บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจ ัยในเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดตราสิ นค้าสาหรั บ กีฬาฟุตบอลในการแข่งขัน ฟุตบอล
อาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก เป็ นการดาเนิ นการวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ต่ า ง ๆ ให้ไ ด้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย ซึ่ งผลของการ วิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative research) จะมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการค้นหาข้อเท็จจริ งเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ไปสู่แบบการพัฒนาสร้างตราสิ นค้าของสโมสรทีมฟุตบอล ไทยพรี เมียร์ ลีก สาหรับกระบวนการ
ดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาหนดรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากร และกลุ่มอย่าง
สถิติผเู้ ข้าชมการแข่งขัน กี ฬาฟุต บอลไทยพรี เมียลีก ประจาปี พ.ศ. 2553 ผูเ้ ข้าชมทั้งสิ้ น
154,723 คน (ข้อมูลจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2553) ผูว้ ิจยั จึงกาหนดจานวน
อย่างในการวิจยั ใช้สูตร Yamane (1970) มาเพื่อใช้ในการคานวณหาขนาดของกลุ่มอย่างในด้าน
ประชากรและจ านวนอย่า งในการวิ จ ัย การวิจ ัย นี้ มี ล ัก ษณะของการศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) ใช้วิจยั เชิงสารวจ (Survey method) มีประชากรในการวิจยั ผูท้ ี่ชื่นชอบใน
สโมสรที ม ฟุต บอลไทยพรี เมียลี ก ที่ เข้าชมการแข่ งขัน ในฤดู ก าลแข่ งขัน เดื อนกรกฎาคม และ
สิงหาคม 2554 กาหนดจานวนอย่างในการวิจยั ดังนี้
การกาหนดขนาดกลุ่มอย่าง
กาหนดขนาดกลุ่มอย่าง ใช้สูตรยามาเน (Yamane, 1970, pp. 500-581) ดังนี้

เมื่อ

n
N
E

ขนาดกลุ่มอย่าง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลื่อน ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากอย่างประชากร เท่าที่
ยอมรับได้
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ผูว้ ิจยั ต้องการทดสอบ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % เมื่อแทนค่าตามสูตรของ Taro Yamane
ดังนี้
n = 154,723 / 1+154,723 (0.05)2
n = 399
ดังนั้นกลุ่มอย่าง (n) ควรจะมีจานวนเท่ากับ 399 อย่างเพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรผูท้ ี่ชื่น
ชอบในสโมสรทีมฟุตบอลทั้งกลุ่มที่เป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลที่เป็ นเพศชายและกลุ่มที่
เป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบในสโมสรทีมฟุตบอลที่เป็ นเพศหญิง ผูว้ ิจยั จึงกาหนดประชากรในการวิจยั ที่ เป็ นเพศ
ชาย 399 อย่างและประชากรในการวิจยั ที่เป็ นเพศหญิง 399 อย่างรวมทั้งสิ้นเป็ นจานวน 798 อย่างมี
จานวนอย่างที่จะต้องทาการสารวจความคิดเห็นประกอบกลุ่มอย่างดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงการเก็บข้อมูลจานวนอย่าง ในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ลีก
ลาดับที่

สัญลักษณ์ สโมสรทีม
ฟุตบอล

ชื่อสโมสรทีมฟุตบอล

จานวนกลุ่มอย่าง (คน)
ชาย
หญิง

1.

SCG สมุทรสงคราม เอฟซี

23

23

2.

การท่าเรื อไทย เอฟซี

23

23

3.

ขอนแก่น เอฟซี

23

23

4.

ชลบุรี เอฟซี

23

23

5.

ทีทีเอ็ม เอฟซี พิจิตร

23

23

6.

ทีโอที แคท เอฟซี

23

23

7.

บางกอกกลาส

23

23

8.

บีอีซี เทโรศาสน

23

23

9.

บุรีรัมย์ พีอีเอ

23

23

10.

พัทยา ยูไนเต็ด

23

23

11.

ราชนาวี ระยอง

23

23

12.

ศรี ราชา เอฟซี

23

23

13.

ศรี สะเกษ เมืองไทย เอฟซี

23

23

14.

อาร์มี่ ยูไนเต็ด

23

23
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ตารางที่ 3.1 แสดงการเก็บข้อมูลจานวนอย่าง ในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ลีก (ต่อ)
สัญลักษณ์สโมสรทีม
ลาดับที่
ชื่อสโมสรทีมฟุตบอล
จานวนกลุ่มอย่าง (คน)
ฟุตบอล
15.
อินทรี เพื่อนตารวจ
23
23
16.

เชียงราย ยูไนเต็ด

23

23

17.

เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

23

23

18.

โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี

23

23

414

414

รวม
รวมจานวนกลุ่มอย่างทั้งสิ้น (คน)
(ที่มา:สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2553)

828

การเลือกอย่ างการวิจัย ผูว้ ิจ ัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยตนเอง โดยเลือกวิธีแบบ
โควต้า (Quota sampling) จากผูเ้ ข้าชมการแข่ งขัน ที่ เป็ นผูช้ ื่ น ชอบหรื อ ผูท้ ี่ ชื่น ชอบสโมสรที ม
ฟุตบอลของแต่ละสโมสรทีมฟุตบอล จากจานวนสโมสรทีมฟุตบอลที่เข้าแข่งขัน 18 สโมสรที ม
ฟุต บอล จ านวนอย่างสโมสรที มฟุต บอลละ 46 คน รวม 828 คน และใช้วิธีก ารเลือกอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) เก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 24 สิ งหาคม
พ.ศ. 2554 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอย่างในวงกว้างและครบตามจานวนที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 3.2 วันที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ลีก
ลาดับ
สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอล
วันที่แข่งขัน
ที่
เจ้าบ้ าน
เยือน
1
9 ก.ค. 54 เอสซีจี
บีอีซีเทโรศาสน
สมุทรสงคราม
2
9 ก.ค. 54 พัทยา ยูไนเต็ด
ชลบุรี เอฟซี
3
9 ก.ค. 54 การท่าเรื อไทย เอฟซี เชียงราย ยูไนเต็ด
4
10 ก.ค. 54 เมืองทอง ยูไนเต็ด ราชนาวี ระยอง
5
10 ก.ค. 54 บางกอกกล๊าส เอฟซี ศรี ษะเกษ เอฟซี
6
13 ก.ค. 54 ทีโอที แคท เอฟซี
ขอนแก่น เอฟซี
7
3 ส.ค. 54 เมืองทอง ยูไนเต็ด อาร์มี่ ยูไนเต็ด

สนามที่ใช้ ในการแข่ งขัน
สนามกีฬากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม
สนามเทศบาลเมืองหนองปรื อ ชลบุรี
พัฒน์สเตเดี้ยม สมุทรปราการ
ยามาฮ่า สเตเดี้ยม ปทุมธานี
ลีโอ สเตเดี้ยม ปทุมธานี
ทีโอที สเตเดี้ยม ปทุมธานี
ยามาฮ่า สเตเดี้ยม ปทุมธานี
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ตารางที่ 3.2 วันที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการแข่งขันไทยพรี เมียร์ลีก (ต่อ)
ลาดับ
สโมสรทีมฟุตบอล สโมสรทีมฟุตบอล
วันที่แข่งขัน
สนามที่ใช้ ในการแข่ งขัน
ที่
เจ้าบ้ าน
เยือน
8
13 ส.ค. 54 เมืองทอง ยูไนเต็ด พัทยา ยูไนเต็ด
ยามาฮ่า สเตเดี้ยม ปทุมธานี
9
13 ส.ค. 54 บีอีซี เทโรศาสน
ศรี ราชา เอฟซี
สนามเทพหัสดิน กทม.
10 17 ส.ค. 54 บางกอกกล๊าส เอฟซี ทีทีเอ็ม เอฟซี พิจิตร ลีโอ สเตเดี้ยม ปทุมธานี
11 20 ส.ค. 54 เมืองทอง ยูไนเต็ด โอสถสภาเอ็ม150
ยามาฮ่า สเตเดี้ยม ปทุมธานี
สระบุรี
12 24 ส.ค. 54 อินทรี เพื่อนตารวจ ศรี ราชา เอฟซี
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
(ที่มา: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, 2553)
แบบสอบถามในส่ ว นกลยุท ธ์ก ารตลาดตราสิ น ค้าสาหรั บ กี ฬาฟุต บอลในการแข่ งขัน
ฟุตบอลอาชี พไทยพรี เมียร์ ลีก ให้นาคะแนน (Likert Scale) 5 ระดับมาจัด เป็ นอันตรภาคชั้นเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นและเพื่อใช้ในการแปลความดังนี้

แทนค่า
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

=
1.00-1.80
1.80-2.60
2.60-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์แบบลิสเรล (Lisrel Model) ในครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version
14.0 และ AMOS version 6.0 .ในการประมวลผลดังนี้
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1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนคนของผูบ้ ริ โภค กากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าสาหรับกีฬาฟุตบอล
ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequencies distribution) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. วิเคราะห์รู ปแบบกกลยุทธ์ก ารตลาดตราสิ น ค้าสาหรั บกี ฬาฟุต บอลในการแข่ งขัน
ฟุตบอลอาชีพไทยพรี เมียร์ ลีก ลยุทธ์ เพื่อทดสอบแบบจาลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบการวัดในแต่ละองค์ประกอบ และการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural equation model analysis: SEM) ในการทดสอบแบบจาลองและสมมติฐานการวิจยั เป็ น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแปร ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ทาการวิเคราะห์
หาความสัมพัน ธ์ข องแปรต่ าง ๆ อาศัย แบบเชิ งเหตุ ผลจากกรอแนวคิ ด และทฤษฏีที่ชัด เจนเพื่อ
ตรวจสอบ ข้อมูลตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ตามทฤษฎีหรื อไม่ การวิเคราะห์แบบลิสเรล (Lisrel
model) เพื่อตรวจสอบแบบสมมติฐานที่ผวู้ ิจ ัยสร้างขึ้ น (Model evaluation) เป็ นการประเมิน ผล
ความถูกต้องของแบบประเมิน 2 ส่วน ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่สาคัญ
ของแบบ (Component fit measure) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การประเมินในส่ วนนี้ จะนาไปสู่การ
พัฒนาแบบต่อไปด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบแบบในงานวิจยั ดังนี้
2.1 ประเมินความกลมกลืนของแบบกับข้อมูลประจักษ์ในภาพรวม ค่าสถิติใช้ในการ
ประเมินความกลมกลืน ได้แก่
2.1.1 ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square Statistic) จะทาการทดสอบเมทริ กซ์ความ
แปรปรวนร่ วมของประชากรแตกต่างจากเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมจากการประมาณค่า หรื อไม่
(Bollen, 1989) กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ ถ้าค่าไคส
แควร์ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงเมททริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของประชากรไม่
แตกต่างจากเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของประชากรร่ วมจาการประเมินค่าสรุ ปได้แบบมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1.2 ดัชนี บ่ง บอกความกลมกลืน (Fit index) เป็ นดัชนี ที่บ่ งบอกถึ งความ
กลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กบั แบบที่กาหนดขึ้น ได้แก่ ดัชนี จีเอฟไอ (GFI) (Goodness of fit
index) ดัชนี เอจีเอฟไอ(AGFI) (Adjust goodness of fit index) ดัชนี เอนเอฟไอ (NFI) (Normal
goodness of fit index) และดัชนี ไอเอฟไอ (IFI) (Incremental goodness of fit index) ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่ค่าที่ สูงกว่า 0.90 ถือแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Arbuckle,
1995, pp. 529) ค่าที่เข้าใกล้ 1 จะบ่งบอกแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลสูงด้วย (Bollen, 1989, p.
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270) และดัชนี ว คั ระดับความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI) (Comparative fit index) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 และดัชนี CFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1.3 ดัช นี อ าร์ เ อบรมเอสอี เ อ (RMSEA) (Root mean squre error of
approximation) เป็ นดัชนี ที่ถูก พัฒ นาขึ้ นเนื่ องจากการทดสอบไคลสแควร์ ค่ าสถิติข้ ึ นอยู่กบั กลุ่ม
อย่าง (n) ต่อชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (df) ถ้าจานวนพารามิเตอร์ เพิ่มขึ้น ค่าไคสแควร์ จะลดลงทาให้
การทดสอบมีแนวโน้มไม่มีนัยสาคัญ ค่ าอาร์ เ อบรมเอสอีเอ (RMSEA)เป็ นดัชนี บ่ง บอกความไม่
กลมกลืนของแบบกับเมทริ ก ซ์ความแปรปรวนร่ วมของประชากรควรมีค่าต่า 0.05 (Brown &
Cudeek, 1993, pp. 141-162) แต่ไม่ควรเกิน 0.8 ซึ่งเป็ นค่าที่ควรจะยอมรับและถ้าอาร์ เอบรมเอสอีเอ
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0 แสดงแบบมีความกลมกลืนอย่าง (Exact fit) (Arbuckle, 1995, p. 523)
2.1.4 ค่าอาร์ เ อบรมอาร์ (RMR) (Root mean square residual) เป็ นดัชนี ที่ว ดั
ค่าเฉลี่ยส่วนที่เหลือจากการเปรี ยบเทียบขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมระหว่าง
แปรของประชากรกับการประเมิน ค่ า ซึ่ ง ดัช นี จ ะใช้ไ ด้ดี เ มื่แ ปรสัง เกตทั้งหมดเป็ นมาตรฐาน
(Standard variables) ที่ค่าใกล้ศุนย์มากแสดงแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Bollen,
1989, pp. 257-258)
2.1.5 ค่าซี เอ็มไอเอ็น /ดีเอฟ CMIN/DF (Chi-square statistic comparing the
tested model and the independent model with the saturated model) ค่าที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
ความกลมกลืนของแบบกับข้อมูลประจักษ์ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และค่าซี เอ็มไอเอ็น /ดีเอฟ
CMIN/DF ที่เข้าใกล้ 1 แสดง แบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.2 ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่ วนประกอบที่สาคัญในแบบภายหลังจา
การประเมินความกลมกลืน ของแบบในภาพรวมแล้ว สิ่ งที่มีค วามสาคัญมากที่ ตอ้ งประเมิน การ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้มรแต่ละส่วนมีความถูกต้องและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลการตรวจสอบ
นี้ จะทาให้ท ราบแบบมี ค วามกลมกลื น กับ ข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์อ ย่า งหรื อไม่ ใ นแต่ ละส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในงานวิจยั ชิ้นนี้พิจารณาพารามิเตอร์ใน 2 กลุ่ม ได้แก่
2.2.1 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานควรมีขนาดเล็ก ในการตีความค่าความคลาดเคลื่อนมี ขนาดเล็กหรื อใหญ่น้ นั พิจารณาจา
ค่ าพารามิเตอร์ มีนัยสาคัญหรื อไม่ หากค่ าพารามิเตอร์ มีนัยสาคัญ แสดงค่ าความคลาดเคลื่อ น
มาตรฐานมีขนาดเล็ก หากค่าพารามิเตอร์ไม่มีนยั สาคัญแสดงค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่
ซึ่งบ่งบอกได้แบบจาลองนั้นไม่ดีพอ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 53) สาหรับการประเมินค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานด้วยโปรแกรมลิสเรลนั้น เมื่อมีการประเมินค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีกาลังสอง
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น้อยที่สุดวางนัยทัว่ ไป (OLS) จะถูกต้องและแม่นยาเมื่อตัวแปรสังเกตในแบบจาลองมีการแจกแจง
แบบโค้งปกติหลายแปร (Joreskog & Sorbom, 1993, p. 59)
2.2.2 สหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสอง (Square multiple correlation: R) หรื อค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของแปรสังเกตมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.5 ถึง 1 ค่าสถิติที่มีค่าสูงแสดงแบบจาลอง
มีความเที่ยงตรง (Validity) (Joreskog & Sorbom, 1993, p. 26) แต่ถา้ สถิติมีค่าน้อยแสดงแบบนั้นมี
ความเที่ยงตรงน้อยยังไม่มีประสิ ทธิภาพ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 59) และการพิจารณาแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของแปรได้ถึงร้อยละ 40 ย่อมถือได้
เป็ นผลลัพธ์ที่ดีและยอมรับได้ (Saris & Strenkhorst, 1984, p. 282)

