
 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโนม้

การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยซ่ึงคณะผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการเนินการ
ดงัน้ี 

1. แบบของการวิจยั 
2. ประชากร 
3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

แบบของการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโนม้

การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย  
 

ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่มบริษทัญ่ีปุ่นเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนัออก และภูมิภาคอ่ืนท่ีมีธุรกิจ SMEs สัญชาติญ่ีปุ่นตั้งอยู ่
จาํนวน 4,000 บริษทั (จากฐานขอ้มูลเครือข่ายของ TNI และ ฐานขอ้มูล BOI ) 

คาํจาํกดัความของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตามประเภทของกิจการ ดงัน้ี 
- ภาคการผลิต จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 300 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 300 ลา้นเยน 
- ภาคบริการ จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 100 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
- ภาคการคา้ส่ง จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 100 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 100 ลา้นเยน 
- ภาคการคา้ปลีก จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 50 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
โดยวิสาหกิจขนาดยอ่ม (Small enterprise) หมายถึงกิจการทัว่ไปท่ีมีคนงานไม่เกิน 20 คน 

หรือ ในกรณีภาคการคา้หรือบริการใหห้มายถึงกิจการท่ีมีคนงานไม่เกิน 5 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่มบริษทัญ่ีปุ่นเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนัออก และภูมิภาคอ่ืนท่ีมีธุรกิจ SMEs สัญชาติญ่ีปุ่นตั้งอยู ่
โดยการสุ่มประชากรตรงตามลกัษณะท่ีกาํหนดจะศึกษาโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหรือแบ่ง
ตามพื้นท่ี (Cluster or Area Sampling) โดยเป็นการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์หรือตามพื้นท่ี คือ ตามภูมิภาคของประเทศไทย คณะผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากทุกหน่วยภายใน
กลุ่มท่ีเป็นตวัแทนเป็นแบบการสุ่มแบบขั้นตอนเดียว (One-Stage Cluster Sampling) โดยกาํหนด
สดัส่วนความน่าจะเป็นต่อขนาดของตวัอยา่ง โดยมีวิธีการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 
สูตรการหาขนาดตัวอย่าง (n) 
     n  =  N . 

      1+Ne2 

 
 e คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนในรูปของสดัส่วน 
 n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  e = ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน (5%) 

 
วิธีสุ่มตวัอยา่งและการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างสาํหรับส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์โดยนาํ

จาํนวนประชากรจาํนวน 4,000 * .0025 ไดเ้ท่ากบั 10 บวกกบั 1 ไดเ้ท่ากบั 11 แลว้หาร 4,000 ได้
เท่ากบั 363.63 คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 500 บริษทั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 
ของจาํนวนประชากร โดยท่ีจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 500 บริษทัจะตอ้งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม
และบริการไม่น้อยกว่า 7 กลุ่ม ซ่ึงประกอบไปด้วยช้ินส่วนรถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร บริการดา้น โลจิสติกส์ บริการดา้นคอมพิวเตอร์ ท่ีปรึกษาดา้นการผลิต ท่ี
ปรึกษาธุรกิจดา้นการเงินและการลงทุน ท่ีปรึกษาธุรกิจดา้นการตลาด 

การสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารผูป้ระกอบการบริษทัญ่ีปุ่นจาํนวน 30 บริษทั
ใชว้ิธีการสุ่มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) จากขอ้มูลประมาณ 4,000 ชุด คิดเป็น
สัดส่วน 0.75 เปอร์เซ็น และได้ทาํการเลือกในขั้นแรกให้เป็นตวัแทนจาํนวน 105 บริษัท  
(การคดัเลือก พิจารณาจากเกณฑ ์ทุนจดทะเบียน จาํนวนพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาคท่ีตั้ง
ของบริษทั ความสมัพนัธ์ของบริษทักบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น) 
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การกาํหนดตวัอยา่งสาํหรับการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารผูป้ระกอบการไทยจาํนวน 10 บริษทัท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทัญ่ีปุ่นใชว้ิธีการสุ่มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  

2. แบบสอบถามเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการญ่ีปุ่น แบ่งเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 สาํรวจความพร้อมของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 3 ศึกษาความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงั

ประเทศไทยกบัธุรกิจไทย 
 ส่วนท่ี 4 ศึกษาแนวโนม้การยา้ยธุรกิจไปประเทศอ่ืน 
3.แบบสอบถามเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการไทย 
 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
ในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
1. แบบสอบถามการศึกษาสถานภาพและแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงั

ประเทศไทยโดยมีลาํดบัขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 1.1 กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบสอบถามการศึกษาสถานภาพและศึกษา

แนว้โนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
 1.2 กาํหนดประเด็นหลกัของเน้ือหาในแบบสอบถามการศึกษาสถานภาพและ

ศึกษาแนว้โนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบ

รายการ 18 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ 
  2.1 ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ จาํนวน 11 ขอ้ 
  2.2 ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ จาํนวน 5 ขอ้ 
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  2.3 สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย จาํนวน 16 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  
  1.3 กาํหนดรูปแบบคาํถาม ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

สร้างตามวิธีของ Likert มี 5 ระดบัดงัน้ี 
   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
   2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
   3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
   4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  1.4 ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์ของ

แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีกาํหนดไวใ้นนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1.5 นาํขอ้ความทั้งหมดประชุมภายในคณะทาํงานของทั้งสองฝ่าย คือ 

สสว. และ TNI เพื่อตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํเพิ่มเติม 
  1.6 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความแลว้จดัทาํแบบสอบถาม 
  1.7 จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชว้ิจยั 
2. แบบสอบถามเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการญ่ีปุ่น แบ่งเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 สํารวจความพร้อมของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศ

ไทย จาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาแนวโน้มการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย

จาํนวน 10 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ศึกษาความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงั

ประเทศไทยกบัธุรกิจไทยจาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 ศึกษาแนวโนม้การยา้ยธุรกิจไปประเทศอ่ืนจาํนวน 5 ขอ้ 
3. แบบสอบถามเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการไทยจาํนวน 8 ขอ้ 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลตวัอยา่งไวโ้ดยวิธีการ

เกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
1. เตรียมแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัจาํนวนตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้
2. ดาํเนินการแจกและเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
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3. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งบริษทัละ 1 ชุด 
 

การจดัทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การประมวลผลขอ้มูลโดยแปลงใหอ้ยูใ่นรูปของรหสัและแปลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
2. วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นรายขอ้และรายดา้น 
3. หาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามเป็นรายขอ้และรายดา้น 
4. แปลความหมายค่าเฉล่ียนํ้ าหนักคาํถามแบ่งเป็น ตามแนวคิดของเบสท ์(ณรงคศ์กัด์ิ            

สุมาลยโ์รจน์.2534 : 67. อา้งอิงมาจาก Best. 1970 : 201-204 ) ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

5. วิเคราะห์นํ้าหนกัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
 

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ค่าสถิติไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
 

การวเิคราะห์องค์ประกอบ 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2538 : 113 - 115) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีจะ

ช่วยคน้หาลกัษณะของตวัแปรหลาย ๆ ตวัท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เป็นการลดจาํนวนตวัแปรให้
นอ้ยลงเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจ ทาํให้สามารถมองเห็นโครงสร้าง และแบบแผนของตวัแปรใน
ลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงจะช่วยอธิบายความหมายและลกัษณะของตวัแปรทาํ
ให้สามารถให้คาํจาํกดัความของตวัแปรให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ช่วยตดัสินว่าควรจะศึกษาตวัแปรดา้น
ใดบ้างและตวัแปรใดเก่ียวขอ้งกับตัวแปรใดการวิเคราะห์องค์ประกอบจะเป็นศูนย์รวมความ
หลากหลายของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ภายใน
ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ท่ีสงัเกตหรือวดัไดก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบมกัทาํใน 2 ลกัษณะ คือ 
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1. เพื่อสาํรวจหรือคน้หาตวัแปรแฝงท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วัแปรท่ีสังเกตหรือวดัได ้ เรียกว่า  
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) 

2. เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบหรือยนืยนัทฤษฎีท่ีผูอ่ื้นคน้พบ เรียกว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบมีหลกัใหญ่ ๆ       
ท่ีตอ้งการคาํตอบอยู ่ 2 ลกัษณะ (อุทุมพร ทองอุไทย, 2523ข : 15) คือ “มีความง่ายเชิงสถิติและ                
มีความหมายในเน้ือหา” จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์องคป์ระกอบอาจจาํแนกไดด้งัน้ี 

1. ช่วยบรรยายเก่ียวกบัขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา 
2. ช่วยตรวจสอบทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
3. ช่วยสร้างความสมัพนัธ์เชิงหนา้ท่ีระหวา่งตวัแปร 
4. วิเคราะห์บุคคลหรือวตัถุและจดัใหเ้ป็นประเภทต่าง ๆ  
5.  วิเคราะห์โครงสร้างองคป์ระกอบของตวัแปรท่ีเป็นเกณฑ ์ และระบุตวัแปรท่ีเป็น

ประโยชน์ในสมการถดถอย 
6. เป็นการพิสูจน์ขอ้คน้พบของตนเองกบัของผูอ่ื้น 
7. ลดขอ้มูลใหน้อ้ยลง เพื่อใหไ้ดล้กัษณะร่วมท่ีซ่อนอยู ่
8. ใชใ้นการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
9. ช่วยในการสร้างแบบวดัลกัษณะต่าง ๆ  
ขั้นตอนในกระบวนการวิเคราะห์องคป์ระกอบและแปลความหมาย อาจแบ่งไดค้ร่าว ๆ 4 

ขั้นตอน (วิเชียร ไชยบงั, 2544 : 11 - 12) คือ 
1. เตรียมขอ้มูลและตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
2. การสกดัองคป์ระกอบ 
3. การหมุนแกนองคป์ระกอบ 
4. การแปลความหมายและกาํหนดช่ือองคป์ระกอบ 
 
1. เตรียมขอ้มูลและตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

องคป์ระกอบนั้น จะตอ้งมีลกัษณะเป็นตวัแปรต่อเน่ืองหลาย ๆ ตวัแปรท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอย่าง
หลงัจากนั้นทาํการตรวจสอบว่าตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ถา้ตวัแปรมีความสัมพนัธ์
กนัมาก หรือมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัจะสามารถใชเ้ทคนิค Factor Analysis ได ้ถา้ตวัแปร
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั หรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย ไม่ควรใชเ้ทคนิค Factor Analysis โดยการ
ตรวจสอบทาํไดห้ลายวิธี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548 : 204 -205) ดงัน้ี 
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วิธีท่ี 1 การตรวจสอบโดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยการสร้างเมทริกซ์แสดง
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่ 

- ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรคู่ใดมีค่าเขา้ใกล ้ +1 หรือ -1 แสดงว่าตวัแปร        
คู่นั้นมีความสมัพนัธ์กนัมากควรอยูใ่น Factor เดียวกนั 

- ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรคู่ใดมีค่าใกลศู้นย ์ แสดงว่าตวัแปรคู่นั้นไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัหรือสมัพนัธ์กนันอ้ยควรอยูค่นละ Factor 

- ถา้มีตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน ๆ หรือมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน ๆ           
ท่ีเหลือนอ้ยมาก ควรตดัตวัแปรนั้นออกจากการวิเคราะห์ 

วิธีท่ี 2 ใชส้ถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซ่ึงเป็นค่าท่ี
ใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มูลตวัอยา่งท่ีจะนาํมาวิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis โดยท่ี 

เม่ือ r คือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ซ่ึงทาํใหค่้า 0 ≤ KMO ≤ 1 
- ถา้ค่า KMO มีค่านอ้ย (เขา้สู่ศูนย)์ แสดงว่าเทคนิค Factor analysis ไม่เหมาะสมกบัขอ้มูล

ท่ีมีอยู ่
- ถา้ค่า KMO มีค่ามาก (เขา้สู่หน่ึง) แสดงว่าเทคนิค Factor analysis เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมี

อยู ่
- โดยทัว่ไปถา้ค่า KMO < .5 จะถือว่า ขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor 

Analysis 
วิธีท่ี 3 Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) 
ของดีเทอร์มิแนนท ์ (Determinant) ของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ มีการทดสอบสมมติฐานว่า

เมทริกซ์สหสมัพนัธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity matrix) หรือไม่ จากสมมติฐาน 
  H0 : ตวัแปรต่าง ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั หรือ 
  H1 : ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั 
ดงันั้นถา้ยอมรับ H0 แสดงว่าตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั จึงไม่ควรใชเ้ทคนิค Factor 

analysis แต่ถา้ปฏิเสธ H0 (หรือยอมรับ H1 ) นัน่คือตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัจึงสามารถใชเ้ทคนิค 
Factor analysis ได ้

 
2. การสกดัองคป์ระกอบ (Factor extraction) 
มีจุดมุ่งหมาย คือ การหาจาํนวน Factor ท่ีสามารถใชแ้ทนตวัแปรทั้งหมดทุกตวัได ้ หรือ  

เป็นการดึงรายละเอียดจากตวัแปรมาไวใ้น Factor วิธีการสกดัองคป์ระกอบมีหลายวิธี (นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2538 : 122 - 126) เช่น 
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 2.1 Principal Component Analysis เรียกย่อ ๆ ว่า PCA เป็นเทคนิคท่ีมี
วตัถุประสงคท่ี์จะนาํรายละเอียดของตวัแปรท่ีมีจาํนวนตวัแปรมาก ๆ มาไวใ้นองคป์ระกอบท่ีมีเพียง
ไม่ก่ีตวั โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดจากแต่ละตวัแปร ในการวิเคราะห์ PCA จะสร้างการ
เช่ือมรวมกนัเชิงเสน้ (Linear combination) ของตวัแปร โดยท่ี 

  2.1.1 Factor ท่ี 1 จะเป็น Linear Combination แรกและมีรายละเอียดจาก
ตวัแปรทั้งหมดมากท่ีสุด หรือกล่าวไดว้า่มีค่าแปรปรวนสูงสุด 

  2.1.2 Factor ท่ี 2 ก็เป็น Linear Combination ของตวัแปร เช่นกนั และ
สามารถนาํรายละเอียดท่ีเหลือจาก Factor ท่ี 1 โดยพยายามนาํรายละเอียดจากท่ีเหลือมาใส่ใน Factor 
ท่ี 2 ใหม้ากท่ีสุด โดยท่ี Factor ท่ี 2 จะตอ้งตั้งฉาก (Orthogonal) กบั Factor แรก หรือกล่าวว่า Factor 
ท่ี 2 ไม่มีความสมัพนัธ์กบั Factor ท่ี 1 

  2.1.3 Factor ท่ี 3 เป็น Linear combination ของตวัแปรเช่นกนั ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบั Factor ท่ี 1 และ 2 และสามารถนาํ Information ท่ีเหลือจากตวัแปรใหม้ากท่ีสุด 

  2.1.4 ในทาํนองเดียวกนั การสร้าง Factor ท่ี 4, 5, ... ก็ใชห้ลกัเกณฑด์งัท่ี
กล่าวขา้งตน้ 

 2.2 Principal axis factors เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมแบบหน่ึงท่ีใช้
หลกัการแบบเดียวกบั PCA ขอ้แตกต่างคือ Principal Axis Factors มิไดใ้ชค่้าการร่วม 
(Communality) ของตวัแปรเป็น 1.0 เหมือนใน PCA นัน่ คือ สมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์แทนท่ีจะเป็น 1.0 จะใชค่้ากาํลงัสองของสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัแปรแต่ละตวักบั
ตวัแปรท่ีเหลือเป็นค่าประมาณของค่าการร่วม หรือใชค่้าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละ
ตวักบัตวัแปรท่ีเหลือท่ีมีค่าสูงท่ีสุด เป็นค่าประมาณค่าการร่วม Principal Axis Factors ไดรั้บการ
พฒันาให้ทาํงานดีข้ึน โดยมีการคาํนวณทวนซํ้ าเป็นขั้นตอนดงัน้ี ขั้นแรกจะใชก้าํลงัสองของ
สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัตวัแปรท่ีเหลือเป็นค่าประมาณของค่าการร่วมท่ีเป็นค่าตั้งตน้ ทาํการ
สกดัองคป์ระกอบร่วมเป็นคร้ังท่ีสอง ทาํการคาํนวณทวนซํ้ าเร่ือย ๆ ไปจนกว่าค่าประมาณของค่า
การร่วมจะไม่เปล่ียนแปลง จึงนาํผลของการสกดัองคป์ระกอบร่วมเป็นผลการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ย 

 2.3 Least Squares Method เป็นการสกดัองคป์ระกอบสาํหรับการวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วมแบบหน่ึง ประกอบดว้ยวิธีการแตกต่างกนั 3 แบบ คือ วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดไม่
ถ่วงนํ้ าหนกั (Unweighted Least Squares Method) วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดทัว่ไป (Generalized Least 
Squares Method) และวิธีเศษเหลือนอ้ยท่ีสุด (Minimum Residuals Method) ทั้งสามวิธีใชห้ลกัการ
เหมือนกบั Principal Axis Factors ท่ีมีการคาํนวณทวนซํ้ า ส่ิงท่ีแตกต่างกนั คือ เกณฑใ์นการตดัสิน
หยุดการคาํนวณทวนซํ้ า ซ่ึง Principal Axis Factors ใชเ้กณฑว์่าจะคาํนวณทวนซํ้ าจนกว่า
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ค่าประมาณของค่าการร่วมไม่เปล่ียนแปลง สาํหรับเกณฑใ์นวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดมีแตกต่างกนั
ตามวิธีท่ีใช ้กล่าวคือ วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดไม่ถ่วงนํ้ าหนกัจะหยดุเม่ือกาํลงัสองของผลต่างระหว่าง
เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ท่ีคาํนวณไดก้บัเมทริกซ์สหสมัพนัธ์จากตวัแปรสงัเกตไดมี้ค่านอ้ยท่ีสุด วิธีกาํลงั
สองน้อยท่ีสุดทัว่ไปใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุดไม่ถ่วงนํ้ าหนักแต่จะถ่วงนํ้ าหนัก
สมาชิกในเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ดว้ยค่าองคป์ระกอบเฉพาะของตวัแปรแต่ละตวันัน่คือ ค่าสหสมัพนัธ์
ของตัวแปรท่ีมีองค์ประกอบเฉพาะสูงจะถูกถ่วงนํ้ าหนักน้อยกว่าสหสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมี
องคป์ระกอบเฉพาะตํ่า ส่วนวิธีเศษเหลือนอ้ยท่ีสุด ใชก้ารทดสอบไค-สแควร์สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง
ขนาดใหญ่ ทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณไดก้บัเมทริกซ์
สหสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตได ้

 2.4 Maximum Likelihood มีหลกัการเช่นเดียวกบัวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรถูกถ่วงนํ้ าหนักด้วยอินเวอร์สขององค์ประกอบเฉพาะของส่วนตวัแปร 
เช่นเดียวกบัวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดทัว่ไป ส่ิงท่ีแตกต่างกนั คือ เกณฑท่ี์จะใชห้ยดุการคาํนวณทวนซํ้ า 
ซ่ึงมีแตกต่างกนั 3 แบบ คือ วิธีหาองคป์ระกอบคาโนนิคอล (Canonical Factoring) วิธี                     
ดีเทอร์มิแนนทข์องเมทริกซ์สหสัมพนัธ์เศษเหลือมีค่าสูงสุด (Maximum Residual Correlation 
Matrix) และวิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล เกณฑข์องวิธีหาองคป์ระกอบคาโนนิคอล คือ การใหไ้ด้
ค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคอลระหว่างองคป์ระกอบร่วมกบัตวัแปรสังเกตไดมี้ค่าสูงสุด เกณฑข์องวิธี        
ดีเทอร์มิแนนทส์หสัมพนัธ์เศษเหลือมีค่าสูงสุด คือ ลกัษณะตามช่ือของวิธีนั้น คือ การให ้               
ดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ผลต่างระหว่างเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณได้ และเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดมี้ค่าสูงสุด ส่วนเกณฑข์องวิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลใชก้าร
ทดสอบไค-สแควร์ ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณได้
กบัเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตได ้

 2.5 Image Analysis วิธีวิเคราะห์ภาพถือว่าตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นตวัแปรสุ่มจาก
ประชากรของตวัแปร มีหลกัการว่า ตวัแปรสังเกตไดแ้ยกไดเ้ป็นส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบร่วมและ
องคป์ระกอบเฉพาะ ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบร่วมเรียกว่าภาพ (Image) ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
เฉพาะเรียกว่า ปฏิภาพ (Anti-Image) ถา้ตวัแปรสังเกตไดมี้ครบตามประชากรของตวัแปร ค่ากาํลงั
สองของภาพของตวัแปรจะเท่ากบัค่าการร่วมของตวัแปร และกาํลงัสองของปฏิภาพของตวัแปรจะมี
ค่าเท่ากบัความแปรปรวนขององคป์ระกอบเฉพาะ แต่ในการวิจยัขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุม
ประชากรของตวัแปรทั้งหมด จึงเรียกภาพและปฏิภาพของตวัแปรว่าภาพย่อย และปฏิภาพย่อย 
(Partial Image and Partial Anti-Image) ในการสกดัองคป์ระกอบใชข้อ้มูลเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ ท่ีมี
การแทนท่ีสมาชิกในแนวทแยงดว้ยค่าของภาพยอ่ย ในท่ีน้ีภาพยอ่ยคือ กาํลงัสองของสหสัมพนัธ์
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ระหว่างตวัแปรแต่ละตวักบัตวัแปรท่ีเหลือ และปรับค่าสมาชิกในแนวทแยงดว้ยค่าความแปรปรวน
ของปฏิภาพย่อย ผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยปกติจะให้จาํนวนองคป์ระกอบประมาณ
คร่ึงหน่ึงของจาํนวนตวัแปร 

 2.6 Alpha Factoring มีหลกัการว่าตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นเพียงตวัแปรสุ่มจาก
ประชากรของตวัแปรเช่นเดียวกบัวิธีวิเคราะห์ภาพ และถือว่าค่าของตวัแปรวดัมาจากประชากร
ทั้งหมด การสกดัองคป์ระกอบมีหลกัการว่าองคป์ระกอบร่วมท่ีสกดัไดจ้ะมีความสัมพนัธ์สูงสุดกบั
องคป์ระกอบร่วมท่ีมีอยูใ่นประชากรของตวัแปร เม่ือเทียบกบั Maximum Likelihood ซ่ึงมีการถ่วง
นํ้ าหนกัค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยส่วนกลบัขององคป์ระกอบเฉพาะ Alpha Factoring ถ่วง
นํ้าหนกัค่าสหสมัพนัธ์ดว้ยส่วนกลบัค่าการร่วม สหสัมพนัธ์ท่ีมีค่าการร่วมสูงจะถูกถ่วงนํ้ าหนกันอ้ย
กว่าสหสัมพนัธ์ท่ีมีค่าการร่วมของตวัแปรตํ่า สาํหรับเกณฑใ์นการเลือกจาํนวนองคป์ระกอบนั้น
พิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าอนัเป็นค่าความเท่ียงท่ีจะใชไ้ดท้ัว่ไปตอ้งมีค่ามากกวา่หน่ึง 

 
3. การหมุนแกนองคป์ระกอบ (Factor Rotation) 
กรณีท่ีค่า Factor Loading มีค่ากลาง ๆ ทาํใหไ้ม่สามารถจดัตวัแปรว่าควรอยูใ่น Factor ใด

ไดน้ั้น จะตอ้งทาํการหมุนแกน ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการหมุนแกนปัจจยัคือ เพื่อทาํใหค่้า Factor 
Loading ของตวัแปร มีค่ามากข้ึนหรือลดลงจนกระทัง่ทาํใหท้ราบว่าตวัแปรนั้นควรอยูใ่น Factor ใด 
หรือไม่ควรอยูใ่น Factor ใด วิธีการหมุนแกนมี 2 วิธี คือ Orthogonal และ Oblique (ส.วาสนา 
ประวาลพฤกษ,์ 2535 อา้งถึงใน สายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์, 2540 : 30) 

 3.1 Orthogonal Rotation เป็นการหมุนแกนไปแลว้ยงัคงทาํให ้ Factor ตั้งฉากกนั 
หรือเป็นอิสระกนั แต่ทาํใหค่้า Factor Loading เพิ่มข้ึนหรือลดลง มีวิธีหมุน คือ 

  3.1.1 Quartimax Rotation หมุนแกนโดยเนน้การเปล่ียนแถวให้ง่ายข้ึน 
เป็นการทาํค่าผลรวมของกาํลงัส่ีของนํ้าหนกัองคป์ระกอบในแต่ละแถวใหมี้ค่าสูงสุด ผลจากวิธีน้ีจะ
ไดอ้งคป์ระกอบท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมีค่าสูงบางตวัแปร และมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบปานกลาง
และตํ่าบนตวัแปรท่ีเหลือ เป็นผลใหไ้ดอ้งคป์ระกอบทัว่ไป 

  3.1.2 Varimax Rotation หมุนแกนโดยเนน้การเปล่ียนสดมภ ์ (Column) 
ใหง่้ายข้ึนวิธีน้ีเป็นการหมุนแกนโดยใหก้าํลงัสองของนํ้ าหนกัองคป์ระกอบแต่ละสดมภใ์นเมทริกซ์ 
องคป์ระกอบมีค่าสูงสุด วิธีน้ีไดอ้งคป์ระกอบท่ีมีโครงสร้างง่ายและไดอ้งคป์ระกอบเฉพาะ(Specific 
Factor) ซ่ึงทาํใหก้ารแปลความหมายองคป์ระกอบสะดวกข้ึน Kim and Mueller (1978 : 36 - 37) 
กล่าวว่าสูตรการคาํนวณในการหมุนแกนแบบ Varimax ซบัซอ้นและยากกว่าวิธี Quartimax แต่ 
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แบบ Varimax ใหอ้งคป์ระกอบมีโครงสร้างง่ายมากกว่า และแบบแผนขององคป์ระกอบมีแนวโนม้
ท่ีจะคงท่ีมากกวา่แบบ Quartimax เม่ือมีการวิเคราะห์องคป์ระกอบในกลุ่มตวัอยา่งยอ่ยหลาย ๆ กลุ่ม 

  3.1.3 Equamax Rotation เป็นวิธีประนีประนอมระหว่าง Quartimax กบั 
Varimax เป็นการพยายามทาํใหค้วามแปรปรวนทั้งแถวและสดมภมี์ค่าสูงสุด 

 3.2 Oblique Rotation เป็นการหมุนแกนไปในลกัษณะท่ี Factor ไม่ตั้งฉากกนั หรือ
Factor ไม่เป็นอิสระกนั แต่ทาํใหค่้า Factor loading เพิ่มข้ึนหรือลดลง มีวิธีหมุน คือ 

  3.2.1 Quartimin Rotation วิธีหมุนแกนใชห้ลกัการเดียวกบัวิธีการหมุนแกน
แบบ Varimax แต่ยอมให้องค์ประกอบมีความสัมพนัธ์กนั ผลท่ีไดจ้ากการหมุนแกนวิธีน้ีได้
องคป์ระกอบท่ีเป็นองคป์ระกอบทัว่ไปและค่อนขา้งทาํมุมแหลมต่อกนัมากกวา่แบบอ่ืน 

  3.2.2 Covarimin Rotation วิธีหมุนแกนใชห้ลกัการเดียวกบัวิธีการหมุน
แกนแบบ Varimax แต่ยอมใหอ้งคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนั ผลท่ีไดจ้ากการหมุนแกนวิธีน้ีได้
องคป์ระกอบท่ีเป็นองคป์ระกอบเฉพาะและค่อนขา้งทาํมุมกนัเป็นมุมแหลมท่ีมีขนาดเขา้ใกลมุ้มฉาก
มากกวา่แบบอ่ืน 

  3.2.3 Oblimin Rotation เป็นวิธีการหมุนเพื่อแกข้อ้บกพร่องของวิธี 
Quartimin และ Covarimin หลกัการหมุนแกนแบบ Oblimin ใชก้ารทาํใหค่้าความแปรปรวนร่วม
ของกาํลงัสองของสัมประสิทธ์ิท่ีเป็นภาพฉายนํ้ าหนกัองคป์ระกอบบนแกนอา้งอิงมีค่านอ้ยท่ีสุด ใน
ท่ีน้ีแกนอา้งอิง ซ่ึงแทนองคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบทาํมุมแหลมต่อกนั และแกนอา้งอิงแต่ละ
แกนทาํมุมแหลมกบัระนาบ (Plane) ท่ีเกิดจากแกนอา้งอิงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเหลือทุกระนาบดว้ย 

 
4. การแปลความหมายและกาํหนดช่ือองคป์ระกอบ 
การพิจารณาจาํนวนองคป์ระกอบจะพจิารณาจากองคป์ระกอบท่ีมีค่า Eigenvalue มากกวา่ 1 

การพิจารณาวา่ตวัแปรใดบรรจุอยูใ่นองคป์ระกอบใดใหพ้ิจารณาท่ีค่า Loading โดยพิจารณาเลือกค่า
นํ้าหนกัองคป์ระกอบ โดย Hair (1995 : 385) ไดเ้สนอความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า loading ท่ีมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ต่อจาํนวนตวัอยา่ง ดงัน้ี 
Factor loading .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 
จาํนวนตวัอยา่ง 350 250 200 150 120 100 85 70 60 50 

 ทาํการตั้งช่ือองคป์ระกอบใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปร การตั้งช่ือใหแ้ต่ละองคป์ระกอบ มีกฎ
ในการตั้งช่ือดงัน้ี ช่ือขององคป์ระกอบควรจะสั้น อาจตั้งช่ือเพียง 1- 2 คาํ มีความหมายสอดคลอ้ง
กนัระหวา่งตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบ  

 


