
  
 

บทท่ี 3 
          วิธีการวิจัย 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ก. ประชากรศึกษา เป็นอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4  จากจ านวน 15,453 คน    
ข. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ี

เขต 4 มีประชากรรวมท้ังส้ิน 15,453 คน  
ขั้นที ่1 สุ่มตัวอย่างประชากรประมาณการโดยใช้แนวคิดการก าหนดขนาดตัวอย่างของ 

Taro Yamane (1973:125) และก าหนดความคลาดเคล่ือน 5 % ของแต่ละจังหวัด  ได้ตัวอย่าง
ประชากรจ านวนท้ังส้ิน  390  คน  จากสมการ  ดังนี้ 

 
จากสมการ 21 Ne

n


                    
 
 เมื่อ N  =  ขนาดของประชากร 
  n   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  e = ความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงร้อยละ 0.05 
 

n   =          15,453 
                                            1+(15,453) ( 0.05)2 

 
         จ านวนตัวอย่าง    =               15,453 
                                               39.6325 

=  389.907 
 

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง =  390 
 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4  ในการวิเคราะห์  
ขณะเดียวกันเพื่อลดความแปรปรวนและท าให้ประชากรในการวิจัยมีความคล้ายคลึงกันยิ่งขึ้น แล้ว
น ามาท าตามวิธีแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งช้ันภูมิในแต่ละจังหวัด มา
สุ่มตัวอย่าง  เพื่อให้การวิเคราะห์หาข้อสรุปหรือผลท่ีได้จากการวิจัยสะท้อนความเป็นกุล่มตัวอย่าง
ของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4  อย่างถูกต้อง ดังมีข้ันตอนตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4      
 

อาสาปศุสัตว์ ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
จังหวัดขอนแก่น 1,288 33 

จังหวัดเลย 1,561 39 

จังหวัดหนองบัวล าภู 529 13 

จังหวัดอุดรธานี 2,099 53 

จังหวัดหนองคาย 1,459 37 

จังหวัดบึงกาฬ 568 14 

จังหวัดสกลนคร 410 10 

จังหวัดนครพนม 1,204 30 

จังหวัดมุกดาหาร 532 14 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,058 27 

จังหวัดมหาสารคาม 976 25 

จังหวัดร้อยเอ็ด 3,769 95 

รวม 15,453 390 

 

เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างกระจายตามประเภท แต่ละระดับ ตามวิธีแบบแบ่งช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling) แล้วจึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นท่ี 2   โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  Random Sampling) 
และใช้เงื่อนไขการเลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับดังนี้ 

ขั้นท่ี 3  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  Random Sampling)  ท่ีมิได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่ามีใครจะเป็นตัวอย่างบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหาจากการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างจากการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง  
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2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
2.1.   การสร้างเคร่ืองมือ 

 เครื่ องมือท่ีใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใ ช้ในการวิ จัยครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม 
                                              ว  ณ   ม และงานวิ จัยท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3             

ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาปศุสัตว์  
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางสังคม ประสบการณ์การเป็นอาสาปศุสัตว์   
และการได้รับการพัฒนา ความรู้ท่ีได้เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าท่ีจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นๆ    

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาสาปศุสัตว์ต่อปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน อันมีประเด็นค าถามในมิติของความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ การมีส่วนร่วม  ความส าเร็จในการท างานของบุคคล ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการ
งาน ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ และความสัมพันธ์กับเกษตรกร 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาสาปศุสัตว์ถึงการปฏิบัติงาน อันมี
ประเด็นค าถามในมิติของด้านการประสานงาน ด้านการป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการถ่ายทอดความรู้ 

การแสดงความคิดเห็นของอาสาปศุสัตว์ต่อปัจจัยจูงใจและการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี3 โดยให้อาสาปศุสัตว์บอกระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยและการปฏิบัติงานมากน้อยระดับใด โดยมีมาตรประมาณค่าแบบของลิเคิร์ท (Likert  Scale) 
และใช้ค่าของคะแนนในแบบสอบถามท่ีมีระดับการยอมรับ 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 77) 

ระดับการยอมรับ    ระดับคะแนนของค าถาม 
มากท่ีสุด     ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก      ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง     ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย      ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยท่ีสุด     ให้คะแนน 1 คะแนน 

การแปลความหมายความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์  
ใช้วิธีการน าค่าเฉล่ียในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 

4.21 – 5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มีความคิดเห็นในระดับมาก 

2.61 – 3.40 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีความคิดเห็นในระดับน้อย 

1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด  
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2.2   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประเมินผลและการ

วิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเตรียมหรือสร้างเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงออกไปเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการเพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลไปจัดท าหรือประมวลผลข้อมูลได้ 

ดังนั้น การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลท่ีใช้การในการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกเป็น  2 แหล่งคือ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ    ได้แก่ข้อมูลท่ีได้รับจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยจะ
เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือท่ัวไป ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย ต าราทางวิชาการต่างๆ 
โดยน ามาวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลจากเอกสารนั้นถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะเป็นข้อมูลท่ีมี
ผู้บันทึกเอาไว้ ดังนั้น จึงมีความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได้ 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามปลาย
ปิดและปลายเปิดโดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่   

ส่วนท่ี 1  ปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของอาสาปศุสัตว์ต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นของอาสาปศุสัตว์ต่อการปฏิบัติงาน 

 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้แบบสอบถามท้ังหมดแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนทุกชุดและ
น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท้ังหมด น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูล ได้น าเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติมาประมวลผลข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ 

1) ปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาปศุสัตว์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางสังคม ประสบการณ์การเป็นอาสาปศุสัตว์   
และการได้รับการพัฒนาจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นๆ   โดยใช้            ณ   (Descriptive 
S                     ม                               (Mean = X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Min and Max) 

2) ความคิดเห็นของของอาสาปศุสัตว์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันมีประเด็นค าถามในมิติ
ของความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบั ติ การมีส่วนร่วม  
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ความสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ และความสัมพันธ์กับเกษตรกร โดยใช้            ณ   (Descriptive 
S                     ม                               (Mean = X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Min and Max) 

3) ความคิดเห็นของอาสาปศุสัตว์ถึงการปฏิบัติงานอันมีประเด็นค าถามในมิติของด้านการ
ประสานงาน ด้านการป้องกันโรค ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการถ่ายทอดความรู้
โดยใช้            ณ   (Descriptive S                     ม                               (Mean 
= X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Min and 
Max) 
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4) การทดสอบสมมติฐานระหว่างระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ี
เขต 4  ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใช้สถิติค่าไคสแควร์ (Chi- square value) 
 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์ในการแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความหมาย 
(-) 0.00 ถึง (-) 0.30 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ ามาก 
(-) 0.31 ถึง (-) 0.50 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ า 
(-) 0.51  ถึง (-) 0.70 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
(-) 0.71 ถึง (-) 0.90 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 

(-) 0.91 ข้ึนไป มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก 
ท่ีมา.  พลศักด์ิ จิรไกรศิริ. (2554). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: เทคนิคแผนท่ีน าทางการวิจัย.  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. คณะรัฐศาสตร์.      
 

ตารางท่ี 4 ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติและเกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผลส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
Canonical Correlation   

ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติ เกณฑ์ในการอภิปราย 
1.ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ
เพื่อระบุว่าตัวแปรท้ัง 2 ชุด
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ค่า Significance (p <) 
(ข้อมูลจาก Dimension 
Reduction Analysis: Sig. of 
F) 

ทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอลโดยรวม
ของชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตาม
ว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ เกณฑ์ท่ีใช้ 
คือ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  p < 
0.01 หากพบว่าเป็นความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

2.ระบุระดับความสัมพันธ์
โดยรวมของชุดตัวแปร
อิสระกับชุดตัวแปรตาม 

ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation - r) 
(ข้อมูลจาก Eigenvalues 
and Canonical 
Correlations: Canon Cor) 

อธิบายระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุด
ตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตามท่ีเกิดขึ้น
จากความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปร
อิสระและของตัวแปรตาม และพิจารณา
จากข้อมูลชุดท่ีมีค่า p < 0.01 เกณฑ์ท่ี
ใช้ คือ  
1.ค่า r มีค่าเป็นบวก หมายถึง ตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ถ้าค่า r มีค่าเป็นลบ หมายถึง 
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามสัมพันธ์
ในทางตรงกันข้ามกัน  
2..ค่าคะแนนแสดงระดับความสัมพันธ์ 
มีดังนี้   
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ตารางท่ี 4 ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติและเกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผลส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
Canonical Correlation  (ต่อ) 

ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติ เกณฑ์ในการอภิปราย 
  ค่า r ระดับความสัมพันธ์ 

(-) 0.91 ข้ึนไป               สูงมาก 
(-) 0.71 ถึง (-) 0.90        สูง 
(-) 0.51 ถึง (-) 0.70       ปานกลาง 
(-) 0.31 ถึง (-) 0.50       ต่ า 
(-) 0.00 ถึง (-) 0.30       ต่ ามาก 
3.การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรจะพิจารณาจากค่าดัชนีสัมประสิทธิ์
คาโนนิคอล 

3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของ ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ
คอล ท่ีจะอธิบายความ
แปรปรวนท่ี เกิดขึ้นในตัว
แปรคาโนนิคอล 

ค่า Eigenvalue  
(ข้อมูลจาก Eigenvalues 
and Canonical 
Correlations : 
Eigenvalues) 

ระบุค่าสัดส่วนความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้น
จากตัวแปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรอิสระ
ท่ีสามารถท านายความแปรปรวนของตัว
แปรคาโนนิคอล กลุ่มตัวแปรตาม  
เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ 

4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ของตัวแปรคาโนนิคอล   ท่ี
จะอธิบายตัวแปเริ่มต้น 
(พิจารณาท้ังตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตาม 

ค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกัด
ได้ (Variance Extracted) 
4.1 ตัวแปรอิสระพิจารณา
จาก Variance in 
covariates explained by 
canonical variables: Pct Var 
DEP 
4.2 ตัวแปรตามพิจารณาจาก  
Variance in Dependent 
Variables explained by 
Canonical variables  : Pct 
Var DEP    

ระบุสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต้นท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคา
โนนิคอลของตัวแปรนั้นๆ ว่าสามารถ
อธิบายได้มากน้อยเพียงใด เกณฑ์
อภิปรายผล ใช้ค่าร้อยละ 

5. วิเคราะห์ความทับซ้อน
ระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับ
ชุดตัวแปรตาม 
 

ค่าดัชนีความทับซ้อน  
(Redundancy index)  
5.1 ตัวแปรคาโนนิคอลของตัว
แปรตามท่ีสามารถท านาย
ความ แปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต้นของตัวแปรอิสระใช้
ข้อมูลจาก Variance in 
Covariates Explained by 
Canonical Variables: Pct 
Var COV    
 

การระบุสัดส่วนความแปรปรวนของตัว
แปรต้นเริ่มต้นท่ีสามารถอธิบายได้ด้วย
ตัวแปรคาโนนิคอล ของตัวแปรตาม 
หรือสัดส่วนความแปรปรวนของตัว
แปรตามเริ่มต้นท่ีสามารถ อธิบายได้
ด้วยตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปรต้น
ว่าสามารถอธิบายได้มากน้อยเพียงใด  
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ตารางท่ี 4 ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติและเกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผลส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
Canonical Correlation (ต่อ) 

  
ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติ เกณฑ์ในการอภิปราย 

5. วิเคราะห์ความทับซ้อน
ระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับ
ชุดตัวแปรตาม 
 

5.2  ตัวแปรคาโนนิคอลของ
ตัวแปรอิสระท่ีสามารถท านาย
ความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต้นของตัวแปรตามใช้
ข้อมูลจาก  Variance in 
Dependent Variables 
Explained by Canonical 
Variables: Pct Var COV       

เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ  โดยดัชนี
ความทับซ้อนท่ีเหมาะสม จะต้องสูง
กว่าร้อยละ 1.5 ดัชนีความทับซ้อนเป็น
การพิจารณานัยส าคัญในทางปฏิบัติ 
(Practical Significance) เพื่อเสริม
การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ   
 

6.  อธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 

6.1  อธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นของ
ตัวแปรอิสระ กับตัวแปร
อิสระ   และอธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม
กับตัวแปรตาม 

6.2  อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าตัวแปรอิสระกับตัว 

6.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบคะแนนเชิงโครงสร้าง 
- ตัวแปรอิสระ 
(ข้อมูลจาก  Correlations 
between Covariates 
and Canonical Variables) 
- ตัวแปรตาม 
(ข้อมูลจาก Correlations 
between Dependent and 
Canonical Variables) 
6.2  ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบคะแนน
มาตรฐาน 
- ตัวแปรอิสระ (ข้อมูลจาก 
Standardized Canonical 
Coefficients for 
Covariatex) 
- ตัวแปรตาม (ข้อมูลจาก  
Standardized Canonical 
Coefficients for 
Dependent Variables) 
 

6.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเริ่มต้นกับตัวแปรโดยพิจารณา
ค่า สัมประ สิทธิ์ สห สัมพันธ์แบบ
คะแนนเชิงโครงสร้างหากค่าคะแนน
มากกว่า  0.30  หมายถึงตัวแปร 
เ ริ่ ม ต้ น นั้ น เ ป็ น ตั ว แ ป ร ย่ อ ย ท่ี
ก่อให้เกิดตัวแปร 
6.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม  
ในเชิงการท านายความสัมพันธ์
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แบบคะแนน
มาตรฐาน  
ตัวแปรย่อยท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์ต้ังแต่ 
0.30 ข้ึนไป  จะมีความเหมาะสมใน
การท านายความสัมพันธ์   

ท่ีมา.  พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. 2554, หน้า 279-281 
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การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของ           
อาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 ท้ังหมด ได้ใช้ค่าความสัมพันธ์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ได้ให้ระดับ
ความสัมพันธ์ของ       ’     d   -Moment Correlation Coefficient ไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  เกณฑ์การพิจารณาระดับความสัมพันธ์ 
 

ระดับความสัมพันธ์ ความหมาย 
มากกว่า 0.8 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง/มาก 

0.6-0.8 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างมาก 
0.4-0.59 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.2-0.39 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนต่ า 
0.01-0.2 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก 

0.00 ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้น 
 
ท่ีมา.  Saris, W.E. and Stronkhorst, L.H. (1984). Causal Modeling in Non Experimenta  

Research : An Introduction to the LISREL Approach. Amsterdam : Sociometric 
Research Foundations. 

 
 


