บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโน้ม
การย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทยซึ่ งคณะผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนในการเนิ นการ
ดังนี้
1. แบบของการวิจยั
2. ประชากร
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

แบบของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโน้ม
การย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษากลุ่มบริ ษทั ญี่ปุ่นเขตจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ภาคตะวันออก และภูมิภาคอื่นที่มีธุรกิจ SMEs สัญชาติญี่ปุ่นตั้งอยู่
จํานวน 4,000 บริ ษทั (จากฐานข้อมูลเครื อข่ายของ TNI และ ฐานข้อมูล BOI )
คําจํากัดความของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามประเภทของกิจการ ดังนี้
- ภาคการผลิต จํานวนคนงานน้อยกว่า 300 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 300 ล้านเยน
- ภาคบริ การ จํานวนคนงานน้อยกว่า 100 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านเยน
- ภาคการค้าส่ ง จํานวนคนงานน้อยกว่า 100 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 100 ล้านเยน
- ภาคการค้าปลีก จํานวนคนงานน้อยกว่า 50 คนหรื อมีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านเยน
โดยวิสาหกิจขนาดย่อม (Small enterprise) หมายถึงกิจการทัว่ ไปที่มีคนงานไม่เกิน 20 คน
หรื อ ในกรณี ภาคการค้าหรื อบริ การให้หมายถึงกิจการที่มีคนงานไม่เกิน 5 คน
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษากลุ่มบริ ษทั ญี่ปุ่นเขตจังหวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ภาคตะวันออก และภูมิภาคอื่นที่มีธุรกิจ SMEs สัญชาติญี่ปุ่นตั้งอยู่
โดยการสุ่ มประชากรตรงตามลักษณะที่กาํ หนดจะศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่มหรื อแบ่ง
ตามพื้นที่ (Cluster or Area Sampling) โดยเป็ นการแบ่งประชากรออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์หรื อตามพื้นที่ คือ ตามภูมิภาคของประเทศไทย คณะผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากทุกหน่วยภายใน
กลุ่มที่เป็ นตัวแทนเป็ นแบบการสุ่ มแบบขั้นตอนเดียว (One-Stage Cluster Sampling) โดยกําหนด
สัดส่ วนความน่าจะเป็ นต่อขนาดของตัวอย่าง โดยมีวิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างดังนี้
สู ตรการหาขนาดตัวอย่าง (n)
n

e
n
N
e

=

N.
1+Ne2

คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในรู ปของสัดส่ วน
= ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
= ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
= ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (5%)

วิธีสุ่มตัวอย่างและการคํานวณกลุ่มตัวอย่างสําหรับส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ โดยนํา
จํานวนประชากรจํานวน 4,000 * .0025 ได้เท่ากับ 10 บวกกับ 1 ได้เท่ากับ 11 แล้วหาร 4,000 ได้
เท่ากับ 363.63 คณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 500 บริ ษทั คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 12.5
ของจํานวนประชากร โดยที่จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 500 บริ ษทั จะต้องครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่ ม ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าและ
และบริ ก ารไม่ น้อ ยกว่ า 7
อิเล็กทรอนิ กส์ อาหาร บริ การด้าน โลจิ สติกส์ บริ การด้านคอมพิวเตอร์ ที่ปรึ กษาด้านการผลิต ที่
ปรึ กษาธุรกิจด้านการเงินและการลงทุน ที่ปรึ กษาธุรกิจด้านการตลาด
การสุ่ มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารผูป้ ระกอบการบริ ษทั ญี่ปุ่นจํานวน 30 บริ ษทั
ใช้วิธีการสุ่ มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) จากข้อมูลประมาณ 4,000 ชุด คิดเป็ น
บริ ษ ัท
สัด ส่ ว น 0.75 เปอร์ เ ซ็ น และได้ท าํ การเลื อ กในขั้น แรกให้เ ป็ นตัว แทนจํา นวน 105
(การคัดเลือก พิจารณาจากเกณฑ์ ทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาคที่ต้ งั
ของบริ ษทั ความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
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การกําหนดตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารผูป้ ระกอบการไทยจํานวน 10 บริ ษทั ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ ษทั ญี่ปุ่นใช้วิธีการสุ่ มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
2. แบบสอบถามเชิงลึกสําหรับผูป้ ระกอบการญี่ปุ่น แบ่งเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 สํารวจความพร้อมของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
ส่ วนที่ 2 ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
ส่ วนที่ 3 ศึกษาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยกับธุรกิจไทย
ส่ วนที่ 4 ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกิจไปประเทศอื่น
3.แบบสอบถามเชิงลึกสําหรับผูป้ ระกอบการไทย

ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือ
ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. แบบสอบถามการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยโดยมีลาํ ดับขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถามการศึกษาสถานภาพและศึกษา
แน้วโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
1.2 กําหนดประเด็นหลักของเนื้ อหาในแบบสอบถามการศึกษาสถานภาพและ
ศึกษาแน้วโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป เป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ 18 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจ
2.1 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ จํานวน 11 ข้อ
2.2 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ จํานวน 5 ข้อ
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2.3 สภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย จํานวน 16 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1.3 กําหนดรู ปแบบคําถาม ใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
สร้างตามวิธีของ Likert มี 5 ระดับดังนี้
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
1.4 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับลักษณะที่กาํ หนดไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะ
1.5 นําข้อความทั้งหมดประชุมภายในคณะทํางานของทั้งสองฝ่ าย คือ
สสว. และ TNI เพื่อตรวจสอบและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม
1.6 ปรับปรุ งแก้ไขข้อความแล้วจัดทําแบบสอบถาม
1.7 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้วิจยั
2. แบบสอบถามเชิงลึกสําหรับผูป้ ระกอบการญี่ปุ่น แบ่งเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 สํารวจความพร้อมของการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศ
ไทย จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
จํานวน 10 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ศึกษาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยกับธุรกิจไทยจํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกิจไปประเทศอื่นจํานวน 5 ข้อ
3. แบบสอบถามเชิงลึกสําหรับผูป้ ระกอบการไทยจํานวน 8 ข้อ

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลตัวอย่างไว้โดยวิธีการ
เก็บข้อมูลดังนี้
1. เตรี ยมแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจํานวนตัวอย่างที่กาํ หนดไว้
2. ดําเนินการแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
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3. ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างบริ ษทั ละ 1 ชุด

การจัดทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การประมวลผลข้อมูลโดยแปลงให้อยูใ่ นรู ปของรหัสและแปลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) เป็ นรายข้อและรายด้าน
3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามเป็ นรายข้อและรายด้าน
4. แปลความหมายค่าเฉลี่ยนํ้าหนักคําถามแบ่งเป็ น ตามแนวคิดของเบสท์ (ณรงค์ศกั ดิ์
สุ มาลย์โรจน์.2534 : 67. อ้างอิงมาจาก Best. 1970 : 201-204 ) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
5. วิเคราะห์น้ าํ หนักของปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2538 : 113 - 115) เป็ นวิธีการทางสถิติที่จะ
ช่วยค้นหาลักษณะของตัวแปรหลาย ๆ ตัวที่สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน เป็ นการลดจํานวนตัวแปรให้
น้อยลงเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทําให้สามารถมองเห็นโครงสร้าง และแบบแผนของตัวแปรใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่ งจะช่วยอธิบายความหมายและลักษณะของตัวแปรทํา
ให้สามารถให้คาํ จํากัดความของตัวแปรให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ช่วยตัดสิ นว่าควรจะศึกษาตัวแปรด้าน
ใดบ้า งและตัว แปรใดเกี่ ย วข้อ งกับ ตัว แปรใดการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบจะเป็ นศู น ย์ร วมความ
หลากหลายของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซ่ ึ งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ภายใน
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่สงั เกตหรื อวัดได้การวิเคราะห์องค์ประกอบมักทําใน 2 ลักษณะ คือ
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1. เพื่อสํารวจหรื อค้นหาตัวแปรแฝงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตวั แปรที่สังเกตหรื อวัดได้ เรี ยกว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
2. เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบหรื อยืนยันทฤษฎีที่ผอู ้ ื่นค้นพบ เรี ยกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมีหลักใหญ่ ๆ
ที่ตอ้ งการคําตอบอยู่ 2 ลักษณะ (อุทุมพร ทองอุไทย, 2523ข : 15) คือ “มีความง่ายเชิงสถิติและ
มีความหมายในเนื้อหา” จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบอาจจําแนกได้ดงั นี้
1. ช่วยบรรยายเกี่ยวกับขอบเขตที่ตอ้ งการศึกษา
2. ช่วยตรวจสอบทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างตัวแปร
4. วิเคราะห์บุคคลหรื อวัตถุและจัดให้เป็ นประเภทต่าง ๆ
5. วิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบของตัวแปรที่เป็ นเกณฑ์
และระบุตวั แปรที่เป็ น
ประโยชน์ในสมการถดถอย
6. เป็ นการพิสูจน์ขอ้ ค้นพบของตนเองกับของผูอ้ ื่น
7. ลดข้อมูลให้นอ้ ยลง เพื่อให้ได้ลกั ษณะร่ วมที่ซ่อนอยู่
8. ใช้ในการทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
9. ช่วยในการสร้างแบบวัดลักษณะต่าง ๆ
ขั้นตอนในกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบและแปลความหมาย อาจแบ่งได้คร่ าว ๆ 4
ขั้นตอน (วิเชียร ไชยบัง, 2544 : 11 - 12) คือ
1. เตรี ยมข้อมูลและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2. การสกัดองค์ประกอบ
3. การหมุนแกนองค์ประกอบ
4. การแปลความหมายและกําหนดชื่อองค์ประกอบ
1. เตรี ยมข้อมูลและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบนั้น จะต้องมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรต่อเนื่ องหลาย ๆ ตัวแปรที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากนั้นทําการตรวจสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ ถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์
กันมาก หรื อมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญจะสามารถใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ ถ้าตัวแปร
ไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมีความสัมพันธ์กนั น้อย ไม่ควรใช้เทคนิ ค Factor Analysis โดยการ
ตรวจสอบทําได้หลายวิธี (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548 : 204 -205) ดังนี้
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วิธีที่ 1 การตรวจสอบโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ โดยการสร้างเมทริ กซ์แสดง
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่
- ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าเข้าใกล้ +1 หรื อ -1 แสดงว่าตัวแปร
คู่น้ นั มีความสัมพันธ์กนั มากควรอยูใ่ น Factor เดียวกัน
- ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ศูนย์ แสดงว่าตัวแปรคู่น้ นั ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อสัมพันธ์กนั น้อยควรอยูค่ นละ Factor
- ถ้ามีตวั แปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น ๆ หรื อมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น ๆ
ที่เหลือน้อยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห์
วิธีที่ 2 ใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งเป็ นค่าที่
ใช้วดั ความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะนํามาวิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis โดยที่
เมื่อ r คือค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ซ่ ึงทําให้ค่า 0 ≤ KMO ≤ 1
- ถ้าค่า KMO มีค่าน้อย (เข้าสู่ ศูนย์) แสดงว่าเทคนิค Factor analysis ไม่เหมาะสมกับข้อมูล
ที่มีอยู่
- ถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่ หนึ่ ง) แสดงว่าเทคนิ ค Factor analysis เหมาะสมกับข้อมูลที่มี
อยู่
- โดยทัว่ ไปถ้าค่า KMO < .5 จะถือว่า ข้อมูลที่มีอยูไ่ ม่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิค Factor
Analysis
วิธีที่ 3 Bartlett’s Test of Sphericity เป็ นการทดสอบค่า ไค-สแควร์ (Chi-square)
ของดีเทอร์ มิแนนท์ (Determinant) ของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ มีการทดสอบสมมติฐานว่า
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์น้ นั เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix) หรื อไม่ จากสมมติฐาน
H0 : ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อ
H1 : ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
ดังนั้นถ้ายอมรับ H0 แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั จึงไม่ควรใช้เทคนิค Factor
analysis แต่ถา้ ปฏิเสธ H0 (หรื อยอมรับ H1 ) นัน่ คือตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั จึงสามารถใช้เทคนิค
Factor analysis ได้
2. การสกัดองค์ประกอบ (Factor extraction)
มีจุดมุ่งหมาย คือ การหาจํานวน Factor ที่สามารถใช้แทนตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได้ หรื อ
เป็ นการดึงรายละเอียดจากตัวแปรมาไว้ใน Factor วิธีการสกัดองค์ประกอบมีหลายวิธี (นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2538 : 122 - 126) เช่น
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2.1 Principal Component Analysis เรี ยกย่อ ๆ ว่า PCA เป็ นเทคนิ คที่มี
วัตถุประสงค์ที่จะนํารายละเอียดของตัวแปรที่มีจาํ นวนตัวแปรมาก ๆ มาไว้ในองค์ประกอบที่มีเพียง
ไม่กี่ตวั โดยจะพิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดจากแต่ละตัวแปร ในการวิเคราะห์ PCA จะสร้างการ
เชื่อมรวมกันเชิงเส้น (Linear combination) ของตัวแปร โดยที่
2.1.1 Factor ที่ 1 จะเป็ น Linear Combination แรกและมีรายละเอียดจาก
ตัวแปรทั้งหมดมากที่สุด หรื อกล่าวได้วา่ มีค่าแปรปรวนสูงสุ ด
2.1.2 Factor ที่ 2 ก็เป็ น Linear Combination ของตัวแปร เช่นกัน และ
สามารถนํารายละเอียดที่เหลือจาก Factor ที่ 1 โดยพยายามนํารายละเอียดจากที่เหลือมาใส่ ใน Factor
ที่ 2 ให้มากที่สุด โดยที่ Factor ที่ 2 จะต้องตั้งฉาก (Orthogonal) กับ Factor แรก หรื อกล่าวว่า Factor
ที่ 2 ไม่มีความสัมพันธ์กบั Factor ที่ 1
2.1.3 Factor ที่ 3 เป็ น Linear combination ของตัวแปรเช่นกัน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั Factor ที่ 1 และ 2 และสามารถนํา Information ที่เหลือจากตัวแปรให้มากที่สุด
2.1.4 ในทํานองเดียวกัน การสร้าง Factor ที่ 4, 5, ... ก็ใช้หลักเกณฑ์ดงั ที่
กล่าวข้างต้น
2.2 Principal axis factors เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมแบบหนึ่ งที่ใช้
หลักการแบบเดียวกับ PCA ข้อแตกต่างคือ Principal Axis Factors มิได้ใช้ค่าการร่ วม
(Communality) ของตัวแปรเป็ น 1.0 เหมือนใน PCA นัน่ คือ สมาชิกในแนวทแยงของเมทริ กซ์
สหสัมพันธ์แทนที่จะเป็ น 1.0 จะใช้ค่ากําลังสองของสหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างตัวแปรแต่ละตัวกับ
ตัวแปรที่เหลือเป็ นค่าประมาณของค่าการร่ วม หรื อใช้ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละ
ตัวกับตัวแปรที่เหลือที่มีค่าสู งที่สุด เป็ นค่าประมาณค่าการร่ วม Principal Axis Factors ได้รับการ
พัฒนาให้ทาํ งานดี ข้ ึน โดยมีการคํานวณทวนซํ้าเป็ นขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกจะใช้กาํ ลังสองของ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรที่เหลือเป็ นค่าประมาณของค่าการร่ วมที่เป็ นค่าตั้งต้น ทําการ
สกัดองค์ประกอบร่ วมเป็ นครั้งที่สอง ทําการคํานวณทวนซํ้าเรื่ อย ๆ ไปจนกว่าค่าประมาณของค่า
การร่ วมจะไม่เปลี่ยนแปลง จึงนําผลของการสกัดองค์ประกอบร่ วมเป็ นผลการวิเคราะห์ข้นั สุ ดท้าย
2.3 Least Squares Method เป็ นการสกัดองค์ประกอบสําหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่ วมแบบหนึ่ ง ประกอบด้วยวิธีการแตกต่างกัน 3 แบบ คือ วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดไม่
ถ่วงนํ้าหนัก (Unweighted Least Squares Method) วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดทัว่ ไป (Generalized Least
Squares Method) และวิธีเศษเหลือน้อยที่สุด (Minimum Residuals Method) ทั้งสามวิธีใช้หลักการ
เหมือนกับ Principal Axis Factors ที่มีการคํานวณทวนซํ้า สิ่ งที่แตกต่างกัน คือ เกณฑ์ในการตัดสิ น
หยุดการคํานวณทวนซํ้า ซึ่ ง Principal Axis Factors ใช้เกณฑ์ว่าจะคํานวณทวนซํ้าจนกว่า
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ค่าประมาณของค่าการร่ วมไม่เปลี่ยนแปลง สําหรับเกณฑ์ในวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดมีแตกต่างกัน
ตามวิธีที่ใช้ กล่าวคือ วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงนํ้าหนักจะหยุดเมื่อกําลังสองของผลต่างระหว่าง
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่คาํ นวณได้กบั เมทริ กซ์สหสัมพันธ์จากตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้อยที่สุด วิธีกาํ ลัง
สองน้อยที่สุดทัว่ ไปใช้เกณฑ์เดียวกันกับวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงนํ้าหนักแต่จะถ่วงนํ้าหนัก
สมาชิกในเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ดว้ ยค่าองค์ประกอบเฉพาะของตัวแปรแต่ละตัวนัน่ คือ ค่าสหสัมพันธ์
ของตัว แปรที่ มี อ งค์ป ระกอบเฉพาะสู ง จะถู ก ถ่ ว งนํ้า หนัก น้อ ยกว่ า สหสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่ มี
องค์ประกอบเฉพาะตํ่า ส่ วนวิธีเศษเหลือน้อยที่สุด ใช้การทดสอบไค-สแควร์สาํ หรับกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่คาํ นวณได้กบั เมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
2.4 Maximum Likelihood มีหลักการเช่ นเดี ยวกับวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด
สหสัมพันธ์ ของตัวแปรถูกถ่ ว งนํ้าหนัก ด้วยอิ นเวอร์ สขององค์ประกอบเฉพาะของส่ วนตัวแปร
เช่นเดียวกับวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดทัว่ ไป สิ่ งที่แตกต่างกัน คือ เกณฑ์ที่จะใช้หยุดการคํานวณทวนซํ้า
ซึ่ งมีแตกต่างกัน 3 แบบ คือ วิธีหาองค์ประกอบคาโนนิ คอล (Canonical Factoring) วิธี
ดีเทอร์ มิแนนท์ของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์เศษเหลือมีค่าสู งสุ ด (Maximum Residual Correlation
Matrix) และวิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล เกณฑ์ของวิธีหาองค์ประกอบคาโนนิคอล คือ การให้ได้
ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ คอลระหว่างองค์ประกอบร่ วมกับตัวแปรสังเกตได้มีค่าสู งสุ ด เกณฑ์ของวิธี
ดีเทอร์ มิแนนท์สหสัมพันธ์เศษเหลือมีค่าสู งสุ ด คือ ลักษณะตามชื่อของวิธีน้ นั คือ การให้
ดี เทอร์ มิแนนท์ของเมทริ กซ์ผลต่างระหว่างเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่คาํ นวณได้ และเมทริ ก ซ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าสู งสุ ด ส่ วนเกณฑ์ของวิธีการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลใช้การ
ทดสอบไค-สแควร์ ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่คาํ นวณได้
กับเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
2.5 Image Analysis วิธีวิเคราะห์ภาพถือว่าตัวแปรสังเกตได้เป็ นตัวแปรสุ่ มจาก
ประชากรของตัวแปร มีหลักการว่า ตัวแปรสังเกตได้แยกได้เป็ นส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบร่ วมและ
องค์ประกอบเฉพาะ ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบร่ วมเรี ยกว่าภาพ (Image) ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบ
เฉพาะเรี ยกว่า ปฏิภาพ (Anti-Image) ถ้าตัวแปรสังเกตได้มีครบตามประชากรของตัวแปร ค่ากําลัง
สองของภาพของตัวแปรจะเท่ากับค่าการร่ วมของตัวแปร และกําลังสองของปฏิภาพของตัวแปรจะมี
ค่าเท่ากับความแปรปรวนขององค์ประกอบเฉพาะ แต่ในการวิจยั ข้อมูลส่ วนใหญ่ไม่ครอบคลุม
ประชากรของตัวแปรทั้งหมด จึงเรี ยกภาพและปฏิภาพของตัวแปรว่าภาพย่อย และปฏิภาพย่อย
(Partial Image and Partial Anti-Image) ในการสกัดองค์ประกอบใช้ขอ้ มูลเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ที่มี
การแทนที่สมาชิกในแนวทแยงด้วยค่าของภาพย่อย ในที่น้ ีภาพย่อยคือ กําลังสองของสหสัมพันธ์

54

ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวกับตัวแปรที่เหลือ และปรับค่าสมาชิกในแนวทแยงด้วยค่าความแปรปรวน
ของปฏิภาพย่อย ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยปกติจะให้จาํ นวนองค์ประกอบประมาณ
ครึ่ งหนึ่งของจํานวนตัวแปร
2.6 Alpha Factoring มีหลักการว่าตัวแปรสังเกตได้เป็ นเพียงตัวแปรสุ่ มจาก
ประชากรของตัวแปรเช่นเดี ยวกับวิธีวิเคราะห์ภาพ และถือว่าค่าของตัวแปรวัดมาจากประชากร
ทั้งหมด การสกัดองค์ประกอบมีหลักการว่าองค์ประกอบร่ วมที่สกัดได้จะมีความสัมพันธ์สูงสุ ดกับ
องค์ประกอบร่ วมที่มีอยูใ่ นประชากรของตัวแปร เมื่อเทียบกับ Maximum Likelihood ซึ่ งมีการถ่วง
นํ้าหนักค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยส่ วนกลับขององค์ประกอบเฉพาะ Alpha Factoring ถ่วง
นํ้าหนักค่าสหสัมพันธ์ดว้ ยส่ วนกลับค่าการร่ วม สหสัมพันธ์ที่มีค่าการร่ วมสู งจะถูกถ่วงนํ้าหนักน้อย
กว่าสหสัมพันธ์ที่มีค่าการร่ วมของตัวแปรตํ่า สําหรับเกณฑ์ในการเลือกจํานวนองค์ประกอบนั้น
พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าอันเป็ นค่าความเที่ยงที่จะใช้ได้ทวั่ ไปต้องมีค่ามากกว่าหนึ่ง
3. การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation)
กรณี ที่ค่า Factor Loading มีค่ากลาง ๆ ทําให้ไม่สามารถจัดตัวแปรว่าควรอยูใ่ น Factor ใด
ได้น้ นั จะต้องทําการหมุนแกน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการหมุนแกนปั จจัยคือ เพื่อทําให้ค่า Factor
Loading ของตัวแปร มีค่ามากขึ้นหรื อลดลงจนกระทัง่ ทําให้ทราบว่าตัวแปรนั้นควรอยูใ่ น Factor ใด
หรื อไม่ควรอยูใ่ น Factor ใด วิธีการหมุนแกนมี 2 วิธี คือ Orthogonal และ Oblique (ส.วาสนา
ประวาลพฤกษ์, 2535 อ้างถึงใน สายพิณ ศรี สุวรรณรัตน์, 2540 : 30)
3.1 Orthogonal Rotation เป็ นการหมุนแกนไปแล้วยังคงทําให้ Factor ตั้งฉากกัน
หรื อเป็ นอิสระกัน แต่ทาํ ให้ค่า Factor Loading เพิ่มขึ้นหรื อลดลง มีวิธีหมุน คือ
3.1.1 Quartimax Rotation หมุนแกนโดยเน้นการเปลี่ยนแถวให้ง่ายขึ้น
เป็ นการทําค่าผลรวมของกําลังสี่ ของนํ้าหนักองค์ประกอบในแต่ละแถวให้มีค่าสู งสุ ด ผลจากวิธีน้ ีจะ
ได้องค์ประกอบที่มีน้ าํ หนักองค์ประกอบมีค่าสู งบางตัวแปร และมีน้ าํ หนักองค์ประกอบปานกลาง
และตํ่าบนตัวแปรที่เหลือ เป็ นผลให้ได้องค์ประกอบทัว่ ไป
3.1.2 Varimax Rotation หมุนแกนโดยเน้นการเปลี่ยนสดมภ์ (Column)
ให้ง่ายขึ้นวิธีน้ ีเป็ นการหมุนแกนโดยให้กาํ ลังสองของนํ้าหนักองค์ประกอบแต่ละสดมภ์ในเมทริ กซ์
องค์ประกอบมีค่าสูงสุ ด วิธีน้ ีได้องค์ประกอบที่มีโครงสร้างง่ายและได้องค์ประกอบเฉพาะ(Specific
Factor) ซึ่ งทําให้การแปลความหมายองค์ประกอบสะดวกขึ้น Kim and Mueller (1978 : 36 - 37)
กล่าวว่าสู ตรการคํานวณในการหมุนแกนแบบ Varimax ซับซ้อนและยากกว่าวิธี Quartimax แต่
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แบบ Varimax ให้องค์ประกอบมีโครงสร้างง่ายมากกว่า และแบบแผนขององค์ประกอบมีแนวโน้ม
ที่จะคงที่มากกว่าแบบ Quartimax เมื่อมีการวิเคราะห์องค์ประกอบในกลุ่มตัวอย่างย่อยหลาย ๆ กลุ่ม
3.1.3 Equamax Rotation เป็ นวิธีประนี ประนอมระหว่าง Quartimax กับ
Varimax เป็ นการพยายามทําให้ความแปรปรวนทั้งแถวและสดมภ์มีค่าสูงสุ ด
3.2 Oblique Rotation เป็ นการหมุนแกนไปในลักษณะที่ Factor ไม่ต้ งั ฉากกัน หรื อ
Factor ไม่เป็ นอิสระกัน แต่ทาํ ให้ค่า Factor loading เพิ่มขึ้นหรื อลดลง มีวิธีหมุน คือ
3.2.1 Quartimin Rotation วิธีหมุนแกนใช้หลักการเดียวกับวิธีการหมุนแกน
ผลที่ได้จากการหมุนแกนวิธีน้ ี ได้
แบบ Varimax แต่ยอมให้องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กนั
องค์ประกอบที่เป็ นองค์ประกอบทัว่ ไปและค่อนข้างทํามุมแหลมต่อกันมากกว่าแบบอื่น
3.2.2 Covarimin Rotation วิธีหมุนแกนใช้หลักการเดียวกับวิธีการหมุน
แกนแบบ Varimax แต่ยอมให้องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กนั ผลที่ได้จากการหมุนแกนวิธีน้ ีได้
องค์ประกอบที่เป็ นองค์ประกอบเฉพาะและค่อนข้างทํามุมกันเป็ นมุมแหลมที่มีขนาดเข้าใกล้มุมฉาก
มากกว่าแบบอื่น
3.2.3 Oblimin Rotation เป็ นวิธีการหมุนเพื่อแก้ขอ้ บกพร่ องของวิธี
Quartimin และ Covarimin หลักการหมุนแกนแบบ Oblimin ใช้การทําให้ค่าความแปรปรวนร่ วม
ของกําลังสองของสัมประสิ ทธิ์ที่เป็ นภาพฉายนํ้าหนักองค์ประกอบบนแกนอ้างอิงมีค่าน้อยที่สุด ใน
ที่น้ ีแกนอ้างอิง ซึ่ งแทนองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบทํามุมแหลมต่อกัน และแกนอ้างอิงแต่ละ
แกนทํามุมแหลมกับระนาบ (Plane) ที่เกิดจากแกนอ้างอิงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เหลือทุกระนาบด้วย
4. การแปลความหมายและกําหนดชื่อองค์ประกอบ
การพิจารณาจํานวนองค์ประกอบจะพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1
การพิจารณาว่าตัวแปรใดบรรจุอยูใ่ นองค์ประกอบใดให้พิจารณาที่ค่า Loading โดยพิจารณาเลือกค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบ โดย Hair (1995 : 385) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่า loading ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อจํานวนตัวอย่าง ดังนี้
Factor loading
.30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75
จํานวนตัวอย่าง
350 250 200 150 120 100 85 70 60 50
ทําการตั้งชื่อองค์ประกอบให้สอดคล้องกับตัวแปร การตั้งชื่อให้แต่ละองค์ประกอบ มีกฎ
ในการตั้งชื่อดังนี้ ชื่อขององค์ประกอบควรจะสั้น อาจตั้งชื่อเพียง 1- 2 คํา มีความหมายสอดคล้อง
กันระหว่างตัวแปรที่อยูใ่ นองค์ประกอบ

