
บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้

ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยได้น าเสนอระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 แบบ ดังนี้      
1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ซึ่งมีรายละเอยีดแต่ละส่วนดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
4. การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย  
5. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. รูปแบบกำรวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Methodology) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยน าข้อมูล
เชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นจาก
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เพื่อให้ได้ข้อค้นพบประเด็นที่ส าคัญในการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ในการด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแบบประกอบไปด้วย 

2.1 ประชำกรเป้ำหมำย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 6,942 แห่ง โดย 

สามารถแบ่งได้ตามตารางที่ 11 ดังนี ้ 
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ตำรำงท่ี 11 สรุปจ านวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

ชื่อธนำคำร 

กรุงเทพ ภำค
กลำง 

ภำค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

ภำค 
เหนือ 

ภำค 
ใต ้

ทั่ว
ประเทศ 

1. ธนำคำรกรุงไทยจ ำกัด(มหำชน) 289 344 228 180 174 1,215 
2. ธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด(มหำชน) 358 415 152 128 155 1,208 
3. ธนำคำรกรุงเทพจ ำกัด(มหำชน) 310 360 168 171 138 1,147 
4. ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกัด(มหำชน) 317 357 170 156 124 1,124 
5. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจ ำกัด(มหำชน) 196 219 83 58 82 638 
6. ธนำคำรธนชำตจ ำกัด(มหำชน) 233 194 51 53 79 610 
7. ธนำคำรทหำรไทยจ ำกัด(มหำชน) 166 145 48 50 46 455 
8. ธนำคำรยูโอบีจ ำกัด(มหำชน) 85 39 11 9 11 155 
9. ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์จ ำกัด(มหำชน) 45 39 16 13 15 128 
10. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทยจ ำกัด(มหำชน) 47 24 5 4 8 88 
11. ธนำคำรเกียรตินำคินจ ำกัด(มหำชน) 27 16 6 6 6 61 
12. ธนำคำรทิสโก้จ ำกัด(มหำชน) 24 12 6 3 7 52 
13. ธนำคำรไทยเครดิตจ ำกัด(มหำชน) 14 5 2 0 0 21 
14. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอรด์(ไทย)จ ำกัด(มหำชน) 16 4 0 0 0 20 
15. ธนำคำรไอซีบีซี(ไทย)จ ำกัด(มหำชน) 9 3 4 1 3 20 

รวม 2,136 2,176 950 832 848 6,942 

(ที่มา : www.bot.or.th) 
 
 2.2  กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง  

เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลที่ดี การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
ตัวแทนของผู้จัดการธนาคาร เน่ืองจากผู้จัดการธนาคารเป็นผู้รับนโยบายขององค์การเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นผู้ใกล้ชิดกับทั้งพนักงานและลูกค้าของธนาคาร โดยจ านวนของธนาคารพาณิชย์ 
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีจ านวนประชากร 6,942 แห่ง โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ 
ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดี ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้
สูตรค านวณของ Yamane (1973) ดังนี ้
 

สูตร  
21 Ne

N
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 ก าหนดให้ 
   n คือ จ านวนหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N คือ จ านวนหรือขนาดประชากร (6,942) 
   e คือ ค่าน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน (0.05) 
 

 ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 
 

             
2)05.0(942,61

942,6


n  

 

ผู้วิจัยค านวณได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 378  คน 
 

ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้
พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL 
โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample 
Size) ต้องมีขนาดใหญ่ เพราะหากใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะมีโอกาสที่ตัวแปรจะมีการแจกแจงเป็น 
ปกติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เล็กกว่า โดยปกติในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10-20 เท่าของตัวแปรในโมเดล (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตร
วรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน,์ 2554) 

ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีตัวแปรสังเกตได้ในแบบจ าลอง จ านวน 17 ตัวแปร ดังนั้นขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย 170-340 ซึ่งเป็นจ านวนของขนาดกลุ่ม 
ตัวอย่างขั้นต่ า (170) ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation 
Modeling (SEM) ได้ นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ 
(Mailing) ผู้ตอบมักไม่ให้ความร่วมมือ หรือหมายถึง สัดส่วนที่ผู้ตอบจะส่งแบบสอบถามกลับคืน 
(Response Rate) ค่อนข้างต่ า ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการประมาณการอัตราการตอบกลับเป็น 170 x 0.3 = 221 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550) 

จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ที่ค านวณ ได้เป็นธนาคารพาณิชย์ 
จ านวน 378 แห่ง ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลธนาคารพาณิชย์ละ 1 คน คือ ผู้จัดการธนาคาร หรือผู้จัดการสาขา ดังนั้นการวิจัย
คร้ังนี้จะมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 378 ซึ่งเป็นจ านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า (170) 
ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) 

1) กำรสุ่มตัวอย่ำง  
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) โดยมีการแบ่งประชากร 

ออกเป็นกลุ่มย่อยจ านวน 2 ขั้นตอน คือ  
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ขั้นท่ี 1 ก าหนดประชากรจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 15 ธนาคารตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการก าหนดขึ้น โดยการจัดสรรขนาดของตัวอย่างในแต่ละ
ชั้นภูมิแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) คือ การจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ (สุรินทร์ 
นิยมางกูร, 2548) ดังข้อมูลในตารางที่ 12 จ านวนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 14 ธนาคาร แบ่งตาม
การจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) ตามภาค 

 
ตำรำงท่ี 12 แสดงจ านวนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 15 ธนาคาร แบ่งตามการจัดสรรแบบสัดส่วน 

(Proportional Allocation) ตามภาค 
 

ชื่อธนำคำร 

กลุ่ม
ตัวอย่ำง 

กรุงเ
ทพ 

ภำค
กลำง 

ภำค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

ภำค 
เหนือ 

ภำค 
ใต ้

1. ธนำคำรกรุงไทยจ ำกัด(มหำชน) 67 16 19 13 10 9 
2. ธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด(มหำชน) 66 20 23 8 7 8 
3. ธนำคำรกรุงเทพจ ำกัด(มหำชน) 62 17 19 9 9 8 
4. ธนำคำรกสิกรไทยจ ำกัด(มหำชน) 61 17 19 9 8 8 
5. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจ ำกัด(มหำชน) 35 11 12 5 3 4 
6. ธนำคำรธนชำตจ ำกัด(มหำชน) 33 13 10 3 3 4 
7. ธนำคำรทหำรไทยจ ำกัด(มหำชน) 25 9 8 3 3 2 
8. ธนำคำรยูโอบีจ ำกัด(มหำชน) 8 4 2 1 0 1 
9. ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์จ ำกัด(มหำชน) 7 2 2 1 1 1 
10. ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทยจ ำกัด(มหำชน) 5 2 1 1 1 0 
11. ธนำคำรเกียรตินำคินจ ำกัด(มหำชน) 4 2 1 1 0 0 
12. ธนำคำรทิสโก้จ ำกัด(มหำชน) 2 1 0 1 0 0 
13. ธนำคำรไทยเครดิตจ ำกัด(มหำชน) 1 1 0 0 0 0 
14. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด(ไทย)จ ำกัด(มหำชน) 1 1 0 0 0 0 
15. ธนำคำรไอซีบีซี(ไทย)จ ำกัด(มหำชน) 1 1 0 0 0 0 

รวม 378 117 116 55 45 45 

 

ขั้นท่ี 2 เป็นการเลือกตัวแทนของผู้จัดการธนาคาร ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เป็นระบบ (Systematic Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น  (Probability 
Sampling) โดยเป็นการเลือกตัวอย่างที่ให้แต่ละหน่วยในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กันในแต่ละ 
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คร้ังของการเลือก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) โดยมีการสุ่มตัวอย่างเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 ตัวอย่างจาก
บัญชีรายชื่อของประชากรที่ได้จัดท าไว้   
  2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อท าการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน 5 คน จากทั้งหมด 5 ธนาคารพาณิชย์ ที่ได้รับการจัดอันดับ 
“Bank of the Year 2016” ประกอบด้วย 1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารกสิกรไทย 3. ธนาคารไทยพาณิยช์ 
4. ธนาคารกรุงไทย 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยขอสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารของธนาคาร 
พาณิชย์นั้นๆ ได้แก่ ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการเขต หรือผู้จัดการธนาคาร โดยผู้วิจัยเลือกตัวแทนของ
กลุ่มเป้าหมายของธนาคารพาณิชย์ที่ยินดีให้ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
สัมภาษณ์ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ก าหนดค าถามออกเป็นประเด็น
ต่างๆ ให้ครอบคลุม และเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะท าการวิจัยก่อนท าการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แจงถึง
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงใน
ระหว่างท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยมีปฏิสัมพนธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อท าการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองต่ออีกฝ่ายโดยอิสระ โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 45 นาที 
ถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนจะสามารถให้ความร่วมมือได้มากน้อยเพียงใด
ในการท าการสัมภาษณ์นัน้ แต่ละรายจะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะหมดข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่
เกดิขึน้ทีเ่รียกว่าขอ้มูลอ่ิมตวั (Data Saturation) จึงเปน็อันเสร็จสิ้นการท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. ในระหว่างท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดบันทึกในประเด็นที่ส าคัญหรือน่าสนใจ 
เมื่อเสร็จสิ้นการท าการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะท าการบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ โดยทันที เช่น ทา่ทาง 
อริยบท น้ าเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ตามความจริงที่สังเกตเหน็ 

3. หลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์แล้ว ข้อมูลในเคร่ืองบันทึกเสียงจะถูกถอดออกมา เพื่อความ 
สมบูรณ์ของข้อมูลที่จดบันทึก ก่อนน าไปวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
ก่อนเขียนสรุป และน าเสนอรายงานข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 
 
3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย  

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินการ 8 ขั้นตอนหลัก เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวของ
องค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พื้นฐานในการวิจัย และพัฒนา 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ความคล่องตัว
ขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผลการวิจัยที่ได้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ทั้งในเชิงวิชาการและการบริหารจัดการโดยองค์รวมของธนาคาร
พาณิชย์ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามจากการ 
สังเคราะห์และพัฒนาข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนการทดสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ 
จ านวน 3 ท่าน ผู้จัดการธนาคารพาณิชย์  จ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยโมเดลลิสเรล 
จ านวน 1 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ต้องการวัด และผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) หรือความ
สอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ด้วยการ
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนน าแบบสอบถาม
ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับผู้จัดการธนาคารจ านวน 378  คน เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ความคล่องตัวของ
องค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และน าข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
LISREL โดยการใช้เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM)  

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured or standardized interviews) เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
ธนาคารพาณิชย์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารกสิกรไทย 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
4. ธนาคารกรุงไทย และ 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้สอบถามความยินดีในการให้ข้อมูลจาก
ผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ และท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อขอ
อนุญาตในการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ โดยน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมา
วิเคราะห ์ข้อมูลแล้วเขียนบรรยายสรุป โดยการวิเคราะห์เนื้อความ (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสรุปและอธิบาย 
เนื้อหาสาระส าคัญให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ค าถามในการวิจัย และสมมติฐาน 
การวิจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัยตามที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สรุปผลและ
อภิปรายผลการวิจัย โดยน าเสนอผลการวิจัยที่มีเหตุผลประกอบตามหลักการ และเป็นที่ยอมรับได้ 
ไม่มีซึ่งค าวิจารณ์ รวมถึงเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการเผยแพร่งานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการ
ความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ต่อไป  

ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 12 แสดงขั้นตอนการด าเนิน 
งานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบท่ี 12 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฏีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ
(Secondary Sources) 

การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และการทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

การเก็บรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การน าเสนอผลงานวิจัย 

การเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง  
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การ
แห่งการเรียนรูค้วาม คล่องตัวขององค์การและความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
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4. กำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในงำนวิจัย 
 4.1 แบบสอบถำม 
  การศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งการสร้างเคร่ืองมือ 
การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการและโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสร้างข้อค าถามตาม
นิยามเชิงปฏิบัติการที่ได้มีผู้ท าการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเด็นค าถามที่ได้ทดลองใช้แล้วมา
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการวิจัย ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับร่างดังกล่าวมาท าการทดสอบ
หาค่าเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามซึ่ง
ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในหัวข้อการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย ดังนี้ 
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตัวเลือก (Checklist) จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้วิจัยใช้มาตรวัดจากงานวิจัยของ (Holzner, 
1979; Pentland, 1995; Probet R., 2000; Hassan D et al., 2010; Zhao, 2010) โดยมาตรวัดที่ใช้ในการ
วัดการจัดการความรู้ เป็นมาตรวัดแบบ Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
(5) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (4) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก (3) หมายถึง ตรง
กับความเป็นจริงปานกลาง (2) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย (1) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริง
น้อยที่สุด การวัดการจัดการความรู้เป็นข้อค าถามแบบ Multi-item Scale จ านวน 16 ข้อก าหนด ตัวอย่าง
ค าถาม เช่น การสร้างความรู้ขึ้นใช้เองจากการท างาน การค้นคว้าหาความรู้จากภายนอก การยกระดับ 
ความรู้ กระบวนการสร้างใช้จินตนาการและความคิด บรรยากาศ/ วัฒนธรรมองค์การ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้มาตรวัดจากงานวิจัย Watkins & 
Marsick. (1997) โดยมาตรวัดที่ใช้ในการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรวัดแบบ Five-point 
Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ (5) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (4) หมายถึง 
ตรงกับความเป็นจริงมาก (3) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง (2) หมายถึง ตรงกับความเป็น
จริงน้อย (1) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด การวัดองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นข้อค าถาม
แบบ Multi-item Scale จ านวน 20 ข้อ ตัวอย่างค าถาม เช่น การระบุทักษะที่ต้องการส าหรับการ
ท างานการท างานในอนาคต, การใช้การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นประจ า เช่น 
ระบบข้อเสนอแนะข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การ ผู้วิจัยใช้มาตรวัดจากงานวิจัยของ 
Lin et al (2006) ;Moshki & Teimouri (2013) เป็นมาตรวัดแบบ Five-point Likert-type Scale Ranging 
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โดยมีค่า 5 ระดับ (5) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (4) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก 
(3) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง (2) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย (1) หมายถึง ตรง
กับความเป็นจริงน้อยที่สุด ความคล่องตัวขององค์การ เป็นข้อค าถามแบบ Multi-item Scale จ านวน 
16 ข้อก าหนด ตัวอย่างค าถาม เช่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้า สมรรถนะในการด าเนินงาน
ขององค์การ ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานขององค์การ และความรวดเร็วที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้วิจัยใช้มาตรวัดตามกรอบ
แนวคิดของ Danison, 2003; Thatte, Rao & Natha (2013) โดยมาตรวัดที่ใช้ในการวัดองค์การที่มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นมาตรวัดแบบ Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ 
(5) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (4) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก (3) หมายถึง ตรง
กับความเป็นจริงปานกลาง (2) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย (1) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริง
น้อยที่สุด การวัดความได้เปรียบในการแข่งเป็นข้อค าถามแบบ Multi-item Scale จ านวน 16 ข้อก าหนด 
ตัวอย่างค าถาม เช่น กลยุทธ์ขององค์การ การบริหารต้นทุน นวัตกรรมใหม่ขององค์การ และความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ในองค์การ 
 ผู้วิจัยได้ใช้การแปลความของค่าเฉลี่ยเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลความ ตามหลักการแบ่ง
อันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผล ดังนี้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ
อัจฉรา ช านิประศาสตร์, 2545) 
  ค่าเฉลี่ย     4.51  ขึ้นไป    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย     3.51 - 4.50      หมายถึง     เห็นด้วยมาก 
  ค่าเฉลี่ย     2.51 - 3.50      หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย     1.51 - 2.50      หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 
  ค่าเฉลี่ย     1.00 - 1.50      หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด 
 
ตำรำงท่ี 13 แสดงตัวแปร วิธีการวัด มาตรวัดและแหล่งข้อมูลการพัฒนาข้อค าถามของผู้วิจัย 

ตัวแปร วิธีกำรวัด มำตรวัด จ ำนวนข้อ
ค ำถำม 

แหล่งข้อมูลกำร
พัฒนำค ำถำมของ

ผู้วิจัย 
การจัดการ
ความรู้ 

5 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก  
3 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง  
2 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย  
1 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยท่ีสุด 

อันตรภาค 16 Holzner (1979) 
Pentland (1995) 
Probet (2000) 
Hassan et al. (2010) 
Zho (2010) 
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ตำรำงท่ี 13 (ต่อ) 

ตัวแปร วิธีกำรวัด มำตรวัด จ ำนวนข้อ
ค ำถำม 

แหล่งข้อมูลกำร
พัฒนำค ำถำมของ

ผู้วิจัย 
องค์การ
แห่งการ
เรียนรู้ 

5 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก  
3 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง  
2 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย  
1 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยท่ีสุด 

อันตรภาค 20 Watkins & Marsick 
(1997) 
Dahanayake & 
Gamlath,(2013) 
Sahaya (2012)  
Sharifirad (2011) 
Samer (2010) 

ความ
คล่องตัว
ของ
องค์การ 

5 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก  
3 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง  
2 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย  
1 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยท่ีสุด 

อันตรภาค 16 Moshki & Teimouri 
(2013)  
Yaghoobi & 
Azadikhah (2011)  
Ahmadi (2011) 
Lin et al  (2006) 

ความ
ได้เปรียบ
ในการ
แข่งขัน 

5 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก  
3 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง  
2 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย  
1 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยท่ีสุด 

อันตรภาค 16 Danison (2003) 
Attiany (2014) 
Thatte, Rao & Natha 
(2013) 
Porter (2009) 
Heywood & Kenley 
(2008) 

 

4.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นประเด็นที่ค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เพื่อใช้ในการรายงานและยืนยันผลการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จะมีประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้อง
กับเร่ืองที่ศึกษาโดยเร่ิมจากค าถามง่ายๆ และเร่ิมใช้ค าถามที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น ตารางผลการ 
ศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ดูแล้วแสดงความคิดเห็น
ใช้เวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละคน ประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนี้เร่ืองเวลาอาจมีการยืดหยุ่น
แล้วแต่สถานการณ์นั้น มีรายละเอียดของการเก็บข้อมูล โดยในการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยพยายามสื่อสาร

 76 
 94 
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กับผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันและพูดทวนให้ผู้ให้สัมภาษณ์ ฟังในการตอบค าถาม เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่ได้รับมาผิดไปจากประเด็นค าถาม และใช้เทคนิคที่เป็นที่นิยม ในการได้มา ซึ่งข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกเทปร่วมกับการจดบันทึก เพื่อเก็บรายละเอียด ของข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
(สุชาต ิประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554) 

 
5. กำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม เพื่อน ามาปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและเหมาะสม ดังนี ้

5.1 กำรทดสอบหำค่ำควำมเท่ียงตรง (Validity) 
1.) ผู้ วิ จั ยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมื อการวิจั ย ด้ วยการวิ เคราะห์

องค์ประกอบ เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อต้องการพิสูจน์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและถูกต้องขององค์ประกอบของการจัดการความรู้ 4 ด้าน องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน 
คล่องตัวขององค์การ 4 ด้าน และความได้เปรียบในการแข่งขัน 4 ด้าน   

2.) ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได ้
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  ท าการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา 
ช านิประศาสน์, 2545) ดังนี ้

 

   สูตร          IOC     =     R 
              N    

                 

 เมื่อ  IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 
  R = คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในค าถามแต่ละข้อ 
 N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

โดยมีการก าหนดคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ดังนี้ 
+1  หมายถึง  ค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย หรือนิยามปฏิบัติการ  
- 1  หมายถึง  ค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย หรือนิยามปฏิบัติการ  
0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 
 

เกณฑ์การแปลความหมายมีดังนี้  
ค่า IOC  ≤ .50  หมายความว่า  ค าถามตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ค่า IOC < .50   หมายความว่า  ค าถามไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  



87 

ส าหรับการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ต้องการวัด ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดังนี ้

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วุฒิการศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Ph.D. (Human Resource Management), 
Newcastle Business School, University of Northumbria at Newcastle, The U.K 

2.  ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร  
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วุฒิการ 

ศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3.  ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์  
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจ ศศ.ด.พัฒนศาสตร์ 
4.  ดร.สายชล จินโจ 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
รังสิต ปรด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

5.  นายเชษฐา จันทรจ านง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของสาขา ธนาคาร 

กรุงไทย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 19 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นั้น ข้อใดค่าต่ ากว่า 0.5 หมายความว่า ค าถาม 

ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ ข้อใดค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หมายความ 
ว่า ค าถามตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ อน่ึง ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามในด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความครอบคลุมของแบบสอบถาม 
ความเหมาะสมและความชัดเจนของการใช้ภาษาจาก ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.87 หรือมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาที่ค านวณได้จะต้องมากกว่า 
0.50 (IOC > 0.50) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) แสดงว่าข้อค าถามทุกข้อในแบบสอบถามมีความสอด 
คล้องระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์การวิจัย ที่ต้องการวัด มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา มีความเหมาะสม มีความชัดเจนของภาษาและครอบคลุม เนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาจึงสามารถ 
น าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ทุกข้อพร้อมทั้ง ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมค าถาม 

http://www.kmutnb.ac.th/locate01.php
http://www.kmutnb.ac.th/locate01.php
http://www.kmutnb.ac.th/locate01.php
http://www.kmutnb.ac.th/locate01.php
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ตามประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า เช่น การแก้ไข ประเด็นค าถามให้มีความชัดเจน การแก้ไข
ภาษาที่ไม่เป็นทางการให้เป็นทางการ การตัดค าหรือเพิ่มข้อความในประเด็นค าถาม เป็นต้น 

5.2 กำรทดสอบหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability)  
ผู้วิจัยด าเนินการหาค่าความเชื่อมั่น หรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยการน าแบบสอบถามไปด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้ 
เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน การวิจัย จ านวน 30 คน (เกียรติสุดา ศรีสุข, 
2552)   

 
  
 

  เมื่อ   α แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
     n  แทน จ านวนข้อของเคร่ืองมือ 
    2

iS  แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
    2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบับ 
 

ผลจากการตรวจสอบความเชื่อมั่นของประเด็นค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่าความเชื่อมั่น 
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณได้ 
มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของประเด็นค าถามสามารถ แสดงได้ดัง 
ตารางที่ 14 แสดงความเชื่อมั่นของประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

ตำรำงท่ี 14 แสดงความเชื่อมั่นของประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัย 

แนวคิด/ทฤษฏี ตัวแปร 
จ ำนวน 
ค ำถำม 

Cronbach’s 
Alpha Coefficient 

1. การจัดการความรู้ 1.การสร้างความรู้ 
2.การจัดเก็บความรู้ 
3.การเผยแพร่ความรู้ 
4.การประยุกต์ใช้ความรู ้

4 
4 
4 
4 

0.723 
0.717 
0.810 
0.855 

 รวม 16 0.822 
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ตำรำงท่ี 14 (ต่อ) 

แนวคิด/ทฤษฏี ตัวแปร 
จ ำนวน 
ค ำถำม 

Cronbach’s 
Alpha Coefficient 

2. องค์การแห่งการเรียนรู้ 1.บุคคลที่รอบรู้ 
2.รูปแบบความคิด 
3.การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
4.การเรียนรู้เป็นทีม 
5.การคิดเชิงระบบ 

4 
4 
4 
4 
4 

0.882 
0.771 
0.927 
0.882 
0.890 

 รวม 20 0.930 
3. ความคล่องตัวของ
องค์การ 

1.การตอบสนอง 
2.สมรรถนะ 
3.ความยืดหยุ่น 
4.ความรวดเร็ว 

4 
4 
4 
4 

0.873 
0.898 
0.889 
0.951 

 รวม 16 0.912 
4. ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

1.กลยุทธ์ 
2.ต้นทุน 
3.นวัตกรรม 
4.ความแตกต่าง 

4 
4 
4 
4 

0.939 
0.888 
0.946 
0.965 

 รวม 16 0.964 

 รวมทั้งหมด 68 0.967 
 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัย จากการน าแบบ 
สอบถามไปทดลองใช้กับผู้จัดการธนาคาร จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของข้อค าถามทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.967 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ แนวคิดการ
จัดการความรู้ มีค่าเท่ากับ 0.822 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.930 แนวคิดความคล่องตัว 
ขององค์การมีค่าเท่ากับ 0.912 แนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขัน มีค่าเท่ากับ 0.964 และตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.717 และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.965 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 
แอลฟาความเชื่อมั่นต่ าสุด คือ การจัดเก็บความรู้ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าเท่ากับ 0.717 
ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นสูงสุด คือ ความแตกต่าง โดยมีค่าเท่ากับ 
0.965 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้จ านวน 17 ตัวแปร ที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟาความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.717-0.965 ซึ่งค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่า
มีความเชื่อมั่นยอมรับได้  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง 
ของตัวแปรสังเกตได้ (Internal Consistency Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) กับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด จ านวน 312 คน 
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 15 ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 15 แสดงความเชื่อมั่นของประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัย 

แนวคิด/ทฤษฏี ตัวแปร 
จ ำนวน 
ค ำถำม 

Cronbach’s 
Alpha Coefficient 

1. การจัดการความรู้ 1.การสร้างความรู้ 
2.การจัดเก็บความรู้ 
3.การเผยแพร่ความรู้ 
4.การประยุกต์ใช้ความรู้ 

4 
4 
4 
4 

0.839 
0.831 
0.900 
0.806 

 รวม 16 0.879 
2. องค์การแห่งการเรียนรู้ 1.บุคคลที่รอบรู้ 

2.รูปแบบความคิด 
3.การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
4.การเรียนรู้เป็นทีม 
5.การคิดเชิงระบบ 

4 
4 
4 
4 
4 

0.874 
0.866 
0.908 
0.905 
0.895 

 รวม 20 0.930 
3. ความคล่องตัวของ
องค์การ 

1.การตอบสนอง 
2.สมรรถนะ 
3.ความยืดหยุ่น 
4.ความรวดเร็ว 

4 
4 
4 
4 

0.883 
0.888 
0.906 
0.856 

4. ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

1.กลยุทธ์ 
2.ต้นทุน 
3.นวัตกรรม 
4.ความแตกต่าง 

4 
4 
4 
4 

0.910 
0.863 
0.914 
0.927 

 รวม 16 0.924 

 รวมทั้งหมด 68 0.967 
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จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัยจากการน า  
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด จ านวน 312 คน ซึ่งพบว่า ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ แนวคิดการจัดการความรู้ มีค่า
เท่ากับ 0.879 แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.930 แนวคิดความคล่องตัวขององค์การ มี
ค่าเท่ากับ 0.921 แนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขัน มีค่าเท่ากับ 0.724 ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 0.806 และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.927 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่น
ต่ าสุด คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าเท่ากับ 0.806 ส่วนตัวแปรสังเกต 
ได้ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่นสูงสุด คือ ความแตกต่าง โดยมีค่าเท่ากับ 0.927 ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้จ านวน 17 ตัวแปร ที่ผู้วิจัย ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความ 
เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.806-0.927 ซึ่งค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่ามีความเชื่อมั่น
ยอมรับได ้

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
ประเด็นค าถามด้วยการน าแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนั้น ตัวแปรสังเกตได้
จึงมีความเที่ยงเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัยได้ 

5.3 กำรรวบรวมข้อมูล  
1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย จ านวน 5 คน 
2.  ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์/

ความร่วมมือ ถึงผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ เพื่อขออนุญาตทดลองใช้เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย (Try out) 
3.  ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์/

ความร่วมมือ ถึงผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตด าเนินการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

4.  ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์/ ความร่วมมือใน 
การตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้น าส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์พร้อมซองปิดแสตมป์
ตอบกลับมายังผู้วิจัย ภายหลังการจัดส่ง 15 วัน กรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยจะด าเนิน 
การติดตามติดตามด้วยตนเองคร้ังที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ และ/
หรือ โทรศัพท์สอบถาม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด  

5.  ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งหมด แล้วน ามาวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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6. สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการก าหนดสถิติที่มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

(1)  สถิติกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ 
 ผู้วิจัยน ามาใช้เพื่ออธิบาย/ บรรยายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของการแจกแจงข้อมูลตัวแปร
ต่างๆ ตามปัจจัยด้านคุณลักษณะของกลุ่ม โดยก าหนดการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของ
ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 17 ตัวแปร เพื่อน ามาใช้เพื่อการอธิบาย/ บรรยายถึงลักษณะการแจกแจง
และการกระจายของตัวแปรสังเกตได้ โดยการก าหนดการวัดเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้  (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) รวมถึงการทดสอบ
สมมติฐานความเบ้และความโด่งว่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ด้วยสถิติทดสอบ Z (Z-test) โดยถ้าตัวแปร
สังเกตได้มีการแจกแจงปกติ SK จะเท่ากับ 0 (SK = 0) แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
ถ้าตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงโค้งในลักษณะเบ้ซ้าย SK จะมีค่าความเบ้เป็นลบ (SK < 0) หรือ
ข้อมูลของตัวแปรสวนใหญ่จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงและถ้าตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงโค้งในลักษณะ
เบ้ขวา SK จะมีค่าความเบ้เป็นบวก (SK > 0) หรือข้อมูลของตัวแปรส่วนใหญ่จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ า
และโค้งการแจกแจงปกติจะมีค่า KU = 3 แสดงว่าโค้งแจกแจงปกติแบบ Mesokurtic หรือโค้งการ
แจกแจงความถี่มีขนาดสูงปานกลาง ถ้า KU > 3 แสดงว่าโค้งแจกแจงแบบ Leptokurtic หรือโค้งการ
แจกแจงความถี่มีขนาดสูงโด่ง ถ้า KU < 3 แสดงว่าโค้งแจกแจงแบบ Platykuritc หรือโค้งการแจกแจง
มีขนาดเตี้ยแบน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) 

(2)  สถิติกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 
 ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยน ามาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-
Moment Correlation Coefficient) ซึ่งท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่ สามารถระบุทิศทางของความสัมพันธ์ (ทางบวกหรือทางลบ) 
ขนาดของความสัมพันธ์มีค่าอยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์โมเดลปัจจัย
เหตุและผล โดยเกณฑ์การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลย ส าหรับ
การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ซึ่ง
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 16 แสดงเกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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ตำรำงท่ี 16 แสดงเกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) ระดับของควำมสัมพันธ์ 

r > 0.80 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
0.60 < r < 0.80 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.40 < r < 0.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.20 < r < 0.40 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

r < 0.20 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
  

โดยเคร่ืองหมาย  + , -  หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะบอกทิศทางของความสัมพันธ์
โดยที่หาก 
 r  มีเคร่ืองหมาย  + หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง 
อีกตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย) 
 r  มีเคร่ืองหมาย  -  หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่า
สูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าต่ า) 

(3) สถิติกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 

 ผู้วิจัยพิจารณาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนที่ถูกสกัดไว้ (Average Variance Extracted: v) โดยการใช้สูตรของ Diamantopoulos and 
Siguaw (2000) ดังนี ้
 ความเที่ยงของตัวแปรแฝงหรือ Composite Reliability 
 

                       c  =        ()2 
  ()2+ () 

 = น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
 = ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 = ผลรวม 

 

ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงควรมีค่ามากกว่า 0.60 ตามเกณฑ์ที่ Diamantopoulos and Siguaw 
(2000) ได้ก าหนดไว้ 

ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
 

                       v  =          2 
    2+ () 
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ค่า v เป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ซึ่งมี
ค่าเทียบเท่ากับค่าไอเกน (Eigenvalues) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจควรมีค่ามากกว่า 0.5 
ตามเกณฑ์ที่ Diamantopoulos and Siguaw (2000) ได้ก าหนดไว้ (Diamantopoulos andSiguaw, 2000 
ใน สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, (2554) 

(4) สถิติกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรโครงสร้ำง 
ผู้วิจัยน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้

ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยและ
ก าหนดให้เป็นโมเดลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย LISREL เพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจ 
สอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วย ดัชนีค่า  Chi-Square, 

χ²/ df, DFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 17 แสดงเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 17 แสดงเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนีควำมกลมกลืน ระดับค่ำ เกณฑ์ อ้ำงอิง 

χ²- test  ไม่มีนัยส าคัญ (p < 0.05) Diamantopoulos and 
Siguaw. (2000) 

χ²/ df < 2.00 
2.00 – 5.00 

สอดคล้องกลมกลืนดี 
สอดคล้องกลมกลืน
พอใช้ได ้

Bollen, (1989)., 
Diamantopoulos and 
Siguaw. (2000) 

CFI 
(Comparative Fit Index) 

≥ 0.95 
0.90 – 0.95 

สอดคล้องกลมกลืนดี 
สอดคล้องกลมกลืน
พอใช้ได ้

Kaplan (2000) 
Diamantopoulos and 
Siguaw. (2000) 

GFI 
(Goodness of Fit Index) 

≥ 0.95 
0.90 – 0.95 

สอดคล้องกลมกลืนดี 
สอดคล้องกลมกลืน
พอใช้ได ้

Diamantopoulos and 
Siguaw. (2000) 



95 

ตำรำงท่ี 17 (ต่อ) 

ดัชนีควำมกลมกลืน ระดับค่ำ เกณฑ์ อ้ำงอิง 

AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 

≥ 0.95 
0.90 – 0.95 

สอดคล้องกลมกลืนดี 
สอดคล้องกลมกลืน
พอใช้ได ้

Diamantopoulos and 
Siguaw. (2000) 

RMSEA (Root Mean 
Square Error of 
Approximation) 

< 0.05 
0.05 – 0.08 
 
0.08 – 0.10 
 
> 0.10 

สอดคล้องกลมกลืนดี 
สอดคล้องกลมกลืน
พอใช้ได ้
สอดคล้องกลมกลืนไม่
ค่อยดี 
สอดคล้องกลมกลืนไม่ดี 

Diamantopoulos and 
Siguaw. (2000) 

SRMR (Standardized 
Root Mean Square 

Residual) 

< 0.05 
< 0.08 

สอดคล้องกลมกลืนดี 
สอดคล้องกลมกลืนไม่
ค่อยดี 

Diamantopoulos and 
Siguaw. (2000) 
Hu andBentler. (1999) 

 
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถอธิบาย

ได้ดังนี้ (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2554) 

1) ค่า Chi-Square (χ²- test) ค่าไค-สแควร์ เป็นค่าสถิติทดสอบที่ใช้แพร่หลายในการทดสอบ
ว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์จริงตามสมมติฐานและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยถ้าค่าไค-สแควร์มีนัยส าคัญแสดงว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกัน 

2) ค่า Chi-Square (χ²/ df) การพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) การพิจารณา
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ CFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 
 4) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ที่นิยมใช้และผู้วิจัยน า 
มาใช้ในการพิจารณา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการแสดง 
ถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลและดัชนีวัดความกลมกลืน
ที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวน
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และความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลปรับแก้ด้วยองศาความเป็นอิสระโดยทั่วไปค่า GFI 
และค่า AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า GFI และค่า AGFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90  
 5) ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean 
Square of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยค่า RMSEA ที่ดี
มากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดลค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่าระหว่าง 0.08 ถึง 1.00 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เล็กน้อยและค่าที่มากกว่า 0.10 แสดงว่าโมเดลยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 6) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน โดยดัชนีที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการ
พิจารณา คือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean 
Square Residual: SRMR) เป็นค่าดัชนีความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Residual) ซึ่งเป็น
ค่าความคลาดเคลื่อนหารด้วยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า (Estimated Standard 
Error) โดยควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 ถ้าโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกัน (χ²) มีนัยส าคัญผู้วิจัย
จะต้องปรับโมเดล แล้วด าเนินการใหม่ จนกว่าโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะสอดคล้อง
กลมกลืนกัน 
 
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

1) กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดระเบียบข้อมูล 2) การท าดัชนีหรือก าหนด
รหัสข้อมูล 3) การก าจัดข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว 4) การสร้างบทสรุป และ 5) การพิสูจน์
ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551, 228-235) 
 ขั้นตอนท่ี 1 กำรจัดระเบียบข้อมูล  
 การจัดระเบียบข้อมูลเป็นการท าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาอยู่ในสภาพที่สะดวกและง่าย
ต่อการน าไปวิเคราะห์ ซึ่งการจัดระเบียบข้อมูลนี้จะกระท าในตอนที่ได้มีการสัมภาษณ์และได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเห็นว่าข้อมูลมีมากพอแล้วท าการจัดระเบียบข้อมูล
นั้นๆ แล้วผู้วิจัยจะจัดเก็บข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วนี้ไว้ในแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 กำรท ำดัชนีหรือก ำหนดรหัสของข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างดัชนีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการก าหนดรหัสของข้อมูล (Coding) เพื่อ 
ท าการจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นประเภทตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา การจัดข้อมูลโดยการ
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ใช้ค าหลัก ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นวลีหรือข้อความหนึ่งมาแทนข้อมูลที่บันทึกไว้ในบันทึกของการ
สัมภาษณ์ การจัดท าดัชนีหรือก าหนดรหัสของข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้จัดท าตามข้อมูลที่ปรากฏในบันทึก
ของการสัมภาษณ์ โดยมีการพิจารณาจากกรอบแนวคิดทฤษฎี ปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 3 กำรก ำจัดข้อมูลหรือสร้ำงข้อสรุปชั่วครำว  
 ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ท าการสรุปเชื่อมโยงดัชนีค าหลักเข้าด้วยกันภายหลังจากผ่านกระบวนการ
ท าดัชนีหรือก าหนดรหัสข้อมูลแล้ว การเชื่อมโยงค าหลักเข้าด้วยกันจะเขียนเป็นประโยคข้อความที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าหลักและจากการเชื่อมโยงดัชนีค าหลักในตัวอย่างเข้าด้วยกันจะเห็น
ว่าท าให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นบันทึกละเอียดที่มีอยู่มากนั้นถูกลดทอนหรือตัดทิ้งไปจนกระทั่งเหลือ
เฉพาะประเด็นหลักๆ ที่น ามาผูกโยงกันเท่านั้น ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความกระชับชัดเจนมากขึ้น  
 ขั้นตอนท่ี 4 กำรสร้ำงบทสรุป  
 ผู้วิจัยได้สร้างบทสรุป โดยการเขียนการเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน
แล้วเข้าด้วยกัน การเชื่อมข้อสรุปชั่วคราวนั้นจะเชื่อมโยงตามล าดับข้อสรุปแต่ละข้อสรุปเป็นบทสรุป 
ย่อยและเชื่อมโยงบทสรุปย่อยแต่ละบท สรุปเข้าด้วยกันเป็นบทสรุปสุดท้าย การเชื่อมโยงแต่ละคร้ัง
จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สรุปว่าข้อมูลชุดใดสัมพันธ์กับข้อมูลชุดใดและสัมพันธ์ใน
ลักษณะ “เป็นส่วนหนึ่ง” หรือ “อยู่ภายใต้ข้อมูลชุดใด” การเชื่อมโยงจัดล าดับข้อสรุปและบทสรุปย่อย
เข้าด้วยกันนั้นจะมีลักษณะลดหลั่นตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ (Hierarchy) จนกระทั่งผลสุดท้ายจะ
ได้บทสรุปใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ครอบคลุมข้อสรุปและบทสรุปย่อยๆ ในรูปของข้อความเชิงอธิบาย
ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูงกว่าข้อสรุปและบทสรุปย่อย  
 ขั้นตอนท่ี 5 กำรพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรวิเครำะห์  
 ภายหลังจากสร้างบทสรุปแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อของข้อมูลโดยย้อนกลับไป
พิจารณาข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม เพื่อพิสูจน์ว่าบทสรุปนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ โดยการตรวจ 
สอบความเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลว่าข้อมูลที่เก็บได้มาจากแหล่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคล 
ส่วนใหญ่หรือไม่  


