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รองศาสตราจารย ์ศิริชยั พงษ์วชิยั ภาควชิา สถิติ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วนัเสารท่ี์ ๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจัยเร่ือง “…………………………………………………………………………………”

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ านวน……………………….ชุดท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

แลว้มาท าการวิเคราะห์  ดว้ยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยจะน าเสนอผลการ

วิเคราะหไ์ว ้3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 
ส่วนที ่๑ ผลการวิเคราะหล์กัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที ่๒ ผลการวิเคราะห…์… พฤติกรรม ระดบัความพึงพอใจ ปัจจยัต่างๆ…. ของ

กลุ่มตวัอยา่ง (ขื้ นอยูก่บัเน้ือหาของแต่ละเร่ือง) 

ส่วนที ่๓ ผลการวิเคราะหเ์พ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

 

ส าหรบัสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหใ์นบทน้ีมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 

                หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 

SD               หมายถึง  คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

  หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร 

n                  หมายถึง  จ านวนของตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

t                   หมายถึง  ค่าสถิติ   t  ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 


2
                 หมายถึง  ค่าสถิติ   Chi-Squre  ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

P-Value        หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

? - Prob         หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
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รองศาสตราจารย ์ศิริชยั พงษ์วชิยั ภาควชิา สถิติ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วนัเสารท่ี์ ๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  สว่นที่ ๑     ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

1.  ชาย xxx 48.14 

2.  หญิง xxx 51.86 

รวม xxx 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัครั้งน้ีประกอบไปดว้ยเพศ หญิง 

และ ชาย ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือเป็นเพศ ชาย รอ้ยละ 48.14 เพศหญิง  รอ้ยละ 51.86 

 

 

ตารางท่ี 2   แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั อายุ ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

      อายุ จ านวน รอ้ยละ 

      1.    นอ้ยกวา่ 25 ปี xxx 04.70 

2.    25 – 30 ปี xxx 24.42 

3.   31- 40 ปี xxx 68.30 

4.   มากกวา่ 40 ปี xxx 02.58 

รวม xxx 100.00 

ค่าเฉล่ีย 38.47 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.59 

ค่ามากท่ีสดุ 65.00 

ค่าต า่สดุ 22.00 

 
จากตารางท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีอายุเฉล่ีย 38.47 ปี อายุ

สูงสุด 65 ปี และ อายุต า่สุด 22.00 ปี  และเมื่อจดักลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 

มากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 68.30 รองลงมาคือช่วงอายุ 25- 30 ปี กลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ ท่ี นอ้ย

กวา่ 25 ปี และ มากกวา่ 40 ปี จ านวนใกลเ้คียงกนั 

 

 
 

 

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง 
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สว่นที่ ๒     ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางที่ ?   แสดงรายละเอียดระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการรถเมลข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

 ระดบัความพึงพอใจ(รอ้ยละ)   
องคป์ระกอบของการบริการ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

มาก 
X S.D. 

ความหมาย 

1 ดา้นคนขบั         

1.1 มารยาทการขบั         

1.2 การแถม         

เฉล่ีย           

2 ดา้นกระเป๋า         

2.1 ความเอาใจใส่         

2.2 ความซ่ือสตัย ์         

เฉล่ีย         

3 ดา้นตวัรถ         

3.1 ความสะดวก สะอาด         

3.2 ความปลอดภยั         

เฉล่ีย         

รวมทุกดา้น         

 

 ในส่วนของระดบัความพึงพอใจ หรือ ระดบัความคิดเห็น หรือ อ่ืนๆ ท่ีเป็น Likert Scale โดย

ปกติถา้เน้ือท่ีพอใหแ้สดงจ านวนจริง พรอ้มกบัรอ้ยละ แต่เน้ือ ท่ีไมพ่อใหแ้สดงแต่ รอ้ยละ 

 แสดง ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ใหแ้ปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(ซ่ึงมีอยูห่ลายเกณฑ)์เช่น  

ถา้อยูใ่น ช่วง    1.00 - 1.49     ถือวา่  อยูใ่น   ระดบัต า่มาก 

          ช่วง    1.50 - 2.49     ถือวา่  อยูใ่น  ระดบัต า่ 

          ช่วง     2.50 - 3.49     ถือวา่  อยูใ่น  ระดบัปานกลาง 

          ช่วง    3.50 - 4.49     ถือวา่  อยูใ่น  ระดบัสงู  

          ช่วง    4.50 - 5.00     ถือวา่  อยูใ่น  ระดบัสงูมาก  

  และ   ใหน้ าขอ้ยอ่ยๆในแต่ละหวัขอ้มาค านวณหาค่าเฉล่ีย และสรา้งเป็นตวัแปรใหม ่

 ให ้ตวัแปรใหมท่ี่สรา้งไวใ้นแต่ละหวัขอ้มาค านวณหาค่าเฉล่ีย เพ่ือหาภาพรวม  

( ขอ้ควรระวงั ถา้เป็น ปัจจยัท่ีเป็นส่วนประสม ทางการตลาด ไมส่ามารถมารวมทั้งหมดได)้ 

แสดงค่ารอ้ยละ 

แสดงค่ารอ้ยละ 

แสดงค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย 

SD 

ค่าเฉลี่ย 

SD 

ค่าเฉลี่ย 

SD 

พฤติกรรม หรือ รายละเอียด เกี่ยวกบัเร่ืองท่ีท า 
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สว่นที่ ๓     ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจการใหบ้ริการรถเมลอ์ยูใ่นระดบัต า่ 

การทดสอบในระดบัต่างๆอาจใชค้่าท่ีก าหนดไวต้ามเกณฑด์งัน้ี 

ระดบัต า่มาก      ใชค้่า  น้อยกวา่  1.50  จากเกณฑ ์ 1.00 - 1.49    H1 :  < 1.50 

ระดบัต า่        ใชค้่า  นอ้ยกวา่  2.50  จากเกณฑ ์ 1.50 - 2.49    H1 :  < 2.50 

ระดบัปานกลาง   ใชค้่า   เท่ากบั   3.00  จากเกณฑ ์ 2.50 - 3.49   2.50    3.49 

ระดบัสงู        ใชค้่า  มากกวา่  3.49   จากเกณฑ ์ 3.50 - 4.49    H1 :   > 3.49 

ระดบัสงูมาก      ใชค้่า  มากกวา่  4.49   จากเกณฑ ์4.50 - 5.00   H1 :   > 4.49 
 

ตารางที่ ?   แสดงผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถเมลใ์นดา้นต่างๆ 

H0 :   2.50  และ H1 :   2.50 โดยค่าท่ีใชใ้นการทดสอบคือ 2.50 
 

องคป์ระกอบของการใหบ้ริการ     X S.D t 
P-Value 
t-Prob 

1. ดา้นคนขบั 2.61 0.74 2.7809 0.3012 

2. ดา้นกระเป๋า 2.32 0.63 -5.3452 0.0013* 

3. ดา้นตวัรถ 2.98 0.89 10.0896 0.6782 

รวม 2.64 0.95 2.75701 0.3279 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานสถิตท่ีิระดบันัยส าคญั 0.05  
 

ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 1กลุ่ม ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความ

พึงพอใจการใหบ้ริการในภาพรวม ไม่อยู่ในระดบัต า่(ตอบสมมติฐานวจิยั) ส่วนระดบัความพึงพอใจในแต่

ละดา้นพบวา่ ดา้นกระเป๋าอยูร่ะดับความพึงพอใจอยูใ่น ระดบัต ่า(ตอบสมมติฐานวจิยั)  แต่ ในดา้น

คนขบั และ ดา้นตวัรถ ระดบัความพึงพอใจ ไม่อยู่ในระดบัต า่(ตอบสมมติฐานวจิยั) 

ค าอธิบายในการสรุปผล การสรุปผลแบบขา้งตน้เป็นการตอบสมมติฐานวิจยัท่ีตั้งไวว้า่ 

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัต า่ ซ่ึง ตอ้งก าหนดสมมติฐานทางสถิติดงัน้ีคือ   

    H0:   2.50     -> ระดบัความพึงพอใจ   ไม่อยู่ในระดบัต า่ 

    H1 :   2.50    -> ระดบัความพึงพอใจ   อยู่ในระดบัต า่ 

ดว้ยวิธีการทางสถิติจะเป็นการพิสูจน์ว่า ยอมรบั(Accept H0) หรือ  ปฏิเสธ(Reject H0) ถา้ยอมรบั 

H0 แสดงว่า ไม่อยู่ในระดบัต า่ แต่ถา้ปฏิเสธ H0 แสดงว่า อยู่ในระดบัต า่   และเมื่อไดค้ าตอบว่า 

ความพึงพอใจไม่อยู่ในระดับต า่ ถา้ตอ้งการทราบว่าอยู่ในระดบัใดเช่น ปานกลาง สูง สูงมาก ตอ้ง

ท าการทดสอบต่ออีก ดว้ย ค่า อ่ืนๆ จึงจะสรุปได ้วา่อยูใ่นระดบัใด 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานส าหรบัค่าเฉล่ีย 1 กลุ่ม 
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รองศาสตราจารย ์ศิริชยั พงษ์วชิยั ภาควชิา สถิติ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วนัเสารท่ี์ ๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  สว่นที่ ๓     ผลการทดสอบสมมตฐิาน(ตอ่) 

 
สมมตฐิานที่ 2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจไม่

แตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐานในลกัษณะเช่นน้ีจะตอ้งจ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์ประกอบไป

ดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และ สถานะภาพ 

 

ตารางที่ ?   แสดงผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถเมลท่ี์มี เพศ แตกต่างกนั 

สมมติฐานสถิติ     H0 : ชาย = หญิง     และ   H1 : ชาย  หญิง 

องคป์ระกอบของการใหบ้ริการ 
      X S.D 

t 
P-Value 
t - Prob 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ดา้นคนขบั 2.33 2.01 0.34 0.45 0.7362  0.0012* 

2. ดา้นกระเป๋า 2.45 2.51 0.53 0.76 -0.1738 0.4313 

3. ดา้นตวัรถ 2.78 2.53 0.84 0.47 0.9018  0.0007* 

รวม 2.54 2.32 0.66 0.31 1.3996  0.0779* 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานสถิตท่ีิระดบันัยส าคญั 0.05  

 
ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ในภาพรวมแลว้ผูใ้ชบ้ริการทั้ง ชาย และ หญิง มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของรถเมล์  

ไม่แตกตา่งกนั  และผลการทดสอบในดา้นต่างๆขององคป์ระกอบย่อยต่อการใหบ้ริการของรถเมล์

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการทั้งชายและหญิง มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั  เฉเพาะดา้นกระเป๋า   ส่วนใน

ดา้นคนขบั และ ตวัรถ ผูใ้ชบ้ริการทั้งชายและหญิง มีความพึงพอใจ แตกต่างกนั   โดย เพศ ชาย 

จะมีระดบัความพึงพอใจ สงูกวา่เพศ หญิง ทั้ง องคป์ระกอบดา้นคนขบั และ ตวัรถ  

 
ค าอธิบายในการสรุปผล การสรุปผลแบบขา้งตน้เป็นการตอบสมมติฐานวิจยัท่ีตั้งไวว้า่ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ แตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกนั ซ่ึงตอ้งก าหนดสมมติฐาน

สถิติดงัน้ีคือ     H0 : ชาย = หญิง    ---> ระดบัความพึงพอใจ   ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ชาย  หญิง     ---> ระดบัความพึงพอใจ   แตกตา่งกนั 

 
 
 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานส าหรบัค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม 
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รองศาสตราจารย ์ศิริชยั พงษ์วชิยั ภาควชิา สถิติ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วนัเสารท่ี์ ๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  สว่นที่ ๓     ผลการทดสอบสมมตฐิาน(ตอ่) 

สมมตฐิานที่ 3 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ตารางท่ี ?   แสดงผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถเมลท่ี์มี อายุ แตกต่างกนั 

สมมติฐานสถิติ     H0 : 1 = 2 = 3= 4   และ   H1 : i  j     i  j 

องคป์ระกอบของการใหบ้ริการ     X S.D n F 
P-Value 
F-Prob 

1. ดา้นคนขบั    

xxxxxx xxxxx 

(1)  นอ้ยกวา่ 25 ปี xxxx xxxx xxx 

(2)   25 – 30 ปี xxxx xxxx xxxx 

(3)   31- 40 ปี xxxx xxxx xxxx 

(4)   มากกวา่ 40 ปี xxxx xxxx xxxx 

2. ดา้นกระเป๋า    

xxxxxx xxxxx 

(1)  นอ้ยกวา่ 25 ปี xxxx xxxx xxx 

(2)   25 – 30 ปี xxxx xxxx xxxx 

(3)   31- 40 ปี xxxx xxxx xxxx 

(4)   มากกวา่ 40 ปี xxxx xxxx xxxx 

3. ดา้นตวัรถ    

xxxxxx xxxxx 

(1)  นอ้ยกวา่ 25 ปี xxxx xxxx xxx 

(2)   25 – 30 ปี xxxx xxxx xxxx 

(3)   31- 40 ปี xxxx xxxx xxxx 

(4)   มากกวา่ 40 ปี xxxx xxxx xxxx 

 รวม    

31.1578 0.0020* 

(1)  นอ้ยกวา่ 25 ปี 2.45 0.175 45 

(2)   25 – 30 ปี 2.38 0.123 40 

(3)   31- 40 ปี 2.56 0.099 38 

(4)   มากกวา่ 40 ปี 2.65 0.185 49 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานสถิตท่ีิระดบันัยส าคญั 0.05  

ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะหค์วามแปรปรวน(ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคญั 

0.05 พบวา่ ในภาพรวมแลว้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งน้อย 

2 กลุ่มอายุ และเม่ือท าการทดสอบต่อเน่ืองดว้ยวิธีจบัคู่พหุคูณ(Multiple comparison)โดยค่าสถิติ 

Scheffe พบวา่ กลุ่มอายุของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัมีดงัน้ีคือ  
 

กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี   จะแตกต่างกบั   กลุ่มอายุนอ้ยกว่า 25 ปี   และ  กลุ่มอายุ 25-30 ปี  

กลุ่มอายุ   31 - 40 ปี   จะแตกต่างกบั   กลุ่มอายุนอ้ยกว่า 25 ปี  
 

 

หมายเหต ุ อาจจะแสดงตารางท่ีระบุคา่เกี่ยวกบัการทดสอบ Multiple Comparison ดว้ยก็ได ้

ผลการทดสอบสมมติฐานส าหรบัค่าเฉล่ีย  > 2 กลุ่ม 
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รองศาสตราจารย ์ศิริชยั พงษ์วชิยั ภาควชิา สถิติ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
วนัเสารท่ี์ ๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

 สว่นที่ ๓     ผลการทดสอบสมมตฐิาน(ตอ่) 
 

สมมตฐิานที่  4   ยี่หอ้โทรศพัทท่ี์ผูบ้ริโภคใชไ้มเ่ก่ียวกบัอาชีพ 

สมมติฐานสถิติ     H0 : ยี่หอ้โทรศพัทท่ี์ผูบ้ริโภคใช ้ไม่ขึ้น กบัอาชีพ(Independent) 

H1 : ยี่หอ้โทรศพัทท่ี์ผูบ้ริโภคใช ้ขึ้น กบัอาชีพ(Dependent) 

ตารางที่ ?   แสดงผลการทดสอบ ความสมัพนัธ ์ระหวา่ง ยี่หอ้โทรศพัทท่ี์ผูบ้ริโภคใชก้บัอาชีพ  

อาชีพ 
ยีห่อ้โทรศพัท ์

รวม 
2 

P-Value 


2-Prob 

โมโตโรลา โนเกีย อ่ืนๆ 

1.รบัราชการ,รฐัวสิาหกิจ 24.14 65.52 10.34 100 

4.760 0.3128* 2. บรษัิทเอกชน 30.00 45.00 25.00 100 

3. อ่ืนๆเช่น ลกูจา้ง  ฯลฯ 36.00 40.00 24.00 100 

รวม 29.79 50.00 20.21 100   

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานสถิตท่ีิระดบันัยส าคญั 0.05  
 

ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ 
2 
ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ยี่หอ้โทรศพัทท่ี์ผูบ้ริโภคใชไ้ม่

ขึ้ นกบั อาชีพ โดยทุกๆอาชีพจะใชโ้ทรศพัทม์ือถือยี่หอ้ โนเกียมากท่ีสุด  โมโตโรล่า รองลงมา และ 

ยี่หอ้ อ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด 

 

สมมตฐิานที่ 5  คะแนนสอบท่ีไดม้ีความสมัพนัธใ์นทางเดียวกนักบัจ านวนครั้งท่ีเขา้เรียน 

สมมติฐานสถิติ  H0 :  คะแนนสอบท่ีไดไ้มม่ีความสมัพนัธก์บัจ านวนครั้งท่ีเขา้เรียน  หรือ    0 

 H1 : คะแนนสอบท่ีไดม้ีความสมัพนัธก์บัจ านวนครั้งท่ีเขา้เรียน     หรือ   = 0 

ตารางที่ ?   แสดงผลการทดสอบ ความสมัพนัธ ์ระหวา่ง คะแนนสอบ กบั จ  านวนครัง้ท่ีเขา้เรยีน 

 
จ านวนครั้งที่เขา้เรียน 

r t-Prob n 

คะแนนสอบ 0.8534 0.02* 128 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05  
 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยค่าสถิติ   t-test  ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 และวดัระดบั
ความสมัพนัธด์ว้ยค่าสถิติ Pearson Correlation  พบว่า คะแนนสอบท่ีไดม้ีความสมัพนัธก์บั
จ านวนครั้งท่ีเขา้เรียน  โดยมีระดบัความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.8543)    

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน เก่ียวกับความสมัพนัธก์รณีขอ้มลู 2 ชดุค านวณไม่ไดด้ว้ยค่าสถติิ  Chi-Squre 


