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บทที่ 3 
       วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย    บรรยาย (Descriptive statistics) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรท่ีศึกษา โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัย (Research Population) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรกรม         
ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  จากจ านวนประชากรท้ังส้ิน 655 คน ท่ีสามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อีก คือ   

ขั้นที่ 1  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  (Stratified Random Sampling)  หาจากการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  ซึ่งแบ่งจากแต่ละ
จังหวัดจากสมการ  ดังนี้ 

จากสมการ 21 Ne
n



                    
 เมื่อ N  =  ขนาดของประชากร 
  n   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  e = ความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงร้อยละ 0.05 

ขั้นที่ 2  ขนาดของกลุ่มประชากรและระดับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรกรม

ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  มีประชากรรวมท้ังส้ิน 655 คน สุ่มตัวอย่างประชากร
ประมาณการโดยใช้แนวคิดการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1973:125) และก าหนด
ความคลาดเคล่ือน 5 % หรือคือระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05  ได้ตัวอย่างประชากรจ านวน
ท้ังส้ิน  249  คน  ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้       

n   =          655 
                                            1+(655) ( 0.05)2 
         จ านวนตัวอย่าง    =                655 
                                              2.63 

=  249 

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง =  249 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 
4 ประกอบด้วย ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน สายงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับ
อาวุโส และสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ระดับช านาญการ  และระดับช านาญการพิเศษ 
โดยแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ในแต่ละจังหวัด น ามาใช้ในการสุ่มตัวอย่าง  
เพื่อให้การวิเคราะห์หาข้อสรุปหรือผลท่ีได้จากการวิจัยสะท้อนความเป็นกุล่มตัวอย่างของบุคลากร
กรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 อย่างถูกต้อง ดังมีข้ันตอนตามตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของของบุคลากรส่วนภูมิภาคท่ีสังกัดในพื้นท่ีเขต 4 

 

บุคลากรส่วนภูมิภาค 
ท่ีสังกัดในพื้นท่ีเขต 4 

 

ประชากร (คน) 
จังหวัดและอ าเภอ 

 
กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

 
จังหวัดขอนแก่น 84 32 
จังหวัดอุดรธานี 84 32 
จังหวัดร้อยเอ็ด 71 27 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 71 27 
จังหวัดนครพนม 59 23 
จังหวัดมหาสารคาม 45 17 
จังหวัดมุกดาหาร 30 11 
จังหวัดเลย 46 17 
จังหวัดสกลนคร 75 29 
จังหวัดหนองคาย 33 12 
จังหวัดหนองบัวล าภู 29 11 
จังหวัดบึงกาฬ 28 11 

รวม               655 249 
 

เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างกระจายตามประเภท แต่ละจังหวัด ตามวิธีแบบแบ่งช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling) แล้วจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างขั้นที่สองโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental  Random Sampling) และใช้เงื่อนไขการเลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
ระดับดังนี้ 

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

เครื่ องมือ ท่ีใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ คือ  แบบสอบถาม 
                                              ว  ณ   ม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3            

ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของบุคลากรส่วน
ภูมิภาคท่ีสังกัดในพื้นท่ีเขต 4  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับงาน สถานภาพ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 อันมีประเด็นค าถามในมิติของ
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ความผูกพันในองค์กร  การท างาน
เป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการท างาน   

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 อันมีประเด็นค าถามในมิติของด้านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้าน
หลักความคุ้มค่า 

 
2.2  การทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นส าหรับการวิจัย น าไปทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัยโดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  
ส าหรับการหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยหาความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหาของแบบสอบถามท่ีน าไปใช้ในครั้งนี้ โดยน าแบบสอบถามท่ีได้เรียบเรียงแล้วเสนอให้เช่ียวชาญ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษา
(Wording) เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความชัดเจนและครอบคลุม 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน า

แบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วในขั้นตอนท่ี 1 ไปท าการทดสอบหรือทดลองใช้(Try Out) กับกลุ่มประชากร
หรือพนักงานท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษาจริง จ านวน 30 คนเพื่อหาข้อบกพร่องของ
แบบสอบถาม และตรวจสอบว่าค าถามแต่ละข้อ แต่ละส่วนในแบบสอบถามสามารถส่ือความหมาย ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยต้องการหรือไม่ ค าถามท่ีใช้เหมาะสม มีความยากง่าย และเข้าใจได้
หรือไม่ นอกจากนี้ ยังน าข้อมูลท่ีได้ มาท าการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha)ของครอนบัค (Cronbach) และท าการวิเคราะห์ความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีมากกว่า 0.7 โดยถ้าความน่าเช่ือมั่นมีค่าระหว่าง 0 ≤ 
∝ ≤ 1 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือได้ และสามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
(สุวิชาน มนแพวงศานนท์, 2545, หน้า 129-131) โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังแสดงใน
ตารางท่ีปรากฏด้านล่าง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบภาม 

ขั้นทดลอง 
(n = 30) 

แบบสอบถามวัดปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล   25 ข้อ 
แบบสอบถามการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 25 ข้อ 
รวม 50 ข้อ 
X  135.87 
SD 20.55 
ALPHA .9547 

 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลท่ีใช้การในการวิจัยครั้ง
นี้ จ าแนกเป็น  2 แหล่งคือ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่  ข้อมูลท่ีได้รับจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยจะเป็น
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือท่ัวไป ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย ต าราทางวิชาการต่างๆ โดย
น ามาวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลจากเอกสารนั้นถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะเป็นข้อมูลท่ีมีผู้
บันทึกเอาไว้ ดังนั้น จึงมีความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได้ 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ  การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด โดย
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่   

ส่วนท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ได้แก่  
1) เพศ       
2) อาย ุ    
3) ระดับการศึกษา 
4) ระดับงาน 
5) สถานภาพ  
6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ส่วนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จ านวน 5 
ด้าน ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  
2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน     
3) ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กร   
4) ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม  
5) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน   

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านหลักนิติธรรม  
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2) ด้านหลักคุณธรรม  
3) ด้านหลักความโปร่งใส  
4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ  
6) ด้านหลักความคุ้มค่า  

 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยท้ังข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรกรม         
ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม ไปถึงบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  
โดยระบุจ านวนขนาดตัวอย่างท่ีต้องการในแต่ละภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 และได้ท าการแจก
แบบสอบถามให้กับบุคลากร ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด และ         
ขอความร่วมมือจากบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4  ในการรวบรวม
แบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัยทางจดหมาย ปิดผนึกก่อนส่งกลับคืนมายังผู้วิจัย 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามต้ังแต่วันท่ี 10 ธันวาคม 2560 - วันท่ี 15 มกราคม 2561 ได้รับ
แบบสอบถามกลับท้ังหมด 249 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไป 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ปรากฏว่าได้
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ของข้อมูล และสามารถน าไปวิเคราะห์ได้จ านวน 249 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไปท้ังหมด (จ านวน 249 ฉบับ) 

จากข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้นั้น ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามหลังจากท่ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว  และน ามาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผลข้อมูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลปัจจัยส่วน 

บุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
1.2 ปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรกรม             

ปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับงานปัจจุบัน 
สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  โดยใช้            ณ                            
          ม                               (Mean = X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Min and Max) 

1.3 การวิเคราะห์เพื่ออธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 อันมีประเด็นค าถามในมิติของความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ความผูกพันในองค์กร  การท างานเป็นทีม และด้าน
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ความก้าวหน้าในการท างาน  ในแต่ละด้านโดยใช้ ค่าสถิติ คือ           ม                               
(Mean = X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Min 
and Max) 

1.4 การวิเคราะห์เพื่ออธิบายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 อันมีประเด็นค าถามในมิติของด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม 
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 
ท างาน  ในแต่ละด้านโดยใช้ ค่าสถิติ คือ           ม           (Percent)           (Mean = X )
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Min and Max) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาค
ในพื้นท่ีเขต 4 ได้แก่ 

2.1 วิเคราะห์หาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อการยอมรับของการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test ส าหรับการทดสอบค่าเฉล่ียตัว
แปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน และค่า F-test หรือ ANOVA (One-way analysis of Variances) 
ส าหรับการทดสอบค่าเฉล่ียตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัย
จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ (Multiple Comparisions) โดยใช้ Scheffe 
Analysis จะท าการทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (stepwise 
regression) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีเขต 4 โดยจะท าการทดสอบท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ในการให้คะแนนในส่วนนี้จะเป็นไปในลักษณะการก าหนดระดับมาตราส่วนให้เป็นค่าน้ าหนัก
ตัวเลข ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert  Scale) และใช้ค่าของคะแนนในแบบสอบถามท่ีมีระดับการยอมรับ 
5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 77) ดังนี้ 

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

เกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นของบุคคลของบุคลากรส่วน

ภูมิภาคที่สังกัดในพ้ืนที่เขต 4 ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
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 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนแบ่ง 
ออกเป็น 5 ระดับ (พลศักดิ์  จิรไกรศิริ, 2554, หน้า 198) 

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 
 
ตารางท่ี 4 เกณฑ์ในการแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r) 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.      
 
 ส าหรับทิศทางความสัมพันธ์ พิจารณาโดย ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r )    มีค่าเป็นลบ
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทางลบหรือทิศทางตรงกันข้าม ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) มีค่าเป็น
บวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือทิศทางเดียวกัน 
 
 
 


