
บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาการ
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนราธิวาส ตาม
ภาระหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เพื่อใหการดําเนินการศึกษาคนควาครั้งนี้ดําเนินไปตาม
จุดมุงหมาย ในบทนี้จะเสนอขั้นตอนการวิจัยมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับ ประชากร กลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
ในการวิจัย ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
1.  ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ไดแก คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2543  ใน
จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 5,205 คน แยกเปนบุคลกรภายในสถานศึกษา 1,041 คน ผูแทนประชาชน 
1,388 คน ผูแทนองคกร 1,388 คน  ผูทรงคุณวุฒิ 1,388 คน 

 
2.  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 361 
คน  แยกเปนบุคลากรภายในสถานศึกษา 73 คน  ผูแทนประชาชน 96 คน ผูแทนองคกร 96 คน    
ผูทรงคุณวุฒิ  96 คน  ซ่ึงมาจากตารางของ เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morga ) อางถึงใน 
พวงรัตน  ทวีรัตน (2538 : 303) โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นอยางมีสัดสวน (Proportional 
Stratified Random Sampling) แลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

จากนั้นจึงเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาเปน
กลุมตัวอยางในการสัมภาษณ ตามขั้นตอนดังนี้ 
     2.1  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางซึ่งเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 361 คน 
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     2.2  เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางตามจํานวนสถานภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สัดสวน ไดกลุมตัวอยาง  แยกเปนบุคลากรภายในสถานศึกษา 73  คน ผูแทนประชาชน 96  คน 
ผูแทนองคกร 96 คน  ผูทรงคุณวุฒิ 96 คน 

2.3  เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางตามขนาดสถานศึกษา ตามตาราง 1 
 

ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง สถานภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม 
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ผูแทนประชาชน 
ผูแทนองคกร 
ผูทรงคุณวุฒิ 

321 
428 
428 
428 

378 
504 
504 
504 

342 
456 
456 
456 

1,041 
1,388 
1,388 
1,388 

23 
30 
30 
30 

26 
35 
35 
35 

24 
31 
31 
31 

73 
96 
96 
96 

 
      2.4  เลือกกลุมตัวอยาง แตละประเภทมาใชในการสัมภาษณ โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยกลุมตัวอยางเปนผูที่ทํางานมาไมนอยกวา 15 ป นํามารอยละ 20 ไดกลุม
ตัวอยางแยกเปนบุคลากรภายในสถานศึกษา 15 คน ผูแทนประชาชน 19 คน ผูแทนองคกร 19 คน    
ผูทรงคุณวุฒิ 19 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ  
(Interview) โดยผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ชุด 
1.  ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปนสองตอน ดังนี้ 
     1.1  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับเพื่อ
ตองการทราบระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ภาระหนาที่ระเบียบการทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
ใน 12 ดาน 
   1)  กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
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2)  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
3)  ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ 

ทองถ่ิน 
4)  กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5)  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6)  สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความ 

สามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
7)  เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหาร 
8)  สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  
9)  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  

                  10)  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษา 
                  11)  แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงาน 
                  12)  ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
     1.2  ตอนที่ 2 เปนแบบคําถามปลายเปดเพื่อถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหาในการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามภาระหนาที่ ระเบียบการทรวงศึกษาธิการ วาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ทั้ง 12  ดาน 
2.  ชุดที่ 2  แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบสัมภาษณมีโครงสราง (Structured Interview) 
เพื่อนําไปสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาในการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของ คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ทั้ง 12  ดาน 
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การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณมีขั้นตอนในการ

ดําเนินงานดังนี้ 
 
1.  การสรางแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
    1.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาระสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 จาก
เอกสาร ตํารา  
วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม 
    1.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม แลวสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมภาระหนาที่
ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ทั้ง 12 ดาน 
    1.3 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา และความชัดเจนในขอความ เพื่อนํา
มาปรับปรุงแกไข 
    1.4  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีสอดคลอง ผลปรากฏวาแบบสอบถามทุกขอมีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00  ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑที่ใชได และนําส่ิงที่ควรปรับปรุงและ
ขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
    1.5  นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 
เปนรายดาน และทั้งฉบับโดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค 
(Cronbach,อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2538 : 125-126) ไดคาความเชื่อมั่น ดานกําหนดนโยบาย 
และแผนพัฒนาของสถานศึกษา  .8423  ดานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถาน
ศึกษา .9007 ดานใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน .9048 ดานกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา .9263 ดานสงเสริม
และสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน .9224  ดานสงเสริมใหมีการ
พิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนา
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เต็มตามศักยภาพ .8622 ดานเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหาร .9173  ดานสงเสริมใหมี
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน .9554  ดานเสริม
สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  .9030  ดานใหความเห็นชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  .9479 ดานแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อการ
ดําเนินงาน  .8758 ดานปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย .9318 รวมทั้งฉบับ คาความเชื่อมั่น 
.9712 
    1.6  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่ง
ขึ้นแลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 
2.  การสรางแบบสัมภาษณ (Interview) 
     2.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ จากหนังสือ วารสาร วิทยา
นิพนธ 
     2.2  จัดสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยกําหนด
ขอบเขตของคําถามจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนราธิวาส 
     2.3  นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตอง ความเหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
     2.4  นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงใหเรียบรอย แลวผูวิจัยนําไปสัมภาษณคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาสตอไป 
 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
  

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1.  ขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย จากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อขอความรวมมือจากผูบริหาร และคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส 
     1.2  ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลวจะ
ไปรับแบบสอบถามคืนหลังจากสงไปแลว 2 สัปดาห 
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     1.3  นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวดําเนินการวิเคราะห สรุป
ผลตามขั้นตอนของการวิจัย 
2.  แบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
    2.1  กําหนดตารางการสัมภาษณ โดยผูวิจัยประสานงานเพื่อนัด วัน เวลาการสัมภาษณ 
     2.2  ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี ถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสัมภาษณ ตาม วันเวลา ดัง
กลาว 
     2.3  ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยตน
เอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS/PC+   (Statistical Package for the Social Science/Personal Computer Plus) ในการหาคาเฉลี่ย  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเชื่อมั่นและคาการทดสอบคาเอฟ เมื่อพบความแตกตางแลวทดสอบ
รายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Mothod) โดยการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 
1.  แบบสอบถาม 
     1.1  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา โดยถามเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 โดยกําหนดระดับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานออกเปน  5 ระดับ และกําหนดระดับคะแนนดังตอไปนี้ 
 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด     ไดคะแนน    5 
 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานระดับมาก             ไดคะแนน    4 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง    ไดคะแนน    3 
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานระดับนอย             ไดคะแนน   2 
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานระดับนอยที่สุด     ไดคะแนน   1 
การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ และราย

ดาน พรอมทั้งเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
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            การแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑสมบูรณตามแนวของเบสต (อางถึงใน   
วัน  เดชพิชัย,  2535 : 533) ซ่ึงแบงคะแนนเปนชวงๆ แตละชวงมีความหมายดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานนอย 
1.00-1.50 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 

     1.2  ตอนที่ 2  เปนแบบคําถามปลายเปดที่ถามเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางแก
ไขปญหาในการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามภาระ
หนาที่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ใน 12 
ดาน แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แจกแจงความถี่ แลวสรุปรวบรวมปญหาขอ
เสนอแนะแลวนํามาเรียงลําดับจากขอมูลที่ผูเสนอมากที่สุดไปหาขอมูลที่ผูเสนอนอย นําเสนอผล
ตามลําดับความถี่ในรูปตาราง 
 
2.  ขอมูลการสัมภาษณ 
 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผูวิจัยนํามา
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนํามาสรุปเสนอผลการสัมภาษณ 

  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     1.1  คํานวณหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2538 
: 117) 

ΣR                     IC     =        
 
 เมื่อ  IC    แทน 
                                           
                                           

                  ΣR  แทน  
         N    แทน  
Ν

   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับดานตางๆ ของการมี      
   สวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น   
   พื้นฐาน 
  ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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1.2 สถิติที่ใชหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach, อางถึง
ในพวงรัตน ทวีรัตน,  2538 : 125-126 ) 
 

 Σ 2sn i                                   α  =  
 
เมื่อ  α        แทน คาความ
         n         แทน จํานวนข
                 แทน คาความ2s i
                 แทน คาความ2s

                 
x

2.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     2.1 คาความถี่ (Frequen
     2.2 คารอยละ (Percenta

 
        รอยละของรายการใด  = 
 
 
2.3 คาเฉลี่ย          ใชสูตรเฟอΧ

 
 
                              =    Χ

                       Ν
ΣΧ

         เมื่อ                 แทน คาเฉΧ

                       ΣX  แทน ผลรว
 

                        N     แทน จํานว
 

       2.4  หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
 

                                 S    =    
 






−

− 2s
1

1n x

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
อของแบบสอบถาม 
แปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 
   

แปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 
   
cy) 
ge) 

                                                     X  100 
 ความถี่ของรายการนั้น 
        ความถี่รวม 

รกูสัน ( Ferguson,1981 : 49 ) 
   
ลี่ย 
มของคะแนนทั้งหมด 
นกลุมตัวอยาง 

Standard Deviation )  ใชสูตรเฟอรกูสัน (Ferguson, 1981 : 49) 

22
 ( )
( )1−ΝΝ

−ΝΣΧ ΣΧ
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เมื่อ      S            แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                             ΣX2          แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
         ( ΣX )2        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดกําลังสอง 
                              N           แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
3.  สถิติสําหรับทดสอบสมมุติฐาน 
      3.1  หาคาทดสอบเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 3 
กลุมขึ้นไป โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) สูตร ลวน 
สายยศและอังคณา สายยศ (2530 : 95) 
                     

w

b

MS
MS

                                                         F = 
 
 เมื่อ          F         แทน    คาแจกแจงของ F 
                 MSb       แทน    ความแปรปรวน (Mean Squares) ระหวางกลุม 
                 MSw      แทน    ความแปรปรวนภายในกลุม 
 

3.2  หลังจากพบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยทดสอบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟ
เฟ  (Scheffe’s Method) ใชสูตร ดังนี้ 
         

F = 
( )1-K

jN
1

iN
1

wMS

2
jXiX

























+

−
 

                                     
 
 
 
                  เมื่อ           F         แทน    คาสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
                                  Χ i       แทน    คาเฉลี่ยของขอมูลในกลุมที่ i 
                                  Χ j       แทน    คาเฉลี่ยของขอมูลในกลุมที่ j 
                                   MSW    แทน    คาความแปรปรวนภายในกลุม 
                                   Ni        แทน    จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมที่ i 
                                   Nj        แทน    จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมที่ j 

                 K         แทน    จํานวนกลุมที่ศึกษา 
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