
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองการรับนวัตกรรมของลูกคาในสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัย

ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษาประกอบดวย ขอบเขตเน้ือหา ประชากร ขนาด
ตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล 
และสถิติท่ีใชในการศึกษา และระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคา
เส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนํา
ดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันกับ จํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน และความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีราน 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูหญิงท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม อายุ
ระหว าง  11-60 ป  ซ่ึ ง มีจํ านวน ท้ังหมด  32,377 ราย  (สถิ ติประชากร  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย: 2551) เนื่องจากเปนกลุมท่ีสามารถเขาถึงสินคาเส้ือผาแฟช่ันซ่ึงขายในจังหวัด
เชียงใหมได 

 
3.2.3 ขนาดตัวอยาง และวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

  ในการศึกษาคร้ังนี้  กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย โดยอาศัยสูตรของ Taro 
Yamane (อางถึงใน จุฑามาศ พาณิชยรังสี, 2549) และกําหนดระดับความเช่ือม่ันเทากับรอยละ 95 
คาระดับความคลาดเคล่ือน ยอมรับไดไมนอยกวา 5 %หรือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ตามสูตร
ดังตอไปนี้ 
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n  =  N 
  (1+Ne2) 

 
  เม่ือ  n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดกลุมตัวอยาง 
    N คือ ขนาดของประชากร  
    E คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมรับได 

 
แทนคาตามสูตรไดดังนี ้

 
n  =  32,377 

  (1+32,377 (0.05)2) 
          =     395.119 
 

จากการแทนคาในสูตร ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 396 ราย ดังนั้น จึงกําหนดให
กลุมตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง และ เลือกเก็บขอมูล โดยทําการสุมตัวอยางคัดเลือกตามสะดวก 
(Convenience sampling) และการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ตามชวงอายุตางๆ 
เทาๆกัน โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีอยูในบริเวณแหลงชุมชนตางๆ ไดแก โรงเรียน วัด 
ตลาด และอาคารสํานักงาน ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม รายละเอียดการแบงชวงอายุกลุม
ตัวอยางเปนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงการเก็บตัวอยางตามชวงอายุตางๆ 
 

                ชวงอายุ(ป)    จํานวนตัวอยาง(คน) 
11-19 80 
20-29 80 
30-39 80 
40-49 80 
50-60 80 
รวม 400 
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3.2 วิธีการศึกษา 
  ในการศึกษาเร่ืองการรับนวัตกรรมของลูกคาในสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ี
อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 
  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางประชากรเพศ
หญิงท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม อายุระหวาง 11-60 ป จํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกเอง 
  

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม มีท้ังหมด 3 สวน 
ดังนี้   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เชน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดแบบหลายตัวเลือก 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน เปนคําถามท่ี
ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน 
ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
ตามงานวิจัยของ Beaudion et al. (1998) จํานวน 4 ขอ ตัวอยางคําถาม เชน โดยปกติแลวในเดือน
หนึ่ง คุณใชเงินกับการซ้ือเส้ือผาของตัวเองเทาไร ฯลฯ โดยใชคําถามลักษณะปลายเปดแบบหลาย
ตัวเลือก 
  สวนท่ี 3 ขอมูลของตัวแปร 4 ตัว โดยสลับคําถามใหคละกันรวม 22 ขอ ประกอบ
ไปดวย  

1. ขอมูลเกี่ยวกับการรับนวัตกรรม ตามงานวิจัยของ Goldsmith et al. (1998) 
และอัญชัญ (2547) มีจํานวน 6 ขอ ตัวอยางคําถาม เชน สวนใหญแลว ฉันจะซ้ือเส้ือผาแบบใหมท่ีอยู
ในตลาดกอนคนอ่ืนๆเสมอ และฉันจะรูเร่ืองเกี่ยวกับเส้ือผาแบบใหมมากกวาเพื่อนๆ ฯลฯ 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับความเปนผูนําดานแฟช่ัน ตามงานวิจัยของ Bearden et al. (1993) 
จํานวน 5 ขอ ตัวอยางคําถาม เชน สวนใหญแลว ฉันไมเคยพูดคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับแฟช่ันเส้ือผา
แบบใหมลาสุด และฉันมักเปนคนใหขอมูลเกี่ยวกับเส้ือผาใหมลาสุดกับเพื่อนๆ ฯลฯ 
  3. ขอมูลเกี่ยวกับความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ันตามงานวิจัยของ 
O’Cass (2004) และ Jordaan et al. (2006) จํานวน 6 ขอ ตัวอยางคําถาม เชน การเปนผูนําแฟช่ันมี
ความหมายตอตัวฉันมาก และฉันคิดถึงภาพลักษณของการเปนผูนําแฟช่ัน ฯลฯ 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว ของ Roehrich (2002) และ 
Le Louarn (1997) (อางใน Roehrich, 2002) จํานวน 5 ขอ ตัวอยางคําถาม เชน โดยปกติแลว ฉันเปน
คนกลุมแรกท่ีลองซ้ือแฟช่ันเส้ือผาแบบใหมๆเสมอ และฉันรูเกี่ยวกับแฟชั่นเส้ือผาใหมลาสุด
มากกวาใครๆ ฯลฯ 
  ในสวนท่ี 3 นี้ ใชมาตราสวนประมาณคาของลิเคอรท (Likert Rating Scale)    
มาตรวัดระดับความถ่ีแบบ Rating Scale 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากท่ีสุด คอนขางเห็นดวย เฉยๆ 
ไมคอยเห็นดวย และไมเห็นดวย 

 
3.2.3 สัญลักษณตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย

คร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการนําเสนอขอมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการนาํเสนอขอมูล 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
IN การรับนวัตกรรม (Innovativeness) 
OL ผูนําดานแฟช่ัน (Fashion opinion leader) 
PI ความเกีย่วพันกับสินคา (Product Involvement) 

NU ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for Uniqueness) 
  
 คําถามเกี่ยวกับการรับนวัตกรรม 

IN01 เปนกลุมทายๆท่ีซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน 
IN02 ซ้ือเส้ือผาแฟช่ันใหมทันทีท่ีออกใหม 
IN03 ไมคอยซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน 
IN04 เลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแบบท่ีไมเคยเห็นมากอน 
IN05 เปนคนทายๆท่ีรูเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ัน 
IN06 รูเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ันมากกวาคนอ่ืน 
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สัญลักษณ ความหมาย 
 คําถามเกี่ยวกับผูนําดานแฟชั่น 

OL01 ไมคอยไดคุยกบัเพื่อนเร่ืองเส้ือผาแฟช่ัน 
OL02 ใหขอมูลกับเพื่อนๆเร่ืองเส้ือผาแฟช่ัน 
OL03 แนะนําเส้ือผาแฟช่ันใหคนอ่ืน 
OL04 ถูกถามเกี่ยวกบัเร่ืองเส้ือผาแฟช่ันเสมอในกลุมเพื่อน 
OL05 เปนคนรับมากกวาใหขอมูล 

  
 คําถามเกี่ยวกับความเก่ียวพนักับสินคา 

PI01 การเปนผูนําแฟช่ันมีความหมายตอตัวเองมาก 
PI02 คิดถึงการมีภาพลักษณผูนําแฟช่ัน 
PI03 สนใจแฟช่ันเส้ือผาใหมๆมาก 
PI04 ติดนิสัยท่ีตองซ้ือเส้ือผาแฟช่ันเสมอ 
PI05 รูสึกวาการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันเปนการเสียเวลา 
PI06 รูแหลงซ้ือเส้ือผาแฟช่ันในราคาไมแพง 

  
 คําถามเกี่ยวกับความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว 

NU01 เปนกลุมแรกท่ีทดลองเส้ือผาแฟช่ัน 
NU02 รูเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ันมาก 
NU03 ทดลองเส้ือผาแฟช่ันใหมกอนคนอ่ืน 
NU04 เลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันในแบบท่ีตัวเองเคยใชและรูสึกม่ันใจ 
NU05 ชอบใสเส้ือผาแฟช่ันท่ีทําใหตัวเองโดดเดนตางจากคนอ่ืน 
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3.2.4 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชการประมวลผล

ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยคําถามท่ีเปนคําถามประมาณคา 5 
ระดับ แบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคอรท (Likert Rating Scale) คือ เห็นดวยมากท่ีสุด 
คอนขางเห็นดวย เฉยๆ ไมคอยเห็นดวย และไมเห็นดวย จะแปลผลโดยมีเกณฑการใหคะแนนในแต
ละระดับ ดังนี้ 
 
 เกณฑการใหคะแนน 
  ไมเห็นดวย   เทากับ  1 คะแนน 
  ไมคอยเหน็ดวย   เทากับ  2 คะแนน 
  เฉยๆ    เทากับ  3 คะแนน 
  คอนขางเห็นดวย   เทากับ  4 คะแนน 
  เห็นดวยมากท่ีสุด  เทากับ  5 คะแนน 
 

และมีการแปลคาขอมูลจากคําถามท่ีมีความหมายเชิงลบมาเปนความหมายเชิงบวก
จํานวน 6 ขอ ไดแก 

 
IN01 เปนกลุมทายๆที่ซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน เปล่ียนเปน IN01re  เปนกลุมแรกๆที่ซ้ือเส้ือผา

แฟช่ัน 
OL01 ไมคอยไดคุยกับเพื่อนเร่ืองเส้ือผา
แฟช่ัน 

เปล่ียนเปน OL01re  คุยกับเพื่อนเร่ืองเส้ือผาแฟช่ัน
บอยๆ 

NI03 ไมคอยซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน เปล่ียนเปน NI03re  ซ้ือเส้ือผาแฟช่ันบอยๆ 
NI05 เปนคนทายๆที่รูเกี่ยวกับเส้ือผา
แฟช่ัน 

เปล่ียนเปน NI05re  เปนคนแรกๆที่รูเกีย่วกับเส้ือผา
แฟช่ัน 

OL05 เปนคนรับมากกวาใหขอมูล เปล่ียนเปน OL05re  เปนคนใหมากกวารับขอมูล 
PI05 รูสึกวาการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน
เปนการเสียเวลา 

เปล่ียนเปน PI05re  รูสึกวาการเลือกซ้ือเส้ือผา
แฟช่ันไมเปนการเสียเวลา 
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เกณฑการแปลความหมาย คาเฉล่ียความคิดเห็นแบงเปน 5 ระดับ โดยไดกําหนดเกณฑ 
ดังนี ้
 
         (คะแนนสูงสุดของแบบวัด - คะแนนตํ่าสุดของแบบวัด)  
 อันตรภาคช้ัน    =     ____________________________________________________________________________________________________________ 

                 จํานวนช้ัน 
 
 แทนคาไดเทากับ   5-1  =  0.80 

      5 
คะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00 คะแนน   หมายถึง ระดบัความคิดเหน็สูงหรือเห็นดวยมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 คะแนน   หมายถึง ระดบัความคิดเหน็คอนขางสูงหรือคอนขางเห็นดวย 
2.61 – 3.40 คะแนน   หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ปานกลางหรือเฉยๆ 
1.81 – 2.60 คะแนน   หมายถึง ระดบัความคิดเหน็คอนขางตํ่าหรือไมคอยเหน็ดวย 
1.00 – 1.80 คะแนน   หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ตํ่าหรือไมเหน็ดวย 

 
  การแปลความหมายสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(ชูศรี วงศรัตนะ, 2541:74) ใชเกณฑ
ดังนี้ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.000-0.999 หมายถึง มีความคิดเห็นตอคําถามไมแตกตางกันมาก และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต 1.000 ข้ึนไป หมายถึง มีความคิดเห็นตอคําถามแตกตางกันมาก 

จากนั้นก็นําขอมูลไปหาคาเฉล่ียของแตละตัวแปร ประกอบไปดวย ตัวแปรการรับ
นวัตกรรม (Innovativeness) ตัวแปรผูนําดานแฟช่ัน (Fashion opinion leader) ตัวแปรความเกี่ยวพัน
กับสินคา (Product Involvement) และ ตัวแปรความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for 
Uniqueness) แลวจึงนําไปวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Correlation coefficients) ตอไป  

ในสวนของการรับนวัตกรรมแฟช่ัน ตามประเภทของกลุมผูรับนวัตกรรมของ 
Rogers (1995) ในสังคมท่ัวไปจะมีจํานวนผูบุกเบิก (Innovator) 2.5% กลุมผูนํา (Early adopter) 
13.5% คนสวนใหญกลุมแรก (Early majority) 34% คนสวนใหญกลุมหลัง (Late majority) 34% 
และกลุมลาหลัง (Laggards) 16% โดยการศึกษาคร้ังนี้ ไดมีการรวมกลุมการรับนวัตกรรมเปน 3 
กลุมคือ 1) กลุมนักบุกเบิกประมาณ 16%ของประชากร ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมผูบุกเบิกและกลุมผู
นํา    2) กลุมผูตามประมาณ 68%ของประชากร ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมคนสวนใหญกลุมแรกและ
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คนสวนใหญกลุมหลัง และ 3) กลุมลาหลังประมาณ 16%ของประชากร เพื่อนําไปใชคํานวณทาง
สถิติได 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1: การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ความถ่ี (Frequency), 

รอยละ (Percentage) 
สวนท่ี 2: การวิเคราะหขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคา
เส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เส้ือผาแฟช่ัน 

ความถ่ี (Frequency), 
รอยละ (Percentage) 

 

สวนท่ี 3: การวิเคราะหขอมูลการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ัน ปจจัยดานความเปนผูนําดานแฟช่ัน ปจจัยดานความ
เกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ปจจัยดาน
ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 

ความถ่ี (Frequency), 
รอยละ (Percentage), 
คาเฉล่ีย (Mean), 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard deviation) 

สวนท่ี 4: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับ
นวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอ
เมืองเชียงใหม กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดาน
แฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ 
ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 

ความถ่ี (Frequency), 
คาเฉล่ีย (Mean),  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard deviation),  

การวิเคราะหสหสัมพันธ 
เชิงสวน 

(Correlation coefficients) 
สวนท่ี 5: การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับ
นวัตกรรมสินคาแฟช่ันกับจาํนวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคา
เส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม 

ความถ่ี (Frequency), 
คาเฉล่ีย (Mean),  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard deviation), 
 การวิเคราะหt-Test 
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3.3 การวัดความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability Test) 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทดสอบหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยวัด
คา Cronbach’s Alpha ของคําถามการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ัน ความเปนผูนําดานแฟช่ัน
ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
  ในการทดสอบหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม(Reliability Test) (George & 
Mallery, 2006:231) คา Cronbach’s Alpha สามารถแปลผล ไดดังนี้  
 

คา Alpha มากกวา .9  หมายถึง อยูในระดับดีมาก (Excellent) 
 คา Alpha มากกวา .8  หมายถึง อยูในระดับดี (Good) 
 คา Alpha มากกวา .7  หมายถึง อยูในระดับยอมรับได (Acceptable) 
 คา Alpha มากกวา .6  หมายถึง อยูในระดับนาสงสัย (Questionable) 
 คา Alpha มากกวา .5  หมายถึง อยูในระดับไมดี (Poor) 
 คา Alpha นอยกวาหรือเทากับ .5 หมายถึงอยูในระดับไมสามารถยอมรับ 

ได (Unacceptable) 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
 

คําถามเกี่ยวกบัการรับ
นวัตกรรม 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

IN01 14.0875 21.875 .709 .847 
IN02 14.2325 22.856 .636 .860 
IN03 14.0950 21.094 .771 .836 
IN04 14.1275 22.934 .615 .863 
IN05 14.0725 22.143 .665 .855 
IN06 14.0600 22.959 .668 .855 

 
ขนาดตัวอยาง = 400  จํานวนตัวแปร = 6 คา Alpha = .874 
 

 จากตาราง 3.4 จะได คา Alpha = .874 ซ่ึงมีระดับความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันอยูในระดับดี (Good) โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธระหวางคะแนนรวมทุกขอกับขอคําถาม (Corrected Item-Total 
Correlation) มีคาสูงทุกคําถาม แสดงวาขอคําถามน้ันกับคําถามทุกขอมีความสัมพันธกัน และคา
ระดับความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือท่ีเหลือหลังจากตัดคําถามขอนี้ออก (Cronbach's Alpha if Item 
Deleted) ไมมีคาใดเกินกวา .874 จึงไมจําเปนตองตัดตัวแปรใดออกเพ่ือใหคาความนาเช่ือถือสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามเกี่ยวกับความเปนผูนําดานแฟช่ัน 
 

คําถามเกี่ยวกบัความเปน
ผูนําดานแฟช่ัน 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

OL01 11.1975 14.114 .603 .816 
OL02 11.1950 13.806 .686 .792 
OL03 11.2600 13.446 .747 .775 
OL04 11.1375 14.054 .643 .804 
OL05 11.3200 15.005 .528 .835 

 
ขนาดตัวอยาง = 400  จํานวนตัวแปร = 5 คา Alpha = .838 
 

จากตาราง 3.5 จะได คา Alpha = .838 ซ่ึงมีระดับความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเปนผูนําดานแฟช่ัน อยูในระดับดี (Good) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
ความสัมพันธระหวางคะแนนรวมทุกขอกับขอคําถาม (Corrected Item-Total Correlation) มีคาสูง
ทุกคําถาม แสดงวาขอคําถามนั้นกับคําถามทุกขอมีความสัมพันธกัน และคาระดับความเช่ือม่ันของ
เคร่ืองมือท่ีเหลือหลังจากตัดคําถามขอนี้ออก (Cronbach's Alpha if Item Deleted) ไมมีคาใดเกินกวา 
.838 จึงไมจําเปนตองตัดตัวแปรใดออกเพ่ือใหคาความนาเช่ือถือสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับสินคา 
 

คําถามเกี่ยวกบัความ
เกี่ยวพันกับสินคา 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

PI01 14.8925 19.129 .580 .787 
PI02 14.8800 17.981 .689 .762 
PI03 14.6775 17.196 .734 .750 
PI04 15.0550 17.646 .720 .755 
PI05 14.7125 20.491 .381 .829 
PI06 14.2825 20.790 .396 .824 

 
ขนาดตัวอยาง = 400  จํานวนตัวแปร = 6 คา Alpha = .816 
 

จากตาราง 3.6 จะได คา Alpha = .816 ซ่ึงมีระดับความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับสินคา อยูในระดับดี (Good) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
ความสัมพันธระหวางคะแนนรวมทุกขอกับขอคําถาม (Corrected Item-Total Correlation) มีคาสูง
ในคําถามที่ PI01 PI02 PI03 และ PI04 แสดงวา 4 ขอนี้กับคําถามทุกขอมีความสัมพันธกันมาก สวน
ขอ PI05และPI06 มีความสัมพันธกันกับคําถามทุกขอนอยกวาขออ่ืนๆ และจากคาระดับความ
เช่ือม่ันของเคร่ืองมือท่ีเหลือหลังจากตัดคําถามขอนี้ออก (Cronbach's Alpha if Item Deleted) ขอ 
PI05และPI06 เม่ือตัดออกแลวจะมีคา Alpha มากข้ึนเล็กนอย จึงไมจําเปนตองตัดออกเพ่ือใหคา
ความนาเช่ือถือสูงข้ึน  
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ตารางท่ี 3.7 แสดงคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการความโดดเดน
เฉพาะตัว 
 

คําถามเกี่ยวกบัความ
ตองการความโดดเดน

เฉพาะตัว 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

NU01 12.60 9.518 .660 .653 
NU02 12.74 9.549 .668 .650 
NU03 12.69 8.982 .711 .629 
NU04 11.30 13.739 .097 .834 
NU05 12.13 10.852 .498 .715 

 
ขนาดตัวอยาง = 400  จํานวนตัวแปร = 5 คา Alpha = .752 
 

จากตาราง 3.7 จะได คา Alpha = .752 ซ่ึงมีระดับความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว อยูในระดับยอมรับได (Acceptable) 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธระหวางคะแนนรวมทุกขอกับขอคําถาม (Corrected Item-Total 
Correlation) มีคาสูงในทุกขอ ยกเวนขอ NU04 ซ่ึงมีคาเพียง .097 แสดงวา ขออ่ืนๆกับคําถามทุกขอ
มีความสัมพันธกัน สวนขอ NU04 มีความสัมพันธกับคําถามทุกขอนอยมาก และเม่ือพิจารณาจากคา
ระดับความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือท่ีเหลือหลังจากตัดคําถามขอนี้ออก (Cronbach's Alpha if Item 
Deleted) ขอ NU04 เม่ือตัดออกแลวจะมีคา Alpha มากข้ึนเปน .834 ดังนั้นจึงควรตัดตัวแปรขอ 
NU04 ออก เพื่อใหมี คา Alpha = .834 ซ่ึงมีระดับความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม อยูในระดับดี 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามรวมทุกคําถามของการรับนวัตกรรมสินคา
เส้ือผาแฟช่ัน ความเปนผูนําดานแฟช่ันความเก่ียวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และความ
ตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
 

คําถามรวมทุกขอ 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

IN01 57.1150 281.801 .684 .950 
IN02 57.2600 280.784 .736 .949 
IN03 57.1225 278.980 .741 .949 
IN04 57.1550 281.124 .715 .949 
IN05 57.1000 282.827 .645 .950 
IN06 57.0875 282.135 .737 .949 
OL01 57.1325 281.955 .671 .950 
OL02 57.1300 279.346 .773 .948 
OL03 57.1950 280.042 .762 .949 
OL04 57.0725 281.792 .701 .949 
OL05 57.2550 287.669 .554 .951 
PI01 57.1550 286.242 .608 .951 
PI02 57.1425 281.501 .714 .949 
PI03 56.9400 278.593 .751 .949 
PI04 57.3175 280.157 .742 .949 
PI05 56.9750 289.854 .471 .953 
PI06 56.5450 292.053 .452 .953 

NU01 57.2025 280.207 .769 .949 
NU02 57.3350 281.386 .747 .949 
NU03 57.2875 277.042 .819 .948 
NU05 56.7250 292.215 .483 .952 

 
ขนาดตัวอยาง = 400  จํานวนตัวแปร = 21 คา Alpha = .952 



  
25 

จากตาราง 3.8 จะได คา Alpha = .952 ซ่ึงมีระดับความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามรวมทุกขอในกรณีท่ีตัดขอ NU04 ออกไปแลว อยูในระดับดีมาก (Excellent) โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธระหวางคะแนนรวมทุกขอกับขอคําถาม (Corrected Item-Total 
Correlation) มีคาสูงทุกคําถาม แสดงวาขอคําถามน้ันกับคําถามทุกขอมีความสัมพันธกัน และคา
ระดับความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือท่ีเหลือหลังจากตัดคําถามขอนี้ออก (Cronbach's Alpha if Item 
Deleted) ไมมีคาใดเกินกวา .952 จึงไมจําเปนตองตัดตัวแปรใดออกเพ่ือใหคาความนาเช่ือถือสูงข้ึน 

 
3.4 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังนี้ ใชเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2552 
 
3.5 สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
  ไดดําเนินการเก็บขอมูลท่ีบริเวณแหลงชุมชนตางๆไดแก โรงเรียน วัด ตลาด และ
อาคารสํานักงาน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


