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บทที่ 5

การกําหนดตัวแปรและสมมุติฐาน

ความหมายของตัวแปร

ตัวแปร (Variables) หมายถึง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะของส่ิงตางๆ ซึ่ง

อาจเปนส่ิงมีชีวติหรือไมมีชีวิตกไ็ด เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา

พฤติกรรมการซื้อ รูปแบบการบรหิาร เปนตน



ลักษณะและชนดิของตัวแปร

1. ตัวแปรประเภทรูปธรรม (Concept)

2. ตัวแปรประเภทนามธรรม (Construct)

ชนิดของตัวแปร

(1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent variable)

(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable)

(3) ตัวแปรแทรกซอนหรืออาจเรียกวาตัวแปรเกิน(Extraneous variable)

(4) ตัวแปรสอดแทรก(Intervening variable)



การนิยามตัวแปร

การนิยามมีแนวทาง 2 แนวทาง คือ

(1) อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เก่ียวของ แนวทางนี้ผูวิจัยตองอานและคนควา เพ่ือหา

ขอมูลเก่ียวกับตัวแปรนั้นจากเอกสารตางๆ ที่กลาวถึงทฤษฎีของตัวแปรนั้นๆ และจากงานวิจัยที่

เก่ียวของ

(2) อาศัยขอเท็จจริงเชิงประจักษที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล(Empirical approach) 

แนวทางนี้ใชกับตัวแปรที่เปนนามธรรม(Construct)และยังไมมีใครศึกษามากอน 



สมมุติฐาน

สมมุติฐาน (Hypothesis) คือ การคาดเดาคําตอบท่ีจะไดในงานวิจยัอยางมีเหตุผล

ไวลวงหนา เปนการคาดเดาจากความสมัพันธของตัวแปร2 ตัวแปรขึ้นไป ตอจากน้ันก็จะทําการ

พิสูจนความสัมพันธท่ีดาดเดาไวดวยวิธีการทางสถิติ

กลาวโดยสรุป สมมุติฐานมลีกัษณะท่ีสาํคัญ 2 ประการ คือ

1) เปนขอความท่ีกลาวถึงความสัมพันธของตวัแปรตัง้แต 2 ตัวขึ้นไป

2) สามารถทดสอบความสมัพันธของตัวแปรเหลาน้ีไดและสวนใหญตองอาศัยวิธีการ

ทางสถิติ



ประเภทของสมมุติฐาน

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. สมมุติฐานการวิจัย(Research hypothesis) มีเทคนิคการเขียน 2 แบบ คือ

1.1) สมมุติฐานแบบมีทิศทาง (Directional hypothesis)

1.2) สมมุติฐานแบบไมมีทิศทาง 

(Nondirectional hypothesis) 



ประเภทของสมมุติฐาน

ประเภทที่ 2 คือ 

2. สมมุติฐานทางสถิติ(Statistical hypothesis) เปนสมมุติฐานที่เขียนเปล่ียนรูปมาจาก

สมมุติฐานทางวิจัยใหอยูในรูปของโครงสรางทางคณิตศาสตร โดยใชสัญลักษณที่แทนคุณลักษณะของ

ประชากรที่เรียก คาพารามิเตอร(Parameter) มาเขียนอธิบายความสัมพันธของตัวแปรหรืออธิบาย

ความแตกตางระหวางกลุม 

แบงเปน 2 ประเภท คือ

(1) สมมุติฐานเปนกลาง(Null hypothesis) แทนดวยสัญลักษณ HO 

(2) สมมุติฐานไมเปนกลาง(Alternative hypothesis) แทนดวยสัญลักษณ H1



การตั้งสมมุติฐาน

สมมุติฐานเปนการคาดเดาคําตอบตอปญหาที่ศึกษา ดังนั้นการต้ังสมมุติฐาน จึงตองเร่ิมจาก

การพิจารณาวัตถุประสงคของการวิจัยกอนวามีจุดมุงหมายอยางไร แลวจึงต้ังสมมุติฐานทางการวิจัย 

หากมีขอมูลมากพอสามารถต้ังแบบมีทิศทาง หรือหากไมมีขอมูลมากพออาจต้ังแบบไมมีทิศทาง 

หลังจากนั้นจึงนํามาต้ังสมมุติฐานการวิจัย



ท่ีมาของสมมุติฐาน

การไดมาซ่ึงสมมุติฐาน

1. จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. จากการสนทนาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 

3. จากประสบการณเบ้ืองตนของผูวิจัยเองที่ไดทํางานคลุกคลีกับเรื่องนั้นมากอน ทําใหมีขอมูลที่จะ

เปนแนวทางใหสามารถตัง้สมมุติฐานได

4. จากการไดรวมอภิปรายเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ทําใหเกิดความคิดเชื่อมโยง

กับประสบการณเดิมของผูวิจัยก็สามารถตั้งสมมุติฐานได

5. จากการสังเกตพฤติกรรม สังเกตความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ของพฤติกรรมนั้น รวมทั้งการ

วิเคราะหแนวโนมของพฤติกรรมนั้นๆ ก็ทําใหไดแนวทางในการตั้งสมมุติฐาน



คุณลักษณะของสมมุติฐาน

1.สมมุติฐานที่ดีตองสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย 

2.สมมุติฐานที่ดีตองอธิบายหรือตอบคําถามไดทั้งหมด ครอบคลุมปญหาทุกดาน และอยูบนรูปแบบ
ที่สามารถลงสรุปไดวาจะสนับสนุนหรือคัดคาน

3.สมมุติฐานที่ดี แตละขอควรใชตอบคําถามเพียงขอเดียวหรือประโยคเดียว นั้นคือ ถามีหลายหลาย
ตัวแปร หรือหลายประเด็นควรแยกเปนกลุมยอย ๆ เพราะจะทําใหสามารถลงสรุปวา ยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมุติฐานไดชัดเจน

4.สมมุติฐานที่ดียอมสอดคลองกับความเปนจริงที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป

5.สมมุติฐานที่ดีตองสมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรูพื้นฐาน

6.สมมุติฐานที่ดีตองเขียนดวยถอยคําทีอ่านเขาใจงายและมีความชัดเจนในตัวของเอง

7.สมมุติฐานที่ดีตองสามารถตรวจสอบได มีขอมูลที่นํามาสนับสนุนหรือคัดคานได สมมุติฐานที่ดีไม
จําเปนตองถูกตองเสมอไป

8.สมมุติฐานที่ดีตองมีขอบเขตพอเหมาะไมแคบหรือกวางไป

9.สมมุติฐานที่ดีควรมีอํานาจในการพยากรณสูง



ขอแนะนําการตั้งสมมุติฐาน

1. การต้ังสมมุติฐานควรกระทําหลังจากที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหา

นั้น ๆ มาเปนอยางดี

2. การต้ังสมมุติฐานควรเขียนในประโยคบอกเลามากกวาประโยคคําถาม

3. งานวิจัยเร่ืองหนึ่ง ๆ ควรมีประเด็นศึกษามากพอ การต้ังสมมุติฐาน ก็ควรแยกต้ังตาม

ประเด็นยอย ๆ ใหมากพอ เพ่ือตอบปญหาทุกขอ และเพ่ือใหคุมคากับการลงทุน

4. คําหรือกลุมคําที่ใชในประโยคสมมุติฐานจะตองมีความชัดเจนไมกํากวม ถาเปนศัพท

เฉพาะหรือคําที่มีความหมายไดหลายอยาง ผูวิจัยตองนิยามใหชัดเจนเปนที่เขาใจตรงกัน

5. ควรเขียนสมมุติฐานในลักษณะที่จะเปนแนวทางในการสรุปวายอมรับหรือปฏิเสธ

สมมุติฐาน



ประโยชนของสมมุติฐาน

1. ชวยบอกขอบเขตของปญหา เนื่องจากสมมุติฐานเปนคําตอบที่คาดคะเนตอปญหาทุก

ดาน ดังนั้นสมมุติฐาน จึงชวยบอกใหทราบวาปญหานั้น ๆ จะศึกษาอะไร ในแงมุมใดบาง

2. ชวยชี้แนวทางในการวางแผนการวิจัย สมมุติฐานจะชวยชี้แนวทางวาจะใชกลุมตัวอยาง

ชนิดใด ขอมูลอะไรบาง จะเก็บขอมูลอยางไร ใชเคร่ืองมือใดตลอดจนการเลือกใชสถิติเพ่ือการวิเคราะห

ขอมูลอยางเหมาะสม

3. ชวยใหนักวิจัยมีความคิดแจมแจงในเรื่องที่ทําการวิจัย ทั้งนี้ เพราะสมมุติฐาน จะชี้ให

ทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม หรือ

อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล ซึ่งเปนการชวยอธิบายปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น

4. เปนแนวทางในการลงสรุป ซึ่งในการสรุปจะเขียนในลักษณะคัดคานหรือสนับสนุน

สมมุติฐานที่ต้ังไว ซึ่งจะทําใหการแปรผลชัดเจน มีความหมายเขาใจงาย



สถิติสําหรับการวิจัย

กระบวนการวจิัยมีขั้นตอนท่ีสาํคัญอยูขั้นตอนหน่ึง คือ ขั้นการวิเคราะหขอมูล ไมวา

จะเปนการวจิัยเชิงปรมิาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ยอมตองมีการวเิคราะหขอมลู เพื่อจะได

ขอสรปุของผลการวิจัยท้ังสิน้ ตางกนัแตวิธกีารท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู โดยขอมลูเชิงคุณภาพ

จะใชวิธีการวิเคราะหใน ”เชิงเหตุผลหรือเชิงตรรกศาสตร” สวนขอมูลเชิงปริมาณจะใชวิธีการ

วิเคราะหขอมูลดวย “วิธีการทางสถิติ”



ความสําคัญของสถิติในการวิจัย

1. ใชวิเคราะหขอมูลในการวิจยั ไดแก

1.1 คํานวณเก่ียวกับปริมาณของขอมูลที่ไดจากการวัดในรูปของความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 

จํานวนสูงสุด ตํ่าสุด ฯลฯ

1.2 ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

1.3 ใชตรวจสอบลักษณะการกระจายของขอมูล

2. ใชตรวจใชตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลกอนท่ีจะนําไปใชจริง 

3. ใชในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหเหมาะสม



ระเบียบวิธีทางสถิติมี 4 ขั้นตอน ไดแก

1. การรวบรวมขอมูล

2. การวิเคราะหขอมูล

3. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

4. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ระเบียบวิธีทางสถิติ



1. การรวบรวมขอมูล

...การรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยมีวิธีการรวบรวมไดหลายวิธี ไดแก การ

สัมภาษณ การสังเกต การใชแบบสอบถาม การทดสอบ ฯลฯ การพิจารณาเลือกวิธีเก็บ

รวบรวมขอมูลขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการวิจัยและองคประกอบท่ีเกี่ยวกับการวิจยั

ไดแก ประสบการณของผูวิจัย เวลา งบประมาณ ฯลฯ ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูล

ในการวิจัยมี 2 ลักษณะ คือ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ...



2. การวิเคราะหขอมูล

2.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก สถิติวิเคราะหเพื่อแสดงความหมายทั่วไปของขอมูล ทําใหเห็นภาพรวมของขอมูลวามีลกัษณะการ

กระจายอยางไร

2.1.1 การแจกแจงความถี่ 

2.1.2 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

2.1.3 การวัดการกระจาย

2.1.4 การเปรียบเทียบ 

2.2 สถิติสําหรับการทดสอบสมมุติฐาน เปนสถิติที่ใชสําหรับการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมุติฐานวาเปน

จริงตามที่กําหนดไวหรือไม ไดแก

2.2.1 การทดสอบความแตกตางระหวางกลุม 

2.2.2 การหาความสัมพันธ



1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล โดยพิจารณาวามีคําตอบครบถวนทุกขอหรือไม 

2. กําหนดหมายเลขประจําตัวของแบบทดสอบหรือแบบสอบถามที่สมบูรณใหเรียบรอยทุก

ชุด

3. พิจารณาวาจะวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร หรือวิเคราะหดวยมือ 

4. พิจารณาวาขอมูลที่ไดมานั้นเปนขอมูลประเภทใด 

5. ตรวจคําตอบและใหคะแนนตามวิธีการของเคร่ืองมือนั้นๆ 

6. การแยกประเภทของขอมูล 

7. การเตรียมตารางเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหทางสถิติ



การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร

ขั้นตอนการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร มีดังนี้

1. การเตรียมขอมูล 

1.2 เตรียมเคร่ืองมือสําหรับรวบรวมขอมูล เปนการลงรหัสเพ่ือใชกับ

คอมพิวเตอร

1.3 สรางคูมือลงรหัส ซึ่งตองทําเปนตัวเลข หลังจากนั้นจึงจะถอดออกเปน

ขอความเดิมได

1.4 ลงรหัสในแบบสอบถามใหตรงกับที่กําหนดไวในคูมือลงรหัส

2. ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  เปนการปอนขอมูลใหคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS 

คํานวณ หลักจากปอนขอมูลแลว คอมพิวเตอรจะประมวลผลตามคําส่ังที่ผูวิจัยตองการ



เปนขั้นการนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมานําเสนอ เพื่อใหงายตอการทําความ

เขาใจวิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูทางสถิตท่ีินิยมใช มีดังน้ี

3.1 การนําเสนอในรปูของตาราง 

3.2 การนําเสนอในรปูของบทความ 

3.3 การนําเสนอในรปูของกึ่งตารางกึ่งบรรยาย 

3.4 การนําเสนอในรปูของกราฟ 

3.การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล



คําถามทายบท

1. ใหนักศึกษาใหความหมายของตัวแปรคืออะไร

2. ตัวแปรมีก่ีประเภท อะไรบาง

3. ตัวแปรที่คนพบไดในการวิจัยโดยไมคาดคิดมากอนคือตัวแปรประเภทใด

4. การคนหานิยามตัวแปรไดจากแหลงใด

5. ทําไมงานวิจัยตองต้ังสมมุตฐานการวิจัย

6. การพยายามตอบคําถามวิจัยกอนการวิจัยเพ่ืออะไร

7. สมมุติฐานการวิจัยใชในขั้นตอนใดหลักเกณฑในการวิเคราะหขอมูลมีหลักอะไรบาง

8. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีก่ีรูปแบบ อะไรบาง
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