
 
 

 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

ในการศึกษาวิจยันี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method 
Research)  เรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขต
ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดย
มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชำกร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุทัง้ชายและหญงิทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปี

ขึน้ไป ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร และได้รบัเบี้ยยงั
ชพีผูส้งูอาย ุจ านวนทัง้หมด 628 คน (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั: พฤศจกิายน 2558) 

กลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุทัง้ชายและหญงิทีม่อีายตุัง้แต่ 60 

ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร และไดร้บัเบีย้ยงั
ชีพผู้สูงอายุ ที่ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของ (Krejcie & 
Morgan) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และที่ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ ± 5% ในการ
วจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสม คอื จ านวน 239 คน  
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การค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้การค านวณด้วยสูตรการค านวณของ 
 “(Krejcie & Morgan)” 

 
สตูรการค านวณ 

 
  เมือ่  n คอื  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
    N คอื   ขนาดประชากร   
    e คอื ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอยา่ง 
    X2 คอื ไคสแควรท์ีd่f=ความเชื่อมัน่ 95%(X2= 3.841) 
    P คอื สดัส่วนของลกัษณะทีส่นใจในประชากร  
      (ถา้ไมท่ราบค่าใหก้ าหนด p = 0.05) 
 

   แทนค่า  n =   
3.841x(628x0.5x0.5)

(.05)2x(628−1)+3.841x0.5x0.5
 

 

      =  
3.841𝑥157

(0.0025𝑥627)+(3.841𝑥0.5𝑥0.5)
 

 

      =   
603.037

(1.5675)+(0.96025)
 

 

      =    
603.037

2.52775
  

 
     n =    239 (238.56) 
 ดงันัน้ กลุ่มที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้จงึเท่ากบั 238.56 เพื่อความเหมาะสมผู้วจิยัจงึ
ใช้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 239 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 โดยแบ่งจ านวนตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ซึ่งจะศึกษาผู้สูงอายุทัง้ชายและ
หญงิที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั
พจิติร โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการใช้ตารางตวัเลข
สุ่ม (Table of Random Number) สตูรดงันี้ 
 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด𝑥จ านวนผูส้งูอายุในแต่ละช่วงอายุ

จ านวนผูส้งูอายทุัง้หมด
 

)1(X1)-(Ne

p)-Np(1  X
n

22

2

pp 
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  จากสตูรจะไดก้ลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละช่วงอายขุองผูส้งูอายใุน
เขตต าบลทบัหมนั ดงันี้  

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 

หมูบ่า้น ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

หมู ่1 บา้นทบัหมนั 126 48 
หมู ่2 บา้นทบัปร ู 196 75 
หมู ่3 บา้นย่านขาด 66 25 
หมู ่4 บา้นคลองเถาวลัยเ์หลก็ 56 21 
หมู ่5 บา้นบงึประดู่ 86 33 
หมู ่6 บา้นทบัหมนัเหนือ 98 37 

รวม 628 239 
 

ทีม่า :  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั: พฤษภาคม 2559 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1. แบบสอบถำม (Questionnaire) 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วจิยัได้ด าเนินการสร้างจาก

การศึกษาหลกัการแนวคดิ ทฤษฎ ีจากต าราเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพฤติกรรมการใช้
จา่ยเพื่อการด ารงชพีของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี 
รายได้ สถานภาพการสมรส ที่มาของรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และลกัษณะการอยู่อาศัย 
เกณฑค์วามสามารถแบบสอบถามลกัษณะใหเ้ลอืกตอบ (Checklists) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยงัชีพของผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบล ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร (รายจา่ยต่อเดอืนโดยระบุบจ านวนเงนิ)โดยแบ่ง
ออกเป็นทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านจติใจ  ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม  ด้าน
สิง่แวดลอ้ม 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาและความต้องการต่อพฤติกรรมการใช้
จา่ยเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอายใุนเขตต าบล ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 

ส่วนท่ี 4 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกบัแนวทางการส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุมคีุณภาพ
ชวีติทีด่แีละขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

โดยโครงสร้างของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ม ี 5 ระดบั คอื 

5   หมายถงึ   ระดบัการใชจ้า่ยมากทีสุ่ด 
4   หมายถงึ   ระดบัการใชจ้า่ยมาก 
3   หมายถงึ   ระดบัการใชจ้า่ยปานกลาง 
2   หมายถงึ   ระดบัการใชจ้า่ยน้อย 
1   หมายถงึ   ระดบัการใชจ้า่ยน้อยทีสุ่ด 

โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ก าหนดเกณฑใ์น
การแปลความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best: 1970) ซึ่งมเีกณฑก์ารวดัระดบัคุณภาพชวีติ
ของผูส้งูอาย ุดงัต่อไปนี้ 

     คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 คุณภาพชวีติอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
     คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 คุณภาพชวีติในระดบัมาก 
     คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 คุณภาพชวีติในระดบัปานกลาง 
     คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 คุณภาพชวีติในระดบัน้อย 
     คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 คุณภาพชวีติในระดบัน้อยทีสุ่ด 

2. แบบสมัภำษณ์ (Interview) 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ และความคดิเห็นเกี่ยวกบัเกี่ยวกับ

ปัจจยัพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยงัชีพของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพจิติร  
  ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุใน
เขตต าบล ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร โดยแบ่งออกเป็นทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นรา่งกาย 
2. ดา้นจติใจ 
3. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม  
4. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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กำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผู้วจิยัได้ด าเนินการสร้างเครื่องมอืในการวจิยั โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการสร้าง 

ดงันี้ 
1. ศกึษาคน้ควา้รายละเอยีดต่างๆจากหนังสอื เอกสารทางวชิาการ แนวคดิ ทฤษฎี

และงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอายุ 
2. ก าหนดกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยเพื่อการด ารงชพีของผูสู้งอายุ

ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
3. น าเครื่องมอืเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาและปรบัปรุงแก้ไขตามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษา

เสนอแนะ 
4. ปรบัปรุงข้อค าถามแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้าง

เครื่องมอืวจิยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรง (Content Validity) ของเนื้อหาจ านวน  
3ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ผศ. ดร.โชต ิ บดรีฐั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร 
      มหาบณัฑติ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  พษิณุโลก 

2. ผศ.ดร.พฒันพนัธ ์ เขตตก์นั อาจารยป์ระจ าสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
      รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  พษิณุโลก 

3. ดร.จริฏัฐ ์สนัตวิงษ์สกุล อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
      รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  พษิณุโลก 

5. วเิคราะหค์ุณภาพของเครื่องมอืโดยหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา โดยพจิารณา
จากค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ ( Index of Congruence : IOC) 
โดยก าหนดค่าคะแนนดงันี้ 
  +1 หมายถงึ  มคีวามเหน็ดว้ยว่าขอ้ค าถามใชไ้ด ้
    0 หมายถงึ  ไมแ่น่ใจว่าขอ้ค าถามใชไ้ดห้รอืไม่ 
   -1 หมายถงึ  มคีวามเหน็ว่าขอ้ค าถามใชไ้มไ่ด ้

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วทดสอบหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท ์และคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่ดีชันีความสอดคลอ้ง
ตัง้แต่ 0.06 ขึน้ไป (สมชาย วรกจิเกษมสกุล, 2554) 

7. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรบัปรุง
แก้ไขแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่างเป้าหมายที่ใช้ในการ
วจิยั (Try Out) กบัประชาชนในเขตจงัหวดัพจิติร จ านวน 30 คน โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์
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แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’ s Coefficient of Alpha) โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่รวมของ
แบบสอบถาม ไม่น้อยกว่า 0.80 ส าหรบัสูตรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
มดีงันี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าครอนบาค (Cronbach) เท่ากบั 
0.813 

 
    =                         1 -  

 
เมือ่  แทน  ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

   N        แทน จ านวนขอ้ความของเครือ่งมอืวดั 
    แทน  ผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแต่ละคน 

    
กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามกระบวนการต่างๆ 
ดงันี้ 

แบบสอบถำม 
1. ด าเนินการขอหนังสืออนุญาตจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    

ราชภฏัพบิลูสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
2. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามให้กบัผูสู้งอายุตามหมู่บ้านในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอ

ตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร จ านวนทัง้สิน้ 239 ชุด พรอ้มรอรบัแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3. น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนด ตรวจสอบ

ความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนน าข้อมูลมาก าหนดรหัสตัวแปรและบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูเพื่อน าไปวเิคราะหต่์อไป 

แบบสมัภำษณ์ 
1. ผู้วิจยัลงพื้นที่ส ัมภาษณ์ผู้สูงอายุตามการแบ่งช่วงอายุการรบัเบี้ยยงัชีพแบบ

ขัน้บนัไดดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะจง ช่วงอายลุะ 2 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 8 คน 
2. การสมัภาษณ์เชงิลกึและการสมัภาษณ์ทัว่ไป เกีย่วกบัพฤตกิรรการใชจ้า่ยเบีย้ยงั

ชพี ความต้องการเบี้ยยงัชพีที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ คุณภาพชวีติและแนวทางในการพฒันา
คุณภาพชวีติของผูสู้งอายุในเขตต าบลทบัหมนั ซึง่ลกัษณะการสมัภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์แบบ
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ปลายเปิดและปลายปิดผสมกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กต้อง เป็นจรงิ และมคีวามคลาดเคลื่อนน้อย
ทีสุ่ด 

3. การจดบนัทกึภาคสนาม (Field note) ผูว้จิยัไดท้ าการจดรวบรวมขอ้มลูและมกีาร
บนัทกึเทปถอดเทปจากการสมัภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้มลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน และท าการสรุปขอ้มูล
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ภาคสนามและเพื่อไดท้บทวนใหท้ราบไดว้่าไดข้อ้มลูเพยีงพอหรอืไม่ 

กำรวิเครำะหข้์อมลู 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ โดยน า

แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล  โดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู  ส าหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์แบ่งการวเิคราะหต์ามขัน้ตอน คอื การ
วเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ ได้ใช้สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน
หรอืสถติเิชงิอา้งองิ (Inferential Statistics) ดงันี้ 

1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ขอ้มลูทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ
ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายได ้สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ทีม่าของรายได ้จ านวน
เบี้ยยงัชพีที่ได้รบั รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ลกัษณะการอยู่อาศยั โดยผู้วจิยัใช้สถิติเชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี ่และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2.วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชจ้า่ยเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทัง้หมด 4 ด้าน โดยผู้วิจยัได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) น ามาแจกแจงความถี่หาค่ารอ้ยละ (Percentage) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วเิคราะหปั์ญหาและความตอ้งการเบีย้ยงัชพีทีเ่หมาะสมของผูสู้งอายุในเขตต าบล
ทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยผู้วิจยัได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) น ามาแจกแจงความถี่หาค่ารอ้ยละ (Percentage) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. วเิคราะห์เปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขต
ต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร ทัง้หมด 4 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการ
วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) ส าหรบัตวัแปรต้นทีม่กีาร
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ตวัแปรที่ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ ใช้การหาค่า
ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Tests) ส าหรบัตวัแปรที่มกีารแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึน้ไป 
ถา้พบว่ามคีวามแตกต่างกนัใหใ้ชก้ารทดสอบรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’) และ การหา
ค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ ์(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
ในการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วจิยัใช้การค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป 

โดยใชส้ถติต่ิางๆ ดงันี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
1.2 ค่าเฉลีย่ (    ) ค านวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538 :  

73) 
 
      = 
 
   เมือ่   แทน  คะแนนเฉลีย่ 
     แทน  ผลรวมระดบัความคดิเหน็ทัง้หมดในกลุ่ม 
    N  แทน     จ านวนประชากรในกลุ่มตวัอยา่ง  

1.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) ค านวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และองัคณา  
สายยศ, 2538 : 73) 

 

S.D.  =  

    
 
   เมือ่ S.D.    แทน  ส่วนเบีย่งเบนความคดิเหน็ประสทิธภิาพในกลุ่ม 

     แทน  ผลรวมของระดบัความคดิเหน็แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
    N   แทน  จ านวนประชากรในกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  สถิติเชิงอนุมำน ไดแ้ก่ 
2.1 ค่าสถติทิดสอบ T - test ส าหรบัการวเิคราะหค์วามแตกต่างค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม 
2.2 ค่าสถิติทดสอบ F – test ส าหรบัการวิเคราะห์ ความแตกต่างค่าเฉลี่ย

มากกว่า 2 กลุ่ม (การวเิคราะหค์วามแปรปรวนจ าแนกทางเดยีว (One – Way ANOVA)  
2.3 ค่าสถติหิาความถีแ่บบ Multiple Response  
2.4 ค่ าสถิติค่ าความแปรปรวนพหุคูณ  (Multivariate Tests : MANOVA)
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