
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 
 
การศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของ

ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในบทน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
ระเบียบวิธีวิจยัเป็นแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยน าเสนอ
กระบวนการวิจยัเป็นหวัใจหลกั ดงัต่อไปน้ี  

3.1  ระเบียบวิธีวิจยั   
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5  ก าหนดตวัแปรท่ีศึกษา 
3.6  การรวบรวมขอ้มูล  
3.7  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.8  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยกระบวนการขั้นตอนท่ี 1 – 8 ในการวิจยัน้ี เน้นการออกภาคสนาม เพื่อให้ไดข้อ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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3.1  ระเบียบวธีิวจิยั   
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีผูว้ิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor 
analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) หรือโมเดลการวดั (measurement 
model) ของตวัแปรแฝง และการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
(causal relationship model) ตามสมมติฐานการวิจยั โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสม 
(mixed-methods research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท่ีใช้การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก เวทีเสวนากลุ่มย่อย กับการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ท่ีใช้แนวทางการวิจยั 
เชิงส ารวจ (survey research) การวิจยัน้ีไดพ้ฒันามาจากการรวบรวมขอ้มูลบนพื้นฐานการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับแนวคิดผูป้ระกอบการ แนวคิดทางการตลาด ทฤษฎีการพึ่ งพา กลยุทธ์
การตลาดเชิงพนัธมิตร ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน และการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยืน ในบทท่ี 2 
รวมถึงการพฒันากรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีวิธีการด าเนินการ 2 ระยะ ดงัน้ี  

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพการพึ่ งตนเองและปัจจัยท่ีมีต่อความสัมพันธ์ต่อการพึ่ งตนเอง 
ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัศึกษา
ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งเพื่อสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการตรวจสอบความตรง (Content Validity) โดยตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของโครงสร้างและเน้ือหาของเคร่ืองมือกบัวตัถุประสงคโ์ดยวิธี Indes of Item Objective Congruence: 
IOC โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบขอ้ค าถามมีความตรงเชิงเน้ือหา ตรวจสอบ 
ความเท่ียง (Reliability) โดยการทดลองใช้เคร่ืองมือ (Tryout) ในหมู่บ้านท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 ชุด วิเคราะห์ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha Coefficient) ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน จ านวน 140  แห่ง เก็บขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นหัวหนา้กิจการหรือตวัแทน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
สมการโครงสร้างดว้ยเทคนิค AMOS  

ระยะท่ี 2 ก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เน้น 
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจทั้งในระดบัหมู่บา้นและภาคราชการต่าง ๆ 
โดยแบ่งขั้นตอนเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การคืนขอ้มูลหมู่บา้นแบบมีส่วนร่วม เป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมในระดบัหมู่บา้น โดยระดมสมองผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารธุรกิจ 
ดา้นการตลาด และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน จ านวน 21 คน ร่วมกนัพิจารณาผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัระระยะท่ี 1 ว่าสภาพปัญหาการพึ่งตนเองดา้นใดท่ีเป็นประเด็นท่ีเหมาะสม
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ต่อการเสริมสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อเกิดการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ขั้นตอน
ท่ี 2 การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเชิงพนัธมิตร เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ภาคเอกชน และภาคราชการโดยน าประเด็นท่ีเหมาะสมต่อการสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดเชิงพนัธมิตรดว้ยวิธีการระดมสมองผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการของส่วนราชการและ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน   
 
 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างเป็นแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ และการจดั
เวทีเสวนากลุ่มย่อย ท่ีมีความสอดคลอ้งกับตวัแปรตามกรอบแนวความคิด โดยขอ้มูลท่ีได้จาก 
การเก็บแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการจดัเวทีเสวนากลุ่มย่อยในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล
เหล่านั้นมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และวิเคราะห์เน้ือหาสาระ ความถูกตอ้ง และเช่ือถือได้
ของผลการวิเคราะห์ เพื่อน าไปตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยักลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อ 
การพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
 

3.3  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 

การสร้างเคร่ืองมือวจิัย 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้อง เพื่อเป็น 

การพัฒนาหรือสกัดมาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม  
เพื่ อเก็บข้อมูลประชากรตัวอย่างด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีเคร่ืองมือวิจัย ได้แก่  (1) 
แบบสอบถาม และ (2) แบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ 
และงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
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1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี 7 ขอ้โดยใหเ้ลือกค าตอบเพียงค าตอบ

เดียวท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยืน

ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีลกัษณะของค าถาม
เป็นค าถามแบบปลายปิดแบบหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions)  จ  านวนขอ้ค าถาม 15 ขอ้ 
และใช้มาตรวดัแบบลิเกิรต์ 5 ระดับ  (5-point Likert scale) โดยท่ี 5 หมายถึง มากท่ีสุด และ 1 
หมายถึง นอ้ยท่ีสุด (Likert, 1970)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ส าหรับสัมภาษณ์เชิงคุณลักษณะผู ้ประกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเป็นค าถามแบบ

ปลายเปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ เป็นการบรรยายค าตอบของผูต้อบแบบ

สัมภาษณ์  

การหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดห้าประสิทธิภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

ดา้นความตรง และความเท่ียงหรือค่าความเช่ือถือได ้ดงัน้ี   
1. การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (Validity) 
 คุณภาพของเคร่ืองมือนั้นสามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือวดัไดต้รงตามจุดประสงค์

ของการวดั โดยอาศยัเกณฑก์ารพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา ดงัน้ี  
1.1 น าแบบสอบถามท่ีร่างไวไ้ปตรวจสอบเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ผูว้ิจยัน า

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปน าเสนอใหน้กัวิชาการท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน พิจารณาและ
ตรวจสอบรวมถึงตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ในการวิจัยด้วยการตรวจสอบหาค่า 
ความสอดคล้อง และ หาความเช่ือมั่น เพื่อวดัความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดย
ประเมินแบบสอบถามเป็นรายบุคคลว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้สามารถวดัได้ตรงกับจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดหรือไม่โดยใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ 

1.2 น าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทุกคนท่ีประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง 
ของขอ้ค าถามกบัจุดประสงคเ์พื่อหาค่าเฉล่ียส าหรับขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
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การพิจารณาความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ในทุกขอ้
ค าถามนั้น เม่ือวิเคราะห์แลว้ ถา้ขอ้ค าถามท่ีมีค่า  IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 จะคดัเลือกเอาไว ้ส่วนขอ้
ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขหรืออาจตดัท้ิง (Rovinelli and Hambleton, 
1976  )   
 
 
ตารางท่ี 2  ค  านวณค่า IOC ตวัแปรกลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร 
  

ล าดบั
ที ่

ประเดน็ความเห็น 
ระดบัความคิดเห็น 

ผู้ทรง
คนที่1 

ผู้ทรง
คนที่2 

ผู้ทรง
คนที่3 

ผู้ทรง
คนที่4 

ผู้ทรง
คนที่5 

ค่า 
IOC 

กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมติร 

1. กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร หมายถึง การน ากลยุทธ์การตลาดท่ีสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  
1 ท่านไดส้ร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 0 1 0 1 1 0.60 

2 ท่านสามารถร่วมมือร่วมใจกับผูจ้ ัดจ าหน่าย
วตัถุดิบ 

1 1 1 1 1 1 

3 ท่านไดร่้วมมือและเป็นคู่คา้กบัคู่แข่งขนั 0 1 1 0 1 0.60 

4 ท่านไดร่้วมกบัสถาบนัการเงินในรูปของบตัร
เครดิตท่ีมีระบบสะสมแตม้เพื่อแลกสินคา้ 

0 1 1 1 1 0.80 

5 ท่านได้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1 1 0 1 1 0.80 

รวม 2 5 3 4 5 0.82 

 
 สรุปไดค่้า IOC = 0.76 สามารถน าขอ้ค าถามไปใชไ้ด ้เน่ืองจากค่า IOC มากกวา่ 0.5  
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ตารางท่ี 3  ค  านวณค่า IOC ตวัแปรผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน 
  

ล าดบั
ที ่

ประเดน็ความเห็น 
ระดบัความคิดเห็น 

ผู้ทรง
คนที่1 

ผู้ทรง
คนที่2 

ผู้ทรง
คนที่3 

ผู้ทรง
คนที่4 

ผู้ทรง
คนที่5 

ค่า 
IOC 

ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ชุมชน หมายถึง   
2. ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ชุมชน หมายถึง   

1 ท่านไดน้ านวตักรรมเขา้มาใช้ผลิตผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1 

2 ท่านมีการปรับตวัตามสถานการณ์เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนั 

1 1 1 1 1 1 

3 ท่านผลิตผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึง คุณสมบัติ 
ของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์การใช้งาน 
คุณภาพ มาตรฐาน เป็นตน้  

0 1 0 1 1 0.60 

4 ท่านสร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภณัฑเ์พื่อเกิดความ
โดดเด่นไม่เหมือนใคร 

1 1 1 1 1 1 

5 ท่านสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั เป็นเกณฑ์
ปฏิบติัและควบคุมการด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 1 

รวม 4 5 4 5 5 0.92 

 
 สรุปไดค่้า IOC = 0.92 สามารถน าขอ้ค าถามไปใชไ้ด ้เน่ืองจากค่า IOC มากกวา่ 0.5 
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ตารางท่ี 4  ค  านวณค่า IOC ตวัแปรการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื  
  

ล าดบั
ที ่

ประเดน็ความเห็น 
ระดบัความคิดเห็น 

ผู้ทรง
คนที่1 

ผู้ทรง
คนที่2 

ผู้ทรง
คนที่3 

ผู้ทรง
คนที่4 

ผู้ทรง
คนที่5 

ค่า 
IOC 

การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื 

3. การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื หมายถึง    
1 ท่านมีการพ่ึงพาตนเองทางดา้นเทคโนโลย ี 0 1 0 1 1 0.60 
2 ท่ าน มีการ พ่ึ งพาตน เองทางด้านท รัพยากร 

ธรรมชาติ 
1 1 1 1 1 1 

3 ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นจิตใจ  1 1 1 1 1 1 
4 ท่านมีการพ่ึงพาตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ 1 1 1 1 1 1 
5 ท่ าน มีการ พ่ึ งพาตน เองทางด้านสั งคมและ

วฒันธรรม 
1 1 0 1 1 0.80 

รวม 4 5 3 5 5 0. 88 

 
 สรุปไดค่้า IOC = 0.88 สามารถน าขอ้ค าถามไปใชไ้ด ้เน่ืองจากค่า IOC มากกวา่ 0.5 
 
2. การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงหรือค่าความเช่ือถือได้ (Reliability)    

2.1 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคงเส้น  
คงวาท่ีได้จากการวัดด้วยแบบสอบถามชุดเดียวกันในเวลาท่ีแตกต่างกัน ความเท่ียงของ
แบบสอบถามควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ใชใ้นการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกโดยใชส้ัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ค่าคะแนนท่ีไดมี้ตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน (สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ, 2556, 
หนา้ 5 – 21) 

2.2  ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลอง   
(pre-test) ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กบัผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
งานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีลงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัล าปาง ซ่ึงมี
คุณสมบติัและการด าเนินงานในลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน จ านวน 
30 คน จากนั้น ตรวจสอบว่าขอ้ค าถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมี  
ความเหมาะสมหรือไม่มี มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้ นจึงน ามาทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามดว้ยการทดสอบ (Try out) ก่อนน าไปเก็บจริง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติหา
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ความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) และใชเ้กณฑ์
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) (Jump, 1978; Cortina, 1993, pp. 98-104; Nunnally, 1994) 
โดยไดเ้สนอแนะเป็นเกณฑก์ารยอมรับท่ีค่าแอลฟ่า () มากกวา่และเท่ากบั 0.70  
 
 

3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร (Population)  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 140 แห่ง จ านวนสมาชิก 1,820 คน  
  
วธีิการสุ่มตัวอย่าง (เชิงปริมาณ) 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของคอมเลยแ์ละลี (Comrey and Lee, 1992) ซ่ึงได้ก าหนดขนาด
ตวัอยา่งและระดบัความเหมาะสมของการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 
 
ตารางท่ี 5 ขนาดตวัอยา่งและความเหมาะสมของการวิเคราะห์ 
 

ขนาดตัวอย่าง                      ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ 
50                            ไม่ควรใช ้     (very poor) 
100                            นอ้ยเกินไป   (poor) 
200                            ปานกลาง      (fair) 
300                            ดี                   (good) 
500                            ดีมาก            (very good) 
≥ 1,000                            ดีท่ีสุด           (excellent) 

ท่ีมา: Comrey and  Lee (1992) 
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วิธีการก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การก าหนดตามกฎอยา่งง่ายหรือกฎหวัแม่มือ 
(rule of thumb) จะมีขนาดตัวอย่างจ านวน 300 ตัวอย่าง (Tabachnick and Fidell, 2007) ห รือ 
Lindeman, Merenda and Gold (1980) เสนอว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ควรมีขนาดเท่ากบั 
20 เท่า ของจ านวนตัวแปรท่ีสังเกตได้ (observed variables) (Hu and Bentler, 1999) เสนอหลัก
ปฏิบติัในเร่ืองน้ีวา่ ควรมีจ านวนหน่วยตวัอยา่งมากกวา่ 15 เท่าของจ านวนพารามิเตอร์อิสระ 

เน่ืองด้วยการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลหลายตัวแปร (multivariate analysis) 
โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) และเพื่อให้ได้ผล
การศึกษามีความเช่ือถือได้ในระดับสูง ซ่ึงผูว้ิจยัได้ตรวจสอบวิธีก าหนดขนาดตวัอย่างหลายวิธี 
ตามท่ีพบวรรณกรรม ทั้งวิธี rule of thumb (Westland, 2010) วิธีอตัราส่วนระหว่างจ านวน MV กบั 
LV (Westland, 2010; Boomsma, 1982 ) วิธีท่ีน าเสนอโดย Comrey and Lee (1992) วิธี Reliability 
Precision method (Yamane, 1967) พบว่า ขนาดตวัอย่างมีความแตกต่างกัน ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้ n = 
500 ตามวิธีของ Comrey and Lee (1992) คือ n =  500 เพื่อให้ครบถูกต้องซ่ึงมีผลท าให้ได้ความ
เช่ือถือไดใ้นระดบัสูงมาก  
   

การเลอืกขนาดกลุ่มตัวอย่าง (เชิงคุณภาพ) 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จากผูป้ระกอบการ

ผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดว้ยวิธีการ
ของ Yin (2003) ท่ีกล่าวว่าการศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnography) ตอ้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมกบับริบทแวดลอ้มปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนและด าเนินไป
ตามส่ิงท่ีศึกษา ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาตอ้งเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสารสนเทศส าคญั (Yin, 2003, p. 40) 
สอดคลอ้งกับของชาย โพธิสิตา (2558, ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่าการเลือกกลุ่มตวัอย่างงานวิจยัเชิง
คุณภาพไม่มีสูตรตายตวัว่าตวัอย่างจะตอ้งจ านวนเท่าใด แต่เน้นว่าตอ้งเฟ้นหาตวัอย่างประเภท 
information-rich cases คือ ลกัษณะของตวัอยา่งในอุดมคติของเชิงคุณภาพ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive) โดยค านึงเร่ืองความหลากหลาย 
ของประชากรเป็นหลกั และคดัเลือกตวัแทนผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน จ านวน 7 ต  าบล ต าบล
ละ 3 คน จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 21 คน (Yin, 2003, p. 40; ชาย โพธิสิตา, 2558, ออนไลน์) 
ถือวา่เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกบัระยะเวลา และงบประมาณค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานวิจยั 
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3.5  ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
 
 งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
 

Affiliate 
Marketing 
Strategies: 
(AMS) 

= กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร CPE 3 =   ท่านผลิตผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึง 
คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ เช่น 
ประโยชน์การใช้งาน คุณภาพ 
มาตรฐาน เป็นตน้ 

AMS 1 = ท่านไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัลกูคา้ 

CPE 4 = ท่านสร้างอัตลักษณ์ในผลิต-
ภัณฑ์เพ่ือเกิดความโดดเด่นไม่
เหมือนใคร 

AMS 2 = ท่านสามารถร่วมมือร่วมใจ
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุอบ 

CPE 5 = ท่านสร้างกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
เป็นเกณฑ์ปฏิบัติและควบคุม
การด าเนินงาน 

AMS 3 = ท่านไดร่้วมมือและเป็นคู่คา้
กบัคู่แข่งขนั 

Sustainable 
Self-Rcliance: 
(SSR) 

= การพ่ึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

AMS 4 = ท่ าน ได้ ร่ วม กับ ส ถ าบั น
ก าร เงิน ใน รูป ข อ งบั ต ร
เครดิตท่ีมีระบบสะสมแตม้
เพื่อแลกสินคา้ 

SSR 1 = ท่านมีการพ่ึงพาตนเองทางดา้น
เทคโนโลย ี 

AMS 5 = ท่านได้สร้างความสัมพนัธ์
กบัหน่วยงานภาครัฐ 

SSR 2 = ท่ า น มี ก า ร พ่ึ ง พ าต น เอ ง
ทางดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ 

Community 
Product 
Entreperneur: 
(CPE) 

= ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

SSR 3 = ท่านมีการพ่ึงพาตนเองทางดา้น
จิตใจ  

CPE 1 = ท่านได้น านวตักรรมเข้ามา
ใชผ้ลิตผลิตภณัฑชุ์มชน 

SSR 4 = ท่านมีการพ่ึงพาตนเองทางดา้น
เศรษฐกิจ 

CPE 2 = ท่ าน มี ก าร ป รั บ ตั ว ต าม
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองท่ีมีการเปล่ียน-
แปลงในปัจจุบนั 

SSR 5 = ท่านมีการพ่ึงพาตนเองทางดา้น
สังคมและวฒันธรรม 
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3.6  การรวบรวมข้อมูล  
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mix Method) ระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพและ 
การวิจยัเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความครอบคลุมความมุ่งหมายของ
การวิจยั ผูว้ิจยัจึงมีขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี    

1. การเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเนน้วิธีการท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึก (in-depth) และ

ถูกตอ้ง (relevance) โดยใชว้ิธีท่ีส าคญัคือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
และการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ผูว้ิจยัเตรียมการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละคนพร้อมท าหนงัสือ ขอความร่วมมือ
ในการวิจยั เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวตัถุประสงค์และประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์พร้อมทั้ งนัดวนั เวลา 
สถานท่ีท่ีจะใหส้ัมภาษณ์ 

1.2 วนัสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัแจง้วตัถุประสงคข์องการขอสัมภาษณ์อีกคร้ัง ก่อนสัมภาษณ์
ได้ขออนุญาตบันทึกภาพและค าสัมภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียง จากนั้ นจึงด าเนินการสัมภาษณ์  
โดยเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบค าถามอย่างอิสระ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้าก 
การบนัทึกเทปสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน   

1.3 ผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

1.4 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 
2. การเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ 

2.1  ผูว้ิจยัเตรียมแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและมีความสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ 
โดยผูว้ิจยัได้อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการตอบแบบสอบถามให้เขา้ใจแก่นักศึกษาจา้งงานก่อน
น าไปเก็บกบักลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีด าเนินงานวิจยั พร้อมท าหนังสือ ขอความร่วมมือในการวิจยั เพื่อ
แจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงคแ์ละประเดน็ท่ีจะสอบถาม 

2.2 วนัลงพื้นท่ีไปเก็บแบบสอบถาม ผูว้ิจยัและนักศึกษาจา้งงานแจง้วตัถุประสงค์
ของการสอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามทราบก่อนจะกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม   

2.3 ผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ครบถว้นตามจ านวนขอ้ค าถามท่ีก าหนด 

2.4 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 
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3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

งานวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1.1 น าแบบสอบถามท่ีผา่นตามเกณฑค่์าแอลฟ่า () ไปเกบ็หน่วยประชากรกลุ่มตวัอยา่ง
ตามเป้าหมายท่ีไดค้  านวณ 

1.2 น าแบบสอบถามใส่เลขท่ี 001 ถึง 500 เพื่อง่ายต่อการจ าว่าได้รับคืนจากใครบ้าง  
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการจา้งนักศึกษาลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึง
ขั้นตอนและวิธีการตอบแบบสอบถามให้เขา้ใจก่อนน าไปเก็บกบักลุ่มตวัอย่าง ทั้งน้ีประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ล้วนเป็นผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน และมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โดยผูว้ิจัยได้
สอบถามเจา้หนา้ท่ีในส านกังานเกษตรของจงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีเกษตรประจ าอ าเภอซ่ึงรับผิดชอบ
ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อทราบขอ้มูลจริง 

1.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
 
ดงันั้น เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามจึงเป็นไปตามตารางท่ี 6  

 
 
ตารางท่ี 6  เกณฑณ์การใหค้ะแนนแบบสอบถาม 
 

ล าดับ หมายถึง ค่าคะแนน 
5 ระดบัมากท่ีสุด 5 คะแนน 
4 ระดบัมาก 4 คะแนน 
3 ระดบัปานกลาง 3 คะแนน 
2 ระดบันอ้ย 2 คะแนน 
1 ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

 
ส าหรับในกรณีของการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษาระดบั

ความคิดเห็นหรือความส าคญัของกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร และผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์
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ชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (Best, 
1970, p. 182) 

 
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 

3.8  สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล 2 รูปแบบ คือ (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ และ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี  

 
1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติการวิจยั อาทิ สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน และสถิติ
เชิงวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยอธิบายลกัษณะต่าง ๆ ของประชากรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และเลือกเฉพาะแบบสอบถาม 
ท่ีสมบูรณ์มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2. การวิจยัไดใ้ชส้ถิติพรรณนาและสถิติอนุมานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1 สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ตวัแปรดา้นกลยุทธ์

การตลาดเชิงพนัธมิตร ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนประกอบด้วย
รายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1.1 ค่าร้อยละ (percentage) หมายถึง ค่าของอตัราส่วนท่ีมีฐานเป็น 100 ใชอ้ธิบาย
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1.2 ค่าเฉล่ีย (mean) หมายถึง การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง เป็นการหาค่า
กลางของขอ้มูลชุดหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูลทั้งกลุ่ม การหาค่าเฉล่ียหาไดจ้ากขอ้มูลทุกค่า 
มารวมกันแลว้หารด้วยจ านวนขอ้มูลทั้ งหมด แทนค่าด้วย x กรณีขอ้มูลมีการแจกแจงความถ่ี 
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แบบหมวดหมู่เพื่อทราบดา้นการตลาดเชิงกลยุทธ์ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และการพึ่งพา
ตนเองอยา่งย ัง่ยนื  

2.1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) หมายถึง การจัดการ
กระจาย เป็นสถิติท่ีใชว้ดัความแตกต่างหรือความผนัแปรของขอ้มูลในกลุ่ม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น
ค่าสถิติท่ีหาการกระจายของคะแนนจากค่าเฉล่ีย 

3. สถิติอนุมาน (inferential statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่าง เพื่อน า
ลกัษณะท่ีวิเคราะห์ไดไ้ปอนุมาน หรือเป็นตวัแทนลกัษณะของประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
โดยน าค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์เพื่อใชใ้นการแปลความหมาย 
เป็นรายขอ้ การแปลความหมายของแบบสอบถามมีมาตราส่วนประมาณค่าในการแปลความหมาย 
ของความคิดเห็นในแต่ละด้านทั้ งหมด 3 ด้านโดยแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
ตามวิธีการของ Likert scales (Likert, 1970, p. 275)  

6. วิเคราะห์หาค่าสถิติ เพื ่อจดักลุ่มขอ้ค าถาม ตามตวัแปรแฝงจ านวน 3 ตวัแปร  
ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร (2) ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และ (3) การพึ่งพา
ตนเองอยา่งย ัง่ยนื โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ของตวัแปรแลว้วิเคราะห์ค่าความน่าเช่ือถือได้ของมาตรวดัตวัแปรแต่ละรายการโดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยค่า Cronbach’s Alpha ท่ีเหมาะสมตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 (Hair et al., 
2006, p. 773) ด้วยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูป จากนั้ นท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนัดว้ยโปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความตรงและความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกตไดท่ี้มี
ต่อตวัแปรแฝงทั้ง 3 ตวัแปร 

7. น าสถิติท่ีได้จากการน าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้น าขอ้เท็จจริงท่ีไดไ้ปอธิบาย 
หรือสรุปผลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาเส้นทางความสัมพันธ์ตามตัวแบบสมการ
โครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS 

การทดสอบโมเดลสมการโครงสร้าง ผูว้ิจยัเร่ิมตน้จากการก าหนดแผนผงัโมเดล
ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุเส้นทางระหว่างตวัแปร ซ่ึงอยู่บนพื้นฐาน 
ทางทฤษฎี ทั้ งน้ี เสรี ชัดแช่ม (2551, หน้า 27) และ Hair, et al., (2006, pp.706-733) ต่างระบุว่า 
ผูว้ิจยัอาจสร้างโมเดลทางเลือก (Alternative Models or Competing Models) ไวม้ากกว่า 1 โมเดล 
เพื่อท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาดชันีทางสถิติท่ีดีท่ีสุด  

การประเมินความสอดคลอ้งของโมเดล (Evaluation the Data Model Fit) ค่าสถิติ
ส าคญัท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้ง (Fit) ระหว่างโมเดลเชิงประจกัษก์บัโมเดลทางทฤษฎีตอ้งไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ (Non Significant ) คือ P-value มีค่ามากกว่า 0.05 เม่ือตรวจสอบแลว้พบว่าโมเดล 
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เชิงประจักษ์กบัโมเดลทางทฤษฎี มีความสอดคลอ้งพอเหมาะพอดีกนัให้ตรวจสอบค่าสถิติ 
ดงัต่อไปน้ี   

1) ค่า Chi-Square/ Degree of Freedom (χ2/df ) ซ่ึงควรมีค่าน้อยกว่า 3.00 (Byrne, 
1989, p. 55)  

2) ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA)  
ซ่ึงควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.07 (Diamantopoulos and Siguaw, 2006, pp. 263-282) (Byrne, 1989, p. 57) 

3) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสมบูรณ์ท่ีนิยมใช้ได้แก่ GFI (Good of Fit Index)  
ซ่ึงควรมีค่าเขา้ใกล ้1 มากท่ีสุด (Tanaka and Huba, 1989)  

4) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ได้แก่ค่า CFI (Comparative Fit Index)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 แต่ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 แสดงถึงความพอเหมาะพอดีของโมเดล (Bentler,1990, pp. 
238 – 246)  

5) ดชันีวดัความสอดคลอ้งในรูปความคลาดเคล่ือนไดแ้ก่ค่า RMR (Root Mean Square 
Residual) ท่ีควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2554, หนา้ 22) แลว้น าค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน(Standard Error: 
S.E.) ค่า t-Value, CR และค่า Square Multiple Correlation หรือ R2 ท่ีได้จากผลการวิเคราะห์จดัท า
เป็นสมการมาตรวดั 

ส่วนการพิสูจน์สมมติฐานการวิจยัทั้งหมด ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอค่าสถิติแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) พร้อมทั้ง
ค่า t-Value และ p-Value และน าค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) ค่า  t-Value หรือ Critical Ratio (C.R.) และค่า Square Multiple Correlation ท่ี ได้จากผล 
การวิเคราะห์จดัท าเป็นสมการโครงสร้างของโมเดลการวิจยั จากนั้นยงัไดน้ าเสนอสถิติแสดงค่า
อิทธิพลระหวา่งตวัแปรดว้ยเช่นกนั 

 
2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด าเนินการโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in-depth interview)ใชข้อ้ค  าถามท่ีเปิดกวา้งแบบก่ึงโครงสร้าง (semi structured interview) 
เพื่อท าการพดูคุยหรือสมัภาษณ์กบัผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและมีความรู้หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษา ตลอดจน 
มีความสมคัรใจท่ีจะสนทนากบัผูว้ิจยัและควรเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีถูกการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง 
เพราะสามารถให้ผูว้ิจัยเรียนรู้ได้มากกว่าคนอ่ืน ๆ (Patton, 1990, p. 153) เพื่อค้นหาอิทธิพลเชิง
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โครงสร้างของการตลาดเชิงพนัธมิตร ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และปัจจยัก าหนดท่ีมีผลต่อ 
การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื  

 
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยัไดก้ าหนด

แนวทางในการด าเนินงานเพื่อท าให้ผลการศึกษามีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง เช่ือถือไดไ้ว ้3 ประเด็น 
ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงด้านข้อมูลว่ามีความครบถ้วน พอเพียง 
ของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อท าให้ผูว้ิจยัมีขอ้มูล หลกัฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอท่ีสมบูรณ์ 
เป็นรูปธรรมในการสรุป โดยบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่การพรรณนา อธิบายสถานการณ์  
การด าเนินการและวิเคราะห์หาขอ้สรุปท่ีเก่ียวกบัผลการศึกษาตามประเด็นท่ีวิเคราะห์ท่ีเช่ือถือได ้
โดยผูว้ิจยัจะไดท้ าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูลดว้ยการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(triangulation) (Denzin, 1970) ประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี 

    1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยน าข้อมูลทั้ งในรูปแบบเอกสารและผล 
การสัมภาษณ์ท่ีบนัทึก เก็บรวบรวมมาไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ  ท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นเวลา สถานท่ี 
และจากตวับุคคล (1) ดา้นแหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ (2) ดา้นแหล่ง
สถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ (3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคล
ผู ้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ หลังจากนั้ นมาสรุปรวมและเปรียบเทียบ 
ความสอดคลอ้ง รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นท่ีส าคญัให้มีเน้ือหาสาระท่ีสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็น
วิเคราะห์ท่ีก าหนด 

    1.2 การตรวจสอบสามเส้า ดา้นผูว้ิจยัโดยการเปล่ียนตวัผูส้ัมภาษณ์หากมีสถานการณ์
วิกฤตหรือไม่ไดรั้บความร่วมมือ 

    1.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมขอ้มูล กล่าวคือจดัให้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งท่ีมาจากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ  โดยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร หรือใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ 
การสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แลว้น าผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  
เพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้่า การรายงานผลของงานวิจยัมีขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมีความครอบคลุม
เพียงพอในการพรรณนาวิเคราะห์ และอธิบายลงขอ้สรุปผลการศึกษา 

2. การตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงในการสรุปและตีความข้อมูล  ผูว้ิจัยจะ
ด าเนินการโดยประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เน้ือหาเอกสาร และการจดบันทึกผล 
การสมัภาษณ์มาเขียนอธิบายสถานการณ์อยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจดัท าขอ้สรุปผลการศึกษาและ
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น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตีความน้ีไปท าการสอบถามแหล่งขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึงในระหว่างการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ทั้งน้ีเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลการศึกษา 

3. การตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงตามกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยพยายามรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ครบถว้นทั้ งในส่วนของประเด็นวิเคราะห์และ
ขอ้มูลความคิดเห็น ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้โตแ้ยง้หรือไม่ลงรอย 
กบัค าอธิบายภายใตก้รอบการวิเคราะห์ท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลและน าไปสู่
การปรับปรุงขอ้สรุป ค าอธิบายเก่ียวกบัผลการวิจยัใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และวิเคราะห์เน้ือหาสาระบนพื้นฐานของหลกัการ แนวคิด 
และทฤษฎี ความถูกตอ้ง และเช่ือถือไดข้องผลการวิเคราะห์  

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เน้ือหา ท่ีมีขั้นตอนกระบวนการเร่ิมตน้ด้วยสภาพการณ์หรือ
ปรากฎการณ์จริง ท่ีอาจมีความกว้างขวางใหญ่โตมาก ผู ้วิจัยอาจไม่สามารถน าข้อมูลจาก
ปรากฎการณ์จริงทั้งหมดมาศึกษาได ้จึงน ามาเพียงขอ้มูลส่วนหน่ึงจากทั้งหมดของปรากฎการณ์
หรือสภาพการณ์จริงเท่านั้นท่ีถูกรวบรวมมาเพื่อการวิเคราะห์ เม่ือเขา้สู่ขั้นท่ี 2 ของกระบวนการ 
จะเห็นไดว้่ามีปัจจยัองคป์ระกอบท่ีอาจเป็นปัจจยัส่งเสริม (หรือไม่สนับสนุน) ความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดม้า จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนท่ี 3 ของกระบวนการ คือ การวิเคราะห์เน้ือหา  
ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากขั้นตอนท่ี 1 ผนวกเขา้กบัปัจจยัองคป์ระกอบในขั้นตอนท่ี 2 ส่ิงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ คือ ผลการวิเคราะห์ซ่ึงจะตอบวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้และ
สามารถสรุปอา้งอิง (Reference) ไปถึงสภาพการณ์จริง โดยใชอ้งคป์ระกอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ (1) ประเภทและแหล่งของขอ้มูลท่ีไดรั้บมา (2) ผูใ้ห้ขอ้มูล (3) ลกัษณะและความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูล (4) ความรู้และความสามารถของผูว้ิเคราะห์ขอ้มูล (5) เป้าหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และ (6) การสรุปและอา้งอิงผลการวิเคราะห์ (มนสั สุวรรณ, 2556, หนา้ 104-105) 




