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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสวน
ประสมการตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค ผูวิจัยได
มีวิธีดําเนินการวิจัยอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําไปวิเคราะห ดวย
วิธีทางสถิติตอไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้คือ
3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ
พรานทะเล เนืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของ W.G. Cochran (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 41) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาด
เคลื่อน 5 % ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน และสํารอง 15 คนโดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง รวม
ขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน สูตรการคํานวณดังนี้

p(1 - p)z2
n=
e2

เมื่อ n แทนจํานวนสมาชิกของกลุม ตัวอยาง
p แทน สัดสวนประชากรที่ผูกําหนดจะสุม
z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผวู ิจัยกําหนดไว
คือ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % z มีคาเทากับ 1.96
e แทน คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึน้ ได
โดยกําหนดให คาความคลาดเคลื่อน 5% เทากับ 0.05
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โดยแทนคาจะได
(0.5)(1-0.05)(1.96)2
n = —————————
0.052
n = 384.16 หรือ 385
และเพื่อใหการเก็บขอมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ จึงเพิ่มจํานวนตัวอยาง 4%
ของกลุมตัวอยาง (385 Χ 4% = 15.4) หรือสํารอง 15 คน โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง ดังนั้นขนาด
ของกลุม ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 400 คน
การเลือกกลุมผูบ ริโภคทีเ่ คยซื้อผลอตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยีห่ อพรานทะเล
การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใช
หลักการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี่จนครบ 400 ชุด
3.2 การสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ชใ นงานวิจั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ง ผู วิจั ย ได จั ด ทํ า ขึ้น เพื่อ ศึ ก ษาถึ ง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสวนประสมการตลาดของผูบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค โดยแบงออกเปน 4 สวนประกอบดวย
สวนที่ 1 เปนคําถามทางดานประชากรศาสตรที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน โดยเปนแบบสอบถามปลายปด
จํา นวน 5 ขอ มี ลัก ษณะคํา ถามแบบ 2 ตั ว เลือ ก (Dichotomous Question) และแบบตั ว เลื อ ก
(Multichotomous Question) โดยใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว ไดแก
ขอที่ 1 เพศ เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 อายุ เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 3 ระดับการศึกษา เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 4 อาชีพ เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 5 รายไดตอเดือน เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ
พรานทะเล ของผูตอบ แบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
จํานวน 11 ขอ มีลัก ษณะคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous Question) และแบบตัว เลือก
(Multichotomous Question) โดยใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว โดย
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ขอที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล เปนการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑที่ผูตอบเคยเลือกซื้อ เปนการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล
เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล บอยที่สุด
เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง
ยี่หอ พรานทะเล เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล
เปนการวัดขอประเภทเรียงลําดับ (Ordinary Scale)
ขอที่ 7 เปนคําถามเกี่ยวกับมื้ออาหารที่บริโภคผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอพรานทะเล เปน
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 8 เปนคําถามเกี่ยวกับความถี่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล เปน
การวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinary Scale)
ขอที่ 9 เปนคําถามเกี่ยวกับคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
ยี่หอ พรานทะเล เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinary Scale)
ขอที่ 10 เปนคําถามเกี่ยวกับปริมาณผลิตภัณฑทซี่ ื้อโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง เปนการวัดขอมูล
ประเภทเรียงลําดับ (Ordinary Scale)
ขอที่ 11 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานที่บริโภคผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล เปน
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณ ฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล จํานวน 26 ขอ โดยแบงเปนดานผลิตภัณฑ 6 ขอ ดาน
บรรจุภัณฑ 4 ขอ ดานราคา 5 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนาย 4 ขอ และขอการลงเสริมการตลาด 7
ขอ ซึ่ ง มี ลัก ษณะคํ า ถามเป น แบบสอบถามแบบปลายป ด โดยใช ร ะดั บ การวั ด ข อ มูล ประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชมาตรสวนประมาณคาของลิเคอรด (Likert Scale) โดยกําหนดใหมี
5 ตัวเลือก ดังตอไปนี้
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ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความสําคัญมากที่สุด
มีระดับความสําคัญมาก
มีระดับความสําคัญปานกลาง
มีระดับความสําคัญนอย
มีระดับความสําคัญนอยที่สุด

การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคําถาม (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 82) โดยมีเกณฑใน
การพิจารณาแบงระดับของความสําคัญทางดานสวนประสบทางการตลาดดวยการหาชวงกวาง
ของอัตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการคํานวณตามหลักการหาคาเฉลี่ย จะไดชวงกวางระดับ 0.8
ดังนี้
อันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคําถาม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายถึง เปนปจจัยสว นประสมทางการตลาดที่บริโภคให
ความสําคัญมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.41 – 4.20 หมายถึง เปนปจจัยสว นประสมทางการตลาดที่บริโภคให
ความสําคัญมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40 หมายถึง เปนปจจัยสว นประสมทางการตลาดที่บริโภคให
ความสําคัญปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.81 – 2.60 หมายถึง เปนปจจัยสว นประสมทางการตลาดที่บริโภคให
ความสําคัญนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.80 หมายถึง เปนปจจัยสว นประสมทางการตลาดที่บริโภคให
ความสําคัญนอยที่สุด
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล จํานวน 16 ขอ โดยแบงเปนดานกิจกรรม 5 ขอ ดานความสนใจ 7 ขอ
ดานความคิดเห็น 4 ขอ ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยใชระดับการวัด

60
ประเภทอัตราสวน (Interval Scale) ใชมาตรสว นประมาณคาของลิเคอรด (Likert Scale) โดย
กําหนดใหมี 5 ตัวเลือก ดังตอไปนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติและเห็นดวยมากที่สุด
ปฏิบัติและเห็นดวยมาก
ปฏิบัติและเห็นดวยปานกลาง
ปฏิบัติและเห็นดวยนอย
ปฏิบัติและเห็นดวยนอยที่สุด

การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคําถาม (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 82) โดยมีเกณฑใน
การพิจารณาแบงระดับของความสําคัญทางดานสวนประสบทางการตลาดดวยการหาชวงกวาง
ของอัตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการคํานวณตามหลักการหาคาเฉลี่ย จะไดชวงกวางระดับ 0.8
ดังนี้
อันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคําถาม รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดานความ
สนใจ และความคิดเห็น เปนดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดาน
ความสนใจ และความคิดเห็นในขอนั้น มากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.41 – 4.20 ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดานความสนใจ
และความคิดเห็นในขอนั้นมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40 ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดานความสนใจ
และความคิดเห็นในขอนั้นปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดาน
ความสนใจ และความคิดเห็นในขอนั้นนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม ดาน
ความสนใจ และความคิดเห็นในขอนั้นนอยที่สุด
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาแนวคิดและกรอบการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเลือกตัวแปรที่เกี่ยวของและเพื่อใหเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและความมุงหมายของงานวิจยั
2. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบและกําหนดขอบเขตของ
แบบสอบถามสวนตางๆที่ตองการทําการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออารารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและนําเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณกอนนําแบบสอบถามนั้นไปทดลองใช (Try Out) กับประชากร
ที่ไมใ ชก ลุมตัว อยางจํานวน 40 ชุด เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ 95 % โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา.
2548: 34) ซึ่งคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของคําถาม โดยจะมีคาระหวาง 0    1
คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง
โดยเกณฑคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได ควรมีคามากกวา 0.70 จึงจะเปน
แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น ซึ่งความเชื่อมั่นจากการทดสอบแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.928
แบงเปนรายดาน ไดแก
คาความเชื่อมั่น เรื่องปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีคาเทากับ 0.906
คาความเชื่อมั่น เรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต มีคาเทากับ 0.838
5. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจยั ไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากขอมูล 2 แบบดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง 400 คน เก็บกลุมตัวอยางวันละ 50 ชุด ดําเนินการเก็บ 8 วัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 13
พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในสถานที่
ตางๆ ที่ไดคัดเลือกไวในการตอบคําถาม โดยกอนที่ผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยจะทําการชี้แจงใหผูต อบแบบสอบถามไดเขาใจถึงวัตถุประสงคและอธิบายถึงขอสงสัยและ
วิธีการตอบแบบสอบถามกอน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลจากหนว ยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
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หนังสือทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต หนังสือนิตยสาร
ตางๆ
3.4 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังตอไปนี้
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา โดยเริ่มจาก 001 จนถึง 400
3. การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ไดลงรหัสแลวนํามาบันทึกในคอมพิวเตอร
เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
เพื่อวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตางๆ ดังนี้
3.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)
สวนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล
แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)
สว นที่ 3 สว นประสมทางการตลาด แสดงผลเปนคาเฉลี่ย (Mean) และสว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สวนที่ 4 รูปแบบการดําเนินชีวิตแสดงผลเปนคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 การวิเคราะหเชิงสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานในการวิจัย เพือ่ สรุปผลอางอิงไป
ยังประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ จะตั้งระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งจะนําขอมูลที่ไดจากวิธีการ
สํารวจโดยแบบสอบถามนํามาวิเคราะหสถิติดวยขอมูลทางคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของแตละขอโดยใชสถิติตางๆในการวิเคราะหดังนี้
3.2.1 ทดสอบสมมติฐาน ขอ 1 เปนการหาความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุมที่
เปนอิสระจากกัน ทดสอบตัวแปรดานเพศ ดวยสถิติ Independent Simple t-test ทดสอบตัวแปรดาน
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ดวยสถิติ One-Way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อ
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ทดสอบวา ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได
แตกตางกันมีผลตอสวนประสมการตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอพรานทะเล
3.2.2 ทดสอบสมมติฐาน ขอ 2 เปนการหาความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุมที่เปน
อิสระจากกัน ทดสอบตัวแปรดานสถานที่ที่เลือกซื้อ และดานความถี่ในการบริโภค ดวยสถิติ OneWay Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบวา ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ดาน
สถานที่ที่เลือกซื้อ และดานความถี่ในการบริโภคแตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของ
ผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอพรานทะเล
3.2.3 ทดสอบสมมติฐาน ขอ 3 เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวคือ
รูปแบบการดําเนิน ชี วิต ของผูบ ริโ ภคแตกตางกัน มี ผลต อสว นประสมการตลาดของผูบ ริโ ภค
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล แตกตางกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบตัวแปร
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ประกอบดวย
1.1 การหารอยละใชสูตรดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 40)
P =





100

n

เมื่อ P แทนคารอยละหรือเปอรเซ็นต
 แทนความถี่ที่สํารวจได
n แทนจํานวนกลุมตัวอยาง
1.2 การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550:39)
X

เมื่อ

X
n

แทน คะแนนคาเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
X
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1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 65)

S
เมื่อ S
xi
x
n

แทน
แทน
แทน
แทน

=





( xi  x ) 2
( n  1)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง
ขอมูลดิบแตละตัว
คาเฉลี่ยของขอมูลกลุม ตัวอยาง
ขอมูลของกลุมตัวอยาง

2. สถิติที่ใชหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ใช วิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของคอนบรั ค (Cronbachs’ alpha Coefficient)
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2552: 34) ใชสูตรดังนี้

 =
เมื่อ

k covariance / variance
1(k-1) covariance / variance

k
แทน จํานวนคําถาม
Covariance แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถาม
Variance แทน คาเฉลีย่ ของคาแปรปรวนระหวางคําถาม

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3.1 คาสถิติ Independent Sample t- test (กัลยา วานิชยบัญชา. 2552: 108) ใชสูตรดังนี้
3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน
X1 - X2

t =
Sp



1 + 1
n1 n2
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สถิติทดสอบ t มีองศาอิศระ n1 + n2 – 2 โดยที่
2

(n1-1) S21 + (n2-1) S2

2

Sp =

n1 + n2 – 2

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน
X1 - X2

t =
Sp



S21 S22
+
n1 n2

สถิติทดสอบ t มีองศาอิศระ  โดยที่

 =

เมื่อ Xi
Sp
ni
S2i

(S21 / n1+ S22 + / n2)2
S12 / n1 + S22 + / n2
n1 - 1
n2 – 2

แทนคา เฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ i ; I = 1, 2
แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม
แทนขนาดตัวอยางกลุมที่ i
แทนคาแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ i ; I = 1, 2

3.2 คาสถิตสิ หสัมพันธอยางงาย PEARSON Correlation (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2552: 280) ใชสูตรดังนี้
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โดยที่ rXY แทนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
n แทนจํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง
 XY แทนผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร X และ Y ทุกคู
 X แทนผลรวมของคาตัวแปร X
 Y แทนผลรวมของคาตัวแปร Y
 X 2 แทนผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร X
 Y 2 แทนผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร Y
โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1.00 ถึง +1.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ถา X เพิ่ม Y จะลด
แตถา X ลด Y จะเพิ่ม
2. คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต
ถา X ลด Y จะลดดวย
3. คา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศเดียวกันและมีความสัมพันธ
กันมาก
4. คา r มีคาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีค วามสัมพัน ธใ นทิศทางตรงกัน ขามและมี
ความสัมพันธ กันมาก
5. ถา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน
6. ถา r มีคาเขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย
พิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ซึ่งมีเกณฑดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 316)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู ระหวาง 0.91 – 1.00 แสดงวามีความสัมพันธระดับสูงมาก
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู ระหวาง 0.71 – 0.90 แสดงวามีความสัมพันธระดับสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู ระหวาง 0.31 – 0.70 แสดงวามีความสัมพันธระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู ระหวาง 0.01 – 0.30 แสดงวามีความสัมพันธระดับต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรง

