5
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั

= ท่านผลิตผลิตภัณฑ์โดยคานึ งถึง
คุ ณสมบัติ ของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น
ประโยชน์ การใช้ งาน คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน เป็ นต้น
= ท่ านสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ ในผลิ ต ภัณฑ์ เพื่ อเกิ ดความโดดเด่ นไม่
เหมือนใคร
= ท่านสร้ างกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ
เป็ นเกณฑ์ป ฏิ บัติและควบคุ ม
การดาเนินงาน
= การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน

= ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้าน
เทคโนโลยี

= ท่ า น มี ก า ร พึ่ ง พ า ต น เอ ง
ทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
= ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้าน
จิตใจ

= ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้าน
เศรษฐกิจ
= ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม
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3.6 การรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mix Method) ระหว่างการวิจยั เชิ งคุณภาพและ
การวิจยั เชิงปริ มาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมความมุ่งหมายของ
การวิจยั ผูว้ ิจยั จึงมีข้นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั เน้นวิธีการที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (in-depth) และ
ถูกต้อง (relevance) โดยใช้วิธีที่สาคัญคือ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม
และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1.1 ผูว้ ิจยั เตรี ยมการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคนพร้อมทาหนังสื อ ขอความร่ วมมือ
ในการวิจยั เพื่ อ แจ้งให้ท ราบถึ งวัตถุ ป ระสงค์แ ละประเด็น ที่ จะสั ม ภาษณ์ พ ร้ อมทั้งนัด วัน เวลา
สถานที่ที่จะให้สัมภาษณ์
1.2 วันสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั แจ้งวัตถุประสงค์ของการขอสัมภาษณ์อีกครั้ง ก่อนสัมภาษณ์
ได้ขออนุ ญ าตบัน ทึ ก ภาพและคาสัมภาษณ์ ด้วยเทปบัน ทึ กเสี ยง จากนั้น จึ งด าเนิ น การสั มภาษณ์
โดยเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ตอบคาถามอย่างอิสระ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึงสรุ ปข้อมูลที่ได้จาก
การบันทึกเทปสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชน
1.3 ผูว้ ิจยั ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบตามจานวนที่กาหนด
1.4 นาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
2. การเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ
2.1 ผูว้ ิจยั เตรี ยมแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบและมี ความสมบูรณ์ เรี ยบร้ อยแล้ว
โดยผูว้ ิจยั ได้อธิ บายถึงขั้น ตอนและวิธีการตอบแบบสอบถามให้เข้าใจแก่ นักศึกษาจ้างงานก่ อน
นาไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ดาเนิ นงานวิจยั พร้อมทาหนังสื อ ขอความร่ วมมือในการวิจยั เพื่อ
แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และประเด็นที่จะสอบถาม
2.2 วันลงพื้นที่ ไปเก็บแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั และนักศึกษาจ้างงานแจ้งวัตถุประสงค์
ของการสอบถามให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบก่อนจะกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
2.3 ผูว้ ิจยั ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามจานวนข้อคาถามที่กาหนด
2.4 นาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
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3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 นาแบบสอบถามที่ผา่ นตามเกณฑ์ค่าแอลฟ่ า () ไปเก็บหน่วยประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ตามเป้ าหมายที่ได้คานวณ
1.2 น าแบบสอบถามใส่ เลขที่ 001 ถึ ง 500 เพื่ อง่ายต่ อการจาว่าได้รับ คื น จากใครบ้าง
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจ้างนักศึ กษาลงพื้นที่ แจกแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้อธิ บายถึ ง
ขั้นตอนและวิธีการตอบแบบสอบถามให้เข้าใจก่อนนาไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ประชากรกลุ่ม
ตัว อย่างที่ ผูว้ ิจ ัยเก็บ ข้อมู ลในครั้ งนี้ ล้ว นเป็ นผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ ชุม ชนที่ จดทะเบี ยนเป็ น
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และมี รายชื่ อ อยู่ใ นฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยผูว้ ิ จัย ได้
สอบถามเจ้าหน้าที่ในสานักงานเกษตรของจังหวัดและเจ้าหน้าที่เกษตรประจาอาเภอซึ่ งรั บผิดชอบ
ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อทราบข้อมูลจริ ง
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ดังนั้น เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามจึงเป็ นไปตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เกณฑณ์การให้คะแนนแบบสอบถาม
ลาดับ
5
4
3
2
1

หมายถึง
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

สาหรับในกรณี ของการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็ น หรื อความสาคัญ ของกลยุทธ์การตลาดเชิ งพัน ธมิ ตร และผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์
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ชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (Best,
1970, p. 182)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

3.8 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ขอ้ มูล 2 รู ปแบบ คือ (1) การวิเคราะห์ ขอ้ มูล เชิ ง
ปริ มาณ และ (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติการวิจยั อาทิ สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน และสถิติ
เชิงวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยอธิ บายลักษณะต่าง ๆ ของประชากรที่ศึกษา ประกอบด้วย
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามทุ กฉบับ และเลื อกเฉพาะแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การวิจยั ได้ใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ ตวั แปรด้านกลยุทธ์
การตลาดเชิ งพันธมิ ตร ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนประกอบด้วย
รายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 ค่าร้อยละ (percentage) หมายถึง ค่าของอัตราส่ วนที่มีฐานเป็ น 100 ใช้อธิบาย
ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2.1.2 ค่าเฉลี่ ย (mean) หมายถึง การวัด แนวโน้ม เข้าสู่ ส่ ว นกลาง เป็ นการหาค่า
กลางของข้อมูลชุดหนึ่ ง เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของข้อมูลทั้งกลุ่ม การหาค่าเฉลี่ยหาได้จากข้อมูลทุกค่า
มารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด แทนค่าด้วย x กรณี ขอ้ มูลมี การแจกแจงความถี่
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แบบหมวดหมู่เพื่อทราบด้านการตลาดเชิ งกลยุทธ์ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน
2.1.3 ค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) หมายถึ ง การจัด การ
กระจาย เป็ นสถิติที่ใช้วดั ความแตกต่างหรื อความผันแปรของข้อมูลในกลุ่ม ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น
ค่าสถิติที่หาการกระจายของคะแนนจากค่าเฉลี่ย
3. สถิ ติ อนุ ม าน (inferential statistic) ใช้ในการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลจากตัวอย่าง เพื่ อน า
ลักษณะที่วิเคราะห์ได้ไปอนุมาน หรื อเป็ นตัวแทนลักษณะของประชากร (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549)
โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปทาการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมาย
เป็ นรายข้อ การแปลความหมายของแบบสอบถามมี มาตราส่ วนประมาณค่าในการแปลความหมาย
ของความคิ ดเห็ น ในแต่ ล ะด้า นทั้ง หมด 3 ด้า นโดยแต่ ล ะข้อ ค าถามมี ค าตอบให้ เลื อ ก 5 ระดับ
ตามวิธีการของ Likert scales (Likert, 1970, p. 275)
6. วิ เคราะห์ ห าค่า สถิติ เพื ่อ จัด กลุ ่ม ข้อ ค าถาม ตามตัว แปรแฝงจ านวน 3 ตัว แปร
ได้แ ก่ (1) กลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตร (2) ผูป้ ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชน และ (3) การพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ของตัวแปรแล้ววิเคราะห์ ค่าความน่ าเชื่ อถื อได้ของมาตรวัดตัวแปรแต่ ละรายการโดยการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่เหมาะสมต้องไม่ต่ากว่า 0.7 (Hair et al.,
2006, p. 773) ด้วยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ส าเร็ จรู ป จากนั้น ท าการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความตรงและความเชื่อถือได้ของตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ต่อตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปร
7. น าสถิ ติที่ได้จากการน าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อเท็จจริ งที่ ได้ไปอธิ บาย
หรื อ สรุ ป ผลลัก ษณะกลุ่ ม ตัว อย่าง เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าเส้ น ทางความสั ม พัน ธ์ ต ามตัว แบบสมการ
โครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
การทดสอบโมเดลสมการโครงสร้าง ผูว้ ิจ ยั เริ่ ม ต้น จากการกาหนดแผนผังโมเดล
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุเส้นทางระหว่างตัวแปร ซึ่ งอยู่บนพื้นฐาน
ทางทฤษฎี ทั้ง นี้ เสรี ชัด แช่ ม (2551, หน้ า 27) และ Hair, et al., (2006, pp.706-733) ต่ า งระบุ ว่ า
ผูว้ ิจยั อาจสร้ างโมเดลทางเลื อก (Alternative Models or Competing Models) ไว้มากกว่า 1 โมเดล
เพื่อที่จะดาเนินการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหาดัชนีทางสถิติที่ดีที่สุด
การประเมิ น ความสอดคล้อ งของโมเดล (Evaluation the Data Model Fit) ค่าสถิ ติ
สาคัญที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง (Fit) ระหว่างโมเดลเชิงประจักษ์กบั โมเดลทางทฤษฎีตอ้ งไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (Non Significant ) คือ P-value มีค่ามากกว่า 0.05 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าโมเดล
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เชิ งประจักษ์ ก บั โมเดลทางทฤษฎี มีค วามสอดคล้อ งพอเหมาะพอดีก นั ให้ต รวจสอบค่า สถิติ
ดังต่อไปนี้
1) ค่า Chi-Square/ Degree of Freedom (χ2/df ) ซึ่ งควรมีค่าน้อยกว่า 3.00 (Byrne,
1989, p. 55)
2) ค่ารากที่ สองของค่าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA)
ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 0.07 (Diamantopoulos and Siguaw, 2006, pp. 263-282) (Byrne, 1989, p. 57)
3) ค่ า ดัช นี ว ัด ความสอดคล้องเชิ งสมบู รณ์ ที่ นิ ย มใช้ไ ด้แ ก่ GFI (Good of Fit Index)
ซึ่งควรมีค่าเข้าใกล้ 1 มากที่สุด (Tanaka and Huba, 1989)
4) ค่ า ดัช นี ว ัด ความสอดคล้อ งเชิ ง สั ม พัท ธ์ ไ ด้แ ก่ ค่ า CFI (Comparative Fit Index)
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 แต่ค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงถึงความพอเหมาะพอดี ของโมเดล (Bentler,1990, pp.
238 – 246)
5) ดัชนีวดั ความสอดคล้องในรู ปความคลาดเคลื่อนได้แก่ค่า RMR (Root Mean Square
Residual) ที่ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 (สุ ภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หน้า 22) แล้วนาค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error:
S.E.) ค่า t-Value, CR และค่า Square Multiple Correlation หรื อ R2 ที่ ได้จากผลการวิเคราะห์ จดั ท า
เป็ นสมการมาตรวัด
ส่ วนการพิสูจน์สมมติฐานการวิจยั ทั้งหมด ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) พร้อมทั้ง
ค่า t-Value และ p-Value และนาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐานค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(S.E.) ค่ า t-Value หรื อ Critical Ratio (C.R.) และค่ า Square Multiple Correlation ที่ ไ ด้ จ ากผล
การวิเคราะห์จดั ทาเป็ นสมการโครงสร้างของโมเดลการวิจยั จากนั้นยังได้นาเสนอสถิติแสดงค่า
อิทธิพลระหว่างตัวแปรด้วยเช่นกัน
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
การวิจยั เชิ งคุณ ภาพ (qualitative research) ดาเนิ นการโดยการใช้การสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก (in-depth interview)ใช้ขอ้ คาถามที่เปิ ดกว้างแบบกึ่งโครงสร้าง (semi structured interview)
เพื่อทาการพูดคุยหรื อสัมภาษณ์กบั ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในเขต
อาเภอเมื อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและมี ความรู ้หรื อประสบการณ์ ในเรื่ องที่ ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษา ตลอดจน
มีความสมัครใจที่จะสนทนากับผูว้ ิจยั และควรเป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่ถูกการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง
เพราะสามารถให้ ผูว้ ิ จ ัย เรี ย นรู ้ ไ ด้ม ากกว่าคนอื่ น ๆ (Patton, 1990, p. 153) เพื่ อ ค้นหาอิ ทธิ พลเชิ ง
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โครงสร้างของการตลาดเชิ งพันธมิตร ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และปั จจัยกาหนดที่ มีผลต่อ
การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
การตรวจสอบข้ อมูลเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้อ มูล ในการวิจ ยั เชิง คุณ ภาพ ผูว้ ิจ ยั ได้ก าหนด
แนวทางในการดาเนิ นงานเพื่อทาให้ผลการศึกษามีความถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ไว้ 3 ประเด็น
ดังนี้
1. การตรวจสอบความถู ก ต้อ งเที่ ย งตรงด้า นข้อ มู ล ว่ า มี ค วามครบถ้ว น พอเพี ย ง
ของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เพื่อทาให้ผูว้ ิจยั มีขอ้ มูล หลักฐานสนับสนุ นอย่างเพียงพอที่สมบูรณ์
เป็ นรู ป ธรรมในการสรุ ป โดยบ่ งชี้ สถานการณ์ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารพรรณนา อธิ บ ายสถานการณ์
การดาเนิ นการและวิเคราะห์หาข้อสรุ ปที่เกี่ยวกับผลการศึกษาตามประเด็นที่วิเคราะห์ที่เชื่ อถือได้
โดยผูว้ ิจยั จะได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า
(triangulation) (Denzin, 1970) ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การตรวจสอบสามเส้ าด้านข้อมู ล โดยน าข้อมู ลทั้งในรู ปแบบเอกสารและผล
การสัมภาษณ์ ที่บนั ทึก เก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านเวลา สถานที่
และจากตัวบุคคล (1) ด้านแหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรื อไม่ (2) ด้านแหล่ง
สถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกันหรื อไม่ (3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคล
ผู ้ให้ ข ้อ มู ล เปลี่ ย นไป ข้อ มู ล จะเหมื อ นเดิ ม หรื อ ไม่ หลังจากนั้ นมาสรุ ป รวมและเปรี ย บเที ย บ
ความสอดคล้อง รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นที่สาคัญให้มีเนื้ อหาสาระที่สมบูรณ์และครอบคลุมประเด็น
วิเคราะห์ที่กาหนด
1.2 การตรวจสอบสามเส้า ด้านผูว้ ิจยั โดยการเปลี่ยนตัวผูส้ ัมภาษณ์ หากมีสถานการณ์
วิกฤตหรื อไม่ได้รับความร่ วมมือ
1.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล กล่าวคือจัดให้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลจากแหล่ งที่ มาจากแหล่ งที่ มาต่ าง ๆ โดยวิ ธี การวิ เคราะห์ เอกสาร หรื อใช้วิ ธี การสั งเกตควบคู่ กับ
การสอบถาม การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก แล้วนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
เพื่อทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่า การรายงานผลของงานวิจยั มีขอ้ มูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุม
เพียงพอในการพรรณนาวิเคราะห์ และอธิบายลงข้อสรุ ปผลการศึกษา
2. การตรวจสอบความถู ก ต้อ งเที่ ย งตรงในการสรุ ป และตี ค วามข้อ มู ล ผูว้ ิ จัย จะ
ด าเนิ น การโดยประมวลผลข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ เนื้ อ หาเอกสาร และการจดบัน ทึ ก ผล
การสัมภาษณ์มาเขียนอธิบายสถานการณ์อย่างเป็ นรู ปธรรม พร้อมทั้งจัดทาข้อสรุ ปผลการศึกษาและ
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นาข้อมูลที่ได้จากการตีความนี้ ไปทาการสอบถามแหล่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ งในระหว่างการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ทั้งนี้เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษา
3. การตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงตามกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยพยายามรวบรวม
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับตัวชี้ วดั ต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งในส่ วนของประเด็นวิเคราะห์ และ
ข้อมูลความคิดเห็น ที่ได้จากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ที่มีลกั ษณะเป็ นข้อโต้แย้งหรื อไม่ลงรอย
กับคาอธิ บายภายใต้กรอบการวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อนามาเปรี ยบเทียบผลและนาไปสู่
การปรับปรุ งข้อสรุ ป คาอธิบายเกี่ยวกับผลการวิจยั ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ เนื้ อหาข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิเคราะห์เนื้ อหาสาระบนพื้นฐานของหลักการ แนวคิด
และทฤษฎี ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของผลการวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ เนื้ อหา ที่ มีข้ นั ตอนกระบวนการเริ่ มต้นด้วยสภาพการณ์ หรื อ
ปรากฎการณ์ จ ริ ง ที่ อ าจมี ค วามกว้า งขวางใหญ่ โ ตมาก ผู ้วิ จ ัย อาจไม่ ส ามารถน าข้อ มู ล จาก
ปรากฎการณ์ จริ งทั้งหมดมาศึกษาได้ จึงนามาเพียงข้อมูลส่ วนหนึ่ งจากทั้งหมดของปรากฎการณ์
หรื อสภาพการณ์ จริ งเท่านั้นที่ถูกรวบรวมมาเพื่อการวิเคราะห์ เมื่ อเข้าสู่ ข้ นั ที่ 2 ของกระบวนการ
จะเห็ นได้ว่ามีปัจจัยองค์ประกอบที่อาจเป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม (หรื อไม่สนับสนุ น) ความถูกต้องและ
น่ าเชื่ อถื อของข้อมูลที่ ได้มา จากนั้นเข้าสู่ ข้ นั ตอนที่ 3 ของกระบวนการ คือ การวิเคราะห์ เนื้ อหา
ซึ่งเป็ นการนาข้อมูลที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 ผนวกเข้ากับปั จจัยองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 สิ่ งที่ได้
จากการวิเคราะห์ คือ ผลการวิเคราะห์ซ่ ึ งจะตอบวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ และ
สามารถสรุ ปอ้างอิง (Reference) ไปถึงสภาพการณ์จริ ง โดยใช้องค์ประกอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ (1) ประเภทและแหล่งของข้อมูลที่ได้รับมา (2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (3) ลักษณะและความน่ าเชื่ อถือ
ของข้อมูล (4) ความรู ้และความสามารถของผูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูล (5) เป้ าหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และ (6) การสรุ ปและอ้างอิงผลการวิเคราะห์ (มนัส สุ วรรณ, 2556, หน้า 104-105)

