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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่องแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 
 1. ศึกษาข้อมูลต้นทุนในการผลิตสินค้ากลุ่มอาชีพชุมชนในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ แบบมีส่วนร่วมในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
 3. ก าหนดแนวทางการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน       
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
รูปแบบกำรวิจัย 

    
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการศึกษา 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช้ระเบียบวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เพ่ือให้เกิดแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
ของการศึกษา ดังนี้  

 
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษากระบวนการเกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพ

ชุมชน ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต
ของกลุ่มอาชีพชุมชนด้วยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การลดต้นทุนการผลิตในแต่ละกลุ่มอาชีพ   การสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญที่
น าไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในการวิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบ น าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน ในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  
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ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 

1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชนหรือผู้ที่   
ได้รับมอบหมายทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนโอทอปในแต่ละต าบล ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
5 ต าบล ซึ่งจ าแนกข้อมูลกลุ่มอาชีพใน 5 ต าบล คือ ต าบลบางพลี จ านวน 88 ราย ต าบลบางแก้ว 
จ านวน 48 ราย ต าบลบางปลา จ านวน  46 ราย ต าบลบางโฉลง จ านวน 40 ราย และต าบลราชาเท
วะ จ านวน 8 ราย รวมจ านวนกลุ่มอาชีพ/เจ้าของที่ขึ้นทะเบียนโอทอป ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวนทั้งหมด  230 ราย ของฐานข้อมูลการจดทะเบียนโอทอปของส านักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ, 2562) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
โดยก าหนดเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัยนี้ โดยเลือกเป็นขนาดตัวอย่างตาม

ตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 144 คนใน
การศึกษาจ านวน 230 ราย จากจ านวนประธานกลุ่มอาชีพชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ได้ขึ้น
ทะเบียนโอทอป และโดยผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนร้อยละ 63 ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นรายต าบล
เพ่ือการสุ่มตัวอย่างที่เท่าๆ กัน ดังตารางที่ 3.1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.1 สัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างรายต าบล ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ต ำบลในอ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

จ ำนวนกลุ่มอำชีพ/เจ้ำของ
ที่ข้ึนทะเบียนโอทอป 

จ ำนวนกลุ่มอำชีพ/
เจ้ำของที่ขึ้นทะเบียน

โอทอปที่ศึกษำ 
ต าบลบางพลี  88   ราย  55   ราย 

 ต าบลบางแก้ว  48   ราย  30   ราย 

    ต าบลราชาเทวะ   8    ราย  5    ราย 

 ต าบลบางปลา  46   ราย  29   ราย 

 ต าบลบางโฉลง  40   ราย  25   ราย 

รวม 230   ราย 144 รำย 
 

ที่มา: (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ, 2562)  
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 2. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวนทั้งหมด 28 ราย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ส าหรับการสัมภาษณ์จากบุคคลส าคัญ คือ ผู้น ากลุ่ม /สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนโอทอป จ านวน 8 
ราย  ประธานกลุ่มอาชีพโอทอป อ าเภอบางพลี จ านวน 1 ราย และผู้น าชุมชน จ านวน 2 ราย และ ผู้
ช านาญงานอาชีพชุมชน จ านวน 2 ราย และนักวิชาการ จ านวน 3 ราย รวมเป็นจ านวน 16 ราย และ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสนทนากลุ่ม คือ ผู้น ากลุ่มอาชีพ โอทอป ในอ าเภอบางพลี จ านวน 6 ราย 
ผู้น าชุมชน จ านวน 1 ราย และผู้ช านาญงานอาชีพชุมชน จ านวน 2 ราย และนักวิชาการ จ านวน 3 ราย  
รวมเป็น จ านวน 12 ราย      
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้   
           1.1 การศึกษาเนื้อหาในการออกแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย       
ที่เก่ียวข้องกับต้นทุนและกิจกรรมการลดต้นต้นทุนทางโลจิสติกส์ 

          1.2 จัดท าโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ครั้งนี้ แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
                       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนโลจิสติกส์ ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป คือ เพศ ระดับการศึกษา ประเภทกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า จ านวนปีการประกอบอาชีพผลิต
สินค้าหรือบริการ ระดับมาตรฐานสินค้าหรือบริการ จ านวนสมาชิกของกลุ่ม จ านวนเงินลงทุนของ
กลุ่ม แหล่งเงินลงทุนของกลุ่ม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในรอบปี 2562 ประเภทคนท างานของกลุ่มในรอบปี 
2562 จ านวนคนท างาน/รับค่าจ้างเงินเดือนและรายวันของกลุ่มในรอบปี 2562 ประเภทงานของ
คนท างานของกลุ่ม และกลุ่มอาชีพโอทอป ได้มีการจัดอบรมสมาชิกหรือคนท างานเพ่ือรับความรู้
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ จ านวน 13 ข้อ  

     และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนโลจิสติกส์ คือ ลูกค้าหลักของกลุ่ม การซื้อ
วัตถุดิบและวัสดุในการผลิตของกลุ่ม รูปแบบการจัดส่งสินค้า/รับวัตถุดิบจากผู้ขาย /ลูกค้า การลงทุน
ของกลุ่มในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ในรอบปี 2562 ( อาทิ พาเลท Lack ชั้นวางของ สายพาน
ล าเลียง)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่มในรอบปี 2562 (อาทิ 
โปรแกรมค านวณต้นทุน คอมพิวเตอร์ บาร์โค๊ด) การด าเนินการวิเคราะห์/คิดต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่ม 
ความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ และความต้องการที่จะปรับปรุงหรือลดต้นทุนส่วนไหน
ของกลุ่ม จ านวน 8 ข้อ  รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 21 ข้อ 
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                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มอาชีพ โอทอป  ได้แก่         
(1) ด้านต้นทุนการขนส่ง จ านวน 8 ข้อ 2) ด้านต้นทุนที่เก็บสินค้า จ านวน 7 ข้อ (3) ด้านต้นทุนในการ
เก็บรักษาสินค้า จ านวน 8 ข้อ  (4) ด้านต้นทุนการบริหาร จ านวน 8 ข้อ รวมเป็นจ านวน 31 ข้อ   

        ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ของกลุ่มอาชีพ OTOP  ได้แก่(1) 
ด้านติดต่อสื่อสาร จ านวน 6 ข้อ (2) ด้านการบริการลูกค้า จ านวน 6 ข้อ (3) ด้านกระบวนการสั่งซื้อ
จ านวน 5 ข้อ (4) ด้านการคาดการณ์ความต้องการ จ านวน 4 ข้อ (5) ด้านการจัดซื้อจ านวน 7 ข้อ     
(6) ด้านการบริหารสินค้าคงคลังจ านวน 4 ข้อ (7) ด้านการบริหารการขนส่ง จ านวน 5 ข้อ (8) ด้าน
การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ จ านวน 3 ข้อ (9) ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับจ านวน 4 ข้อ       
(10) ด้านการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนจ านวน 3 ข้อ (11) ด้านการเลือกที่ตั้งและสถานที่จัดเก็บ
จ านวน 3 ข้อ(12) ด้านการเคลื่อนย้ายจ านวน 3 ข้อ (13) ด้านการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ จ านวน 4 
ข้อ รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 57 ข้อ 
       1.3 น าแบบสอบถามอย่างละ 1 ฉบับซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบคุณภาพจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้รับการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (IOC) ซ่ึงผลการวิเคราะห์หาค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม ได้แก่ 

แบบสอบถามตอนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยรวมได้ เท่ากับ 0.773  
ได้แก่ ด้านต้นทุนการขนส่ง เท่ากับ 0.809 ด้านต้นทุนที่เก็บสินค้า เท่ากับ 0.734 ด้านต้นทุนในการ
เก็บรักษาสินค้า เท่ากับ 0.823 และ ด้านต้นทุนการบริหาร เท่ากับ 0.724 

แบบสอบถามตอนที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยรวมได้ เท่ากับ 0.821 
ได้แก่ ด้านติดต่อสื่อสาร เท่ากับ 0.770 ด้านการบริการลูกค้า เท่ากับ 0.901 ด้านกระบวนการสั่งซื้อ 
เท่ากับ 0.714 ด้านการคาดการณ์ความต้องการ เท่ากับ 0.811 ด้านการจัดซื้อ เท่ากับ 0.823        
ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง เท่ากับ 0.770 ด้านการบริหารการขนส่ง เท่ากับ 0.934  ด้านการบริหาร
คลังสินค้าและการจัดเก็บ เท่ากับ 0.680 ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ เท่ากับ 0.870 ด้านการจัดเตรียม
อะไหล่และชิ้นส่วน เท่ากับ 0.856  ด้านการเลือกที่ตั้งและสถานที่จัดเก็บ เท่ากับ 0.845 ด้านการ
เคลื่อนย้าย เท่ากับ 0.776 และด้านการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ เท่ากับ 0.923 

จากนั้นการน าไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 รายจากผู้ประกอบอาชีพ

ค้าขายตลาดนัดบางพลี และปรับปรุงมีค่าความเชื่อมั่น (สัมประสิทธิ์แอลฟ่า) โดยผลการวิเคราะห์

เครื่องมือพบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.807 

 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 16 ราย ตามแนว
การสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างของค าถามแบบกว้างๆ ซึ่งเริ่มแต่การสร้างความคุ้นเคยด้วยการ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

42 
 

พูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปแล้วสอดแทรกค าถามและประเด็นส าคัญตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือให้ผู้ ให้สัมภาษณ์มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
ประกอบด้วยประเด็นค าถาม จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  ประเด็นแนวค าถามเชิงลึก 

(1) “ท่านคิดว่าต้นทุนโลจิสติกส์ที่ส าคัญ (ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนในการจัดเก็บ
สินค้าและวัตถุดิบ ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบ และต้นทุนการบริหาร) มีส่วนส าคัญต่อ
กลุ่มอาชีพชุมชนหรือกลุ่มอาชีพโอทอป อย่างไร” 

(2) “ท่านคิดว่ากิจกรรมในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพโอทอป มีปัญหาหรือได้รับ
ผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่ม” 

(3)“ท่านคิดว่า ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของกลุ่ม
อาชีพ” 

(4) “แนวทางหรือวิธีที่น าไปสู่การลดต้นทุนของกลุ่มอาชีพโอทอป ได้อย่างแท้จริง 
เป็นอย่างไร” 
   

ส่วนที่ 3 แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม ส าหรับการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน 12 ราย โดยก าหนดแนวค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญต่อแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์  

อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวค าถามที่ส าคัญ คือ  “ท่านคิดว่าประเด็นที่ส าคัญที่น าไปสู่การลดต้นทุน    

โลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มอาชีพชุมชนโอทอป” 

ส่วนที่ 4 การก าหนดแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์
ความรู้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มอาชีพชุมชนโอทอป ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โดยด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่  

          4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกส์
ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน น าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ ส านักงานวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

    4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนใน
การวิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  วิธีกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่  

ใช้แบบสอบถาม โดยน าไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจ านวน 144 ฉบับ แล้วรับคืน
ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่  

 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์บุคคลส าคัญ 
(Key Informants) และการจัดสนทนากลุ่ม โดยวิธีการเข้าพบโดยตรงหรือนัดหมายล่วงหน้าด้วย
ตนเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและซักถามเหตุผลส าคัญได้เต็มที่ท าให้เจาะลึกหาค าตอบในขอบเขต
เนื้อหาตามแนวค าถามที่น าไปสู่แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ตามที่ก าหนดไว้ ด้วยการจดบันทึก
ข้อมูลส าคัญ การสังเกต บันทึกภาพ/บันทึกเสียง (ได้รับการอนุญาตจากผู้ส่งเสริมและสนับสนุน) และ
จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลต่อไป 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

     การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
     1. การวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกก าหนดเป็นกลุ่ม

ประเด็นความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มน ามาเรียบเรียงร้อยความในประเด็นส าคัญในแต่ละความเห็นแต่   
ละราย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจากการสนทนากลุ่ม แล้วท าการสังเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิค Content Analysis และ
แยกข้อมูลในแต่ละกลุ่มออกเป็นประเด็นส าคัญต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มอาชีพโอทอป     
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

     2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package For the Social 
Science : SPSS for Windows ) โดยใช้สถิติส าหรับการวิจัยคือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้
ข้อมูล/ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหา
ค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และท าการวิเคราะห์ระดับ
คะแนนความคิดเห็นต่อต้นทุนโลจิสติกส์และกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยก าหนดระดับ
คะแนนความคิดเห็น คือ ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับคะแนน 4 หมายถึงมาก ระดับ
คะแนน 3 ปานกลาง ระดับคะแนน 2 น้อย  ระดับคะแนน 1 น้อยที่สุด  
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       เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยใช้อันตรภาคชั้น ดังนี้ 
       เกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นต้นทุนโลจิสติกส์ 

และตอนที่ 3 กิจกรรมโลจิสติกส์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์          
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best W. John. 1997, p 190) มีรายละเอียด ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  มาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  น้อย   
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  น้อยที่สุด 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับข้อมูลความคิดเห็นต้นทุนโลจิสติกส์ และตอนที่ 3 กิจกรรม  
โลจิสติกส์ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้  

 
1. ค่าเฉลี่ย 

                         สูตร               =          
n

fx  

                              เมื่อ               = ค่าเฉลี่ย 
         fx  = ผลรวมของผลคูณระหว่างความถ่ีกับคะแนน 
         n                  = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      สูตร    SD =      
2

n
fx

n

2fx








 

เมื่อ SD = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    fx = ผลรวมของผลคูณระหว่างความถ่ีกับคะแนน 

fx2    = ผลรวมของผลคูณระหว่างความถ่ีกับคะแนนแต่ 
  ละจ านวนที่ยกก าลังสอง  

    n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 




