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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการ

วิจยัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัและรวบรวมขอ้มูลตาม

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 4. การดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 1. ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพือ่ศึกษาตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

  1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นไฟฟ้า 

จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์

สอน หรือทาํงานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และทางดา้นไฟฟ้า มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

  1.2 อาจารย  ์บุคลากร และนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2556 โดยประชากรที่มหาวิทยาลัยราชภฏั

ธนบุรี เป็นอาจารย ์จาํนวน 213 คน บุคลากร จาํนวน 156 คน และนกัศึกษา ภาคปกติ จาํนวน 5,068 

คน ส่วนประชากรที่มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ เป็นอาจารย ์จาํนวน 34 คน บุคลากร 

จาํนวน 28 คน และนักศึกษา ภาคปกติ จาํนวน 1,039 คน และรวมทั้งส้ิน 6,538 คน (สํานักงาน

ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน และกองการเจา้หนา้ที่ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2556) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่ง ทีใ่ชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ อาจารย ์บุคลากร และนักศึกษา ภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2556         
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โดยคาํนวณจากสูตรการหากลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 385 คน แต่การเก็บขอ้มูลที่ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบมีสัดส่วน 

จาํนวน 400 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบมีสัดส่วน ดงัน้ี อาจารย ์15 คน นักศึกษา 373 คน 

และบุคลากร 12 คน 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

  1. ระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี 

  2. แบบสอบถามความความพึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์รวม มหาวิทยาลัย    

ราชภฏัธนบุรี 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

 

 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือ และ

ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภท ดงัน้ี 

 1. ระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

  มีขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่าน

ระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

  1.2 ออกแบบระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั 

สําหรับขั้นตอนน้ี เป็นการออกแบบส่วนต่างๆ ของระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบ

เครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

  1.3 สร้างระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย   

ราชภฏัธนบุรีตามที่ไดอ้อกแบบไว ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

    1.3.1 วสัดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการวจิยั 

       ระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัธนบุรี ที่ใชใ้นงานวจิยัน้ี ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัๆ และโปรแกรม ดงัน้ี 
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       1.3.1.1 เคร่ืองบนัทึกภาพดิจิตอล (Digital Video Recorder : DVR) ทาํ

หนา้ที่เป็นเคร่ืองส่งภาพจากระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จาํนวน 

16 ช่องสญัญาณออกอากาศ แพร่ภาพผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

       1.3.1.2 เค รื่องคอมพิว เตอ ร์  ใช้สําหรับการดูรายการโทรทัศน์ที ่

ออกอากาศทางระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

โดยใชโ้ปรแกรม 

    1.3.2 สร้างระบบโทรทัศน์รวม  โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ ายภายใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยมีขั้นตอนการทาํงานในแต่ละส่วน ดงัน้ี 

       1.3.2.1 การทาํงานของเคร่ืองควบคุมการแพร่ภาพระบบโทรทศัน์รวม 

โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยสร้างรูปแบบการทาํงานของ

เคร่ืองบนัทกึภาพดิจิตอล (Digital Video Recorder : DVR) เพือ่ควบคุมการแพร่ภาพและเสียงระบบ

โทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยรับสัญญาณภาพ

และเสียงจากเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม (Set Top Box หรือ Receiver) เป็นจาํนวน 14 ช่อง รายการ

ตั้งแต่ช่อง ARIT 1 ถึง ช่อง ARIT 14 และส่งสญัญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2 ช่องรายการ 

คือ ช่อง ARIT 15 และ ช่อง ARIT 16 ซ่ึงช่อง ARIT 16 สามารถส่งสัญญาณไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

งานสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย ์และงานประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

หน่วยงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลัย    

ราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
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ภาพที่  3.1 การสร้างระบบโทรทศันร์วม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 ธนบุรี 

 

       1.3.2.2 การเลือกส่งสัญญาณออกทางช่อง ARIT 15 และช่อง ARIT 16 

ของระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ซ่ึงเป็นช่อง

สาํหรับการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารภายในมหาวทิยาลยั 
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ภาพที่  3.2 การออกแบบการเลือกส่งสญัญาณออกอากาศ ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 ธนบุรี ช่อง ARIT 15 และช่อง ARIT 16 ของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลย ี

 สารสนเทศ 

 

       1.3.2.3 การทาํงานของเวบ็เบราวเ์ซอร์ Internet Explorer / Web Page

สาํหรับรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย โดยผูว้ิจยัไดป้รับปรุง Web Page สาํหรับ

รับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี เพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

        ก) ปรับปรุงหน้าทีก่ารทาํงานของ Net Surveillance WEB 

ของเคร่ืองบนัทึกภาพดิจิตอล (Digital Video Recorder : DVR) เพือ่เขา้สู่ระบบโทรทศัน์รวม        

โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี ทาํใหส้ะดวกกับการใชง้าน และ

ป้องกนัไม่ให้ผูใ้ชบ้ริการแกไ้ขค่าการทาํงานของ Net Surveillance WEB ของเคร่ืองบนัทึกภาพ

ดิจิตอล (Digital Video Recorder : DVR) และใช้ได้เฉพาะ Function Playback เพื่อดูรายการ

ยอ้นหลังได้ทั้ ง 16 ช่องรายการของระบบโทรทัศน์รวม ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยส่วนการแกไ้ขโปรแกรมควบคุมหน้าทีก่ารทาํงานของ

เคร่ืองบนัทึกภาพดิจิตอล คือ 
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 [MainButtons] 

 Monitor_IsVisible =0 

 Monitor_Position = 5,0,74,60 

 Monitor_TipText = "" 

 ;Monitor_TipText = "Comm-Desktop.Split" 

 PlayBack_IsVisible = 1 

 PlayBack_Position = 75,0,142,60 

 PlayBack_TipText = "" 

 ;PlayBack_TipText = "Comm-Desktop.Playback" 

 Alarm_IsVisible = 0 

 Alarm_Position = 143,0,213,60 

 Alarm_TipText = "" 

 ;Alarm_TipText = "Comm-Desktop.Log" 

 Advance_IsVisible = 0 

 Advance_Position = 216,0,286,60 

 Advance_TipText = "" 

 ;Advance_TipText = "Comm-Desktop.LocalConfig" 

 Device_IsVisible =  0 

 Device_Position = 286,0,356,60 

 Device_TipText = "" 

 ;Device_TipText = "Comm-Desktop.RemoteCfg" 
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ภาพที่  3.3 Net Surveillance WEB ของเคร่ืองบนัทกึภาพดิจิตอล ระบบโทรทศันร์วม (SMATV) 

 ก่อนทาํการแกไ้ขหนา้ที่การควบคุมการทาํงานของระบบเคร่ืองบนัทกึภาพดิจิตอล 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 Net Surveillance WEB ของเคร่ืองบนัทกึภาพดิจิตอล ระบบโทรทศันร์วม (SMATV)  

 หลงัทาํการแกไ้ขหนา้ท่ีการควบคุมการทาํงานของระบบเคร่ืองบนัทกึภาพดิจิตอล 

 

 ข) ออกแบบ Web Page ของ Net Surveillance WEB ให้มี

สญัลกัษณ์ของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เพื่อเป็นการ

ประชาสมัพนัธใ์หก้บัสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหามหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  

 

 
 

 

ภาพที่  3.5 โลโกส้าํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการและ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

                                              
 

ภาพที่  3.6 ออกแบบโลโกข้องสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศที่นาํมาใชก้บั 

 Web Page ของ Net Surveillance WEB 
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ภาพที่  3.7 การออกแบบตวัอกัษรของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และตวัอกัษร

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรีุที่นาํมาใชก้บั Web Page ของ Net Surveillance WEB 

 

 

 
 

ภาพที่  3.8 การออกแบบ Web Page ของ Net Surveillance WEB เพื่อประชาสัมพนัธ์สาํนักวิทย

บริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

    1.3.3 นาํระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั

ราชภฏัธนบุรี ที่สร้างและปรับปรุงแลว้ เสนอต่อที่ปรึกษา ที่ปรึกษาเห็นควรให้นาํไปทดลองใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่งได ้

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  มีขั้นตอนดงัน้ี 

  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 

  2.2 ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

    ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานะ และสงักดั 

    ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชมระบบโทรทศัน์รวม  

โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี โดยผูว้ิจยัแบ่งหัวขอ้การศึกษา 

ความพงึพอใจออกเป็น 2 ดา้น คือ 

        1. ด้านเทคนิคของระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบ

เครือข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
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        2. ด้านการให้บริการและประชาสัมพันธ์ระบบโทรทัศน์รวม          

โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

    ตอนที่  3 ความเห็นเพิม่เติมในการรับชมโทรทศันร์วม 

    ตอนที่  4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเกี่ยวกบัการรับชมโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่าน

ระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

    แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีสร้างขึ้นตอนที่ 1 – ตอนที่ 3 เป็นคาํถามปลายปิด 

(Close Ended Question) และตอนที่ 4 เป็นคาํถามปลายเปิด (Open Ended Question) สาํหรับ

แบบสอบถามความพึงพอใจตอนที่ 2 มีลกัษณะคาํถามแบบ Rating Scale 5 ระดบั (รวีวรรณ ชินะ

ตระกูล 2540, หนา้ 209-210) คือ 

       ระดบั  5  หมายถึง  พงึพอใจมากที่สุด 

       ระดบั  4  หมายถึง  พงึพอใจมาก 

       ระดบั  3  หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง 

       ระดบั  2  หมายถึง  พงึพอใจนอ้ย/พอใช ้

       ระดบั  1  หมายถึง  พงึพอใจนอ้ยทีสุ่ด/ควรปรับปรุง 

โดยค่าเฉล่ียที่ไดม้าสามารถนาํมาแปลผลได ้ดงัน้ี 

       คะแนน  4.51 - 5.00 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากที่สุด 

       คะแนน  3.51 - 4.50 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

       คะแนน  2.51 - 3.50 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

       คะแนน  1.51 - 2.50 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย/พอใช ้

       คะแนน  0.01 - 1.50 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด/ควรปรับปรุง 

  2.3 นาํแบบสอบถามความพงึพอใจทีส่ร้างเสร็จแลว้ เสนอต่อที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษา

ได้แนะนําให้เพิ่มการอธิบายความหมายของคาํว่า ระบบโทรทศัน์รวม และ ระบบโทรทศัน์รวม 

โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจในเร่ือง ระบบ

โทรทศันร์วม และระบบโทรทศันร์วมโดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยั 

  2.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบ

เครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี มาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของที่ปรึกษา 

  2.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบ

เครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ที่ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ในการดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

  1. ติดตั้งโปรแกรมสาํหรับรับชมระบบโทรทศันร์วม (SMATV) โดยรับชมผ่านระบบ

เครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่นาํมาใชใ้นการทดลอง 

  2. แนะนําวิธีการใช้โปรแกรมสําหรับรับชมระบบโทรทัศน์รวม  (SMATV)           

โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

  3. ให้กลุ่มตัวอย่างใช้งานโปรแกรมสําหรับรับชมระบบโทรทศัน์รวม (SMATV)  

โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

  4. เมื่อกลุ่มตวัอย่างใชง้านโปรแกรมสําหรับรับชมระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) 

โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม              

ความพงึพอใจในการรับชมโทรทศันร์วม มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

  5. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามความพงึพอใจมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ คือ ศึกษาความพึงพอใจในการรับชม

โทรทศัน์รวม มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation = S.D.) คาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ ดังนี้ 

 1. กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

 2. ศึกษาความพงึพอใจในการรับชมระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย

ภายในมหาวิทยาลยั โดยการหาค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = 

S.D.) 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

125 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชค้่าสถิติ สาํหรับการแปรผลขอ้มูลดงัน้ี 

 1. การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)       

มีดงัน้ี 

    จากสูตร n = 𝑁
1+𝑁𝑒2

 

 

        𝑛 = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

       𝑁 = แทนขนาดของประชากร 

       𝑒 = แทนความคลาดเคล่ือนที่ .05  

 

    การวจิยัน้ีเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 

 2. ศึกษาความพงึพอใจในการรับชมระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย

ภายในมหาวิทยาลยั โดยการหาค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = 

S.D.) 

  2.1 ค่าเฉล่ีย (x�) 

    จากสูตร  
จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด x 100%

กลุ่มตวัอยา่ง
 

 

  2.2 หาค่าเฉล่ียนํ้ าหนกัของการยอมรับของประชากร 

    จากสูตร x� =  ∑x
𝑁

 

 

      เม่ือ  x� = ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

        ∑ x = ผลรวมทั้งหมดของขอ้มูล 

        𝑁 = จาํนวนขอ้มูล 
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  2.3 ค่าสถิติการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.: Standard Deviation) 

    จากสูตร SD = �∑(X−x�)2

(n−1)
 

      

       เม่ือ SD = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        X = ขอ้มูลแต่ละจาํนวน 

        x�    = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

        N = จาํนวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 


