
การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคดิ 
สมมติฐานและตวัแปรในการวจิัย

กิ่งกาญจน์ ส านวนเยน็
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
1. อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
2. ระบวุตัถปุระสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องได้ถกูต้อง
3. อธิบายหลกัการคดัเลือกวรรณกรรมท่ีเหมาะสมได้ถกูต้อง
4. ระบแุหลง่สืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพร่หลายได้ถกูต้อง
5. แยกแยะ และวิพากษ์วรรณกรรมท่ีดีและวรรณกรรมท่ีเรียบเรียงไมถู่กต้อง

ได้
6. อธิบายความหมายของกรอบแนวคิดการวิจยัได้ถกูต้อง
7. แยกแยะความแตกตา่งระหวา่งความหมายกรอบทฤษฎีและความหมาย

กรอบแนวคิดการวิจยั



เนือ้หาส าหรับการเรียนรู้

แบง่เป็น 3 สว่น
1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

2. กรอบแนวคดิในการวิจยั

3. สมมตฐิาน ตวัแปร และการวดัตวัแปร



การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง

1.  ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม

2. วตัถปุระสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม

3. หลกัการคดัเลือกวรรณกรรม

4. แหลง่สืบค้นวรรณกรรมท่ีแพร่หลาย

5. การเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดี



ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม                           
(Review Literature) 

การค้นคว้าเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องการศกึษา และ/หรือ
โจทย์วิจัยท่ีก าหนด  เพ่ือให้นกัวิจยัมีความรอบรู้ในเร่ืองนัน้มากขึน้ จน

สามารถท าการศกึษาวิจยัในเร่ืองดงักลา่วได้อยา่งมีคณุภาพ

• สถานการณ์

• ช่องว่าง
ความรู้

ก่อน
• แนวคิด
ทฤษฎี

• งานวิจยัที่
เกี่ยวข้อง

ระหวา่ง
งานวิจยัที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
การอภิปราย

หลงั



ความส าคญัของการทบทวนวรรณกรรม

1. เป็นหลกัฐานวา่งานวิจยัท่ีท ามีคณุคา่และเช่ือถือได้ในด้านวิชาการ

2. ท าให้ผู้ ท่ีน างานวิจยัไปใช้มีความเช่ือมัน่ในคณุภาพและความถกูต้อง
ของแนวคดิและทฤษฎีท่ีน ามาใช้

3. สามารถน าเสนอผลการวิจยัท่ีชีใ้ห้เห็นความสอดคล้องและความ
ขดัแย้งกบัผลงานวิจยัอ่ืน ๆ

4. ผู้อา่นได้สารสนเทศด้านแนวคิดและคณุลกัษณะของการวดัในมิติ
ตา่งๆ 



ความส าคญัของการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

5. ท าให้ผู้ เก่ียวข้องได้เห็นพฒันาการในมิติตา่งๆ ของความรู้ในเร่ืองท่ีท า
วิจยั

6. แสดงให้เห็นวา่งานวิจยัท่ีจะท าเหมาะสมกบัองค์ความรู้ท่ีมีอยู่

7. ท าให้ใช้ทรัพยากรอยา่งเป็นประโยชน์สงูสดุ



วตัถุประสงคข์องการทบทวนวรรณกรรม
หาความส าคัญของ

ปัญหา

• ตรวจสอบความ
ซ า้ซ้อน

• ตรวจสอบบริบท
ของการศกึษา

• หาชอ่งวา่งทาง
ความรู้ 

หาแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง

• ตรวจสอบแนวคิด
พืน้ฐาน

• แนวคิดเบือ้งหลงั
ตวัแปรที่ศกึษา

แสดงความรู้
ปัจจุบันที่มีอยู่

• แสดงขอบเขต
และพรมแดนของ
ความรู้

• ศกึษาแบบ
แผนการวิจยัและ
จดุออ่นจดุแข็ง
ของงานวิจยัที่
ผู้ อ่ืนท ามาแล้ว

สร้างกรอบคิดใน
การวิจยั

• แสดงความเข้าใจ
ด้วยการสร้าง
กรอบคิดการวิจยั

• การออกแบบการ
วิจยัที่เหมาะสม



ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง

1. ให้ความรู้และความเข้าใจท่ีสมบรูณ์และลกึซึง้แก่ผู้วิจยัในประเดน็ท่ี
ศกึษา

2. ให้แนวทาง แบบแผนการวิจยั กระบวนการและขัน้ตอนในการวิจยั

3. ชีใ้ห้เห็นชอ่งวา่งหรือความไมส่มบรูณ์ขององค์ความรู้ น าไปสูก่ารตัง้
ประเดน็ปัญหาการวิจยั และพฒันา/ปรับปรุงประเดน็ปัญหาวิจยัของตน

4. ท าให้ทราบปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัท่ีอาจเกิดขึน้กบัการวิจยั



ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่
เกีย่วข้อง (ต่อ)

5. ให้หลกัฐานอ้างอิงถึงแหลง่ท่ีมาของตวัแปรท่ีศกึษาและความเก่ียวพนั
กบัตวัแปรอ่ืน

6. ผู้อา่นและผู้น างานวิจยัไปใช้เข้าใจในตวัแปรท่ีศกึษาสอดคล้องกบั
ผู้วิจยั

7. มีหลกัฐานอ้างอิงในการวิจยัท าให้งานวิจยัมีความน่าเช่ือถือ

8. ให้พืน้ฐานในการแปลความหมายผลของการวิจยั

9. ผู้วิจยัสามารถใช้สารสนเทศท่ีได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมเป็น
พืน้ฐานในการออกแบบการวิจยั 



ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม

สืบคน้ เขียน
จดัการ

เรียบเรียง



หลกัการคดัเลอืกและประเมินวรรณกรรมที่เหมาะสม

1. ผู้เขียน พิจารณาความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในเร่ืองนัน้

2. ความถูกต้อง เป็นการตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา ความ
สอดคล้องกบัเนือ้หากบัโจทย์วิจยัท่ีก าหนด

3. ความทันสมัย  ควรพิจารณาเนือ้หา ข้อมลูท่ีทนัสมยั มีการพิมพ์
ลา่สดุหรือไมเ่กิน 5 ปี 

4. แหล่งข้อมูล แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ประกอบจากแหลง่ปฐมภมูิจะมีความ
นา่เช่ือถือมากกวา่แหลง่ทตุยิภมูิ



หลกัการคดัเลอืกและประเมินวรรณกรรมที่เหมาะสม

5. วิธีการเขียน ควรพิจารณาวรรณกรรมท่ีเข้าใจได้ง่าย มีการเรียบเรียงท่ี
ดี  ไมซ่บัซ้อนมาก

6. การอ้างอิง หนงัสือหรือเอกสารนัน้ มีเอกสารอ้างอิงท่ีทนัสมยัและ
นา่เช่ือถือเพียงใด 

7. ส านักพมิพ์ หนงัสือ เอกสารท่ีพิมพ์ตา่งส านกัพิมพ์ก็จะมีคณุภาพท่ี
แตกตา่งกนั 



แหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่แพร่หลาย

1. ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์  
1.1 หนงัสือ ต าราวิชาการทัว่ไป 
1.2 วารสารวิจยัและวารสารวิชาการ 
1.3 รายงานผลการวิจยั วิทยานิพนธ์ และดษุฎีนิพนธ์ 
1.4 รายงานการประชมุ สมัมนาวิชาการ
1.5 วารสารปริทศัน์ 
1.6 หนงัสืออ้างอิง
1.7 ดชันีวารสารและสาระสงัเขป (bibliography directory)
1.8 หนงัสือบรรณานกุรม (bibliography)



แหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่แพร่หลาย

2. ประเภทโสตทศันวสัด ุเป็นวรรณกรรมท่ีไมจ่ดัท าเป็นสิ่งพิมพ์ ได้แก่
2.1 ทศันวสัด ุ(visual materials)  เชน่ รูปภาพ แผนภมูิ แผนท่ี ฯลฯ
2.2 โสตวสัด ุ(audio materials) เชน่ แผน่เสียง แถบบนัทกึเสียง ฯลฯ
2.3 โสตทศันวสัด ุ(audio visual materials)  เชน่ ภาพยนตร์ วิดทิศัน์
(video tape) เคร่ืองรับโทรทศัน์ 



แหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่แพร่หลาย

3. ประเภทฐานข้อมลู (database) เป็นวรรณกรรมขนาดใหญ่ท่ีรวมข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกนัไว้ด้วยกนั เพ่ือสะดวกในการใช้ การสืบค้นอาจใช้ Online 
ผา่นแหลง่ผลิตฐานข้อมลู หรือผา่นระบบเครือขา่ย หรือสืบค้นด้วย CD 
– ROM ก็ได้

4. ประเภทอินเทอร์เน็ต การสืบค้นต้องผา่น Search Engine ท่ีเช่ือมโยงไปยงั
เว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีนิยมกนัแพร่หลายและให้บริการฟรี



เนือ้หาที่ต้องทบทวนจากวรรณกรรม

1. สถานการณ์ที่เป็นปัญหา เป็นการทบทวนในสิ่งท่ีชีบ้อกว่าเร่ืองท่ีจะ
ท า เป็นปัญหา

2. แนวคิด ทฤษฎี ที่ ใช้สนับสนุน  ทฤษฎีท่ีกล่าวว่าอย่างไร มีข้อดี 
ข้อเสีย อยา่งไรบ้าง มีการน าไปใช้โดยตรงหรือว่าประยกุต์อย่างไรบ้าง 
และในการวิจยัครัง้นีจ้ะใช้ทฤษฎีอะไร

3. งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ต้องทบทวนทัง้เนือ้หาวิชา เนือ้เร่ือง ตวัแปรท่ี
ศกึษา และวิธีการวิจยัท่ี ใคร ท าเร่ืองอะไร กบัใคร ท่ีไหน ด้วยวิธีการ
อยา่งไร และผลการวิจยัและข้อสรุปเป็นอยา่งไร



เนือ้หาที่ต้องทบทวนจากวรรณกรรม (ต่อ)

4. เคร่ืองมือวิจัยและเคร่ืองมือเก็บข้อมูล ต้องทบทวนวา่ มีเคร่ืองมือ
วิจยัและเคร่ืองมือเก็บข้อมลูของใครพอท่ีจะน ามาใช้กบัการวิจยัของ
เราได้บ้าง 

5. สถติแิละแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  จ าเป็นต้องทบทวนด้วย จะ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดปัญหาการวิจยั สมมตฐิาน ขอบเขต 
การนิยาม และแนวทางการวิเคราะห์

6. รูปแบบและลีลาการเขียนรายงาน  เพ่ือให้รู้วา่เม่ือต้องเขียน
รายงานผลการวิจยัควรท าการทบทวนเพิ่มเตมิ หรือใช้เป็นแนวทางใน
การเขียนสว่นตา่งๆ ของรายงาน



การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี

สิ่งท่ีควรท า

1. บนัทกึสาระ สถิต/ิข้อมลูส าคญั ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นหรือสมัพนัธ์กบั
งานวิจยัท่ีก าหนดไว้

2. ท าบรรณานกุรมระบช่ืุอผู้ เขียน ปีท่ีพิมพ์ ช่ือบทความ/ต ารา ช่ือวารสาร 
เลขหน้า ตามหลกัการอ้างอิง

3. ยอ่ยและสงัเคราะห์วรรณกรรมนัน้ให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกัน ผู้วิจยั
ควรเขียนทบทวนวรรณกรรมจากการย่อยหรือสงัเคราะห์วรรณกรรมท่ี
ค้นคว้ามา ไมค่วรใช้วิธีตดัตอ่หรือย่อเนือ้หา



การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี

สิ่งท่ีควรท า

4. การเขียน ควรตัง้หวัข้อตามประเด็นการศกึษาท่ีตัง้ไว้และเขียนในเชิง
วิเคราะห์วา่ ในแตล่ะประเดน็นัน้ มีความรู้ ทฤษฎี หรือ แนวความคดิอะไรท่ี
เก่ียวข้องบ้าง และงานหลายๆ ชิน้มีข้อสรุปอะไรบ้างท่ีร่วมกัน  เหมือนหรือ
ขดัแย้งกนัในเร่ืองอะไรบ้าง อยา่งไร เป็นต้น

5. การทบทวนวรรณกรรมต้องมีการอ้างอิง 



การวเิคราะห์ & สังเคราะห์ วรรณกรรม

A
A1 A2

A2.1
A2.1.1

A2.1.2

A2.2
A2.2.1

A3

New

C
A B



ตวัอยา่งเคร่ืองมือการเรียบเรียงและสงัเคราะห์วรรณกรรม

ชื่อผู้แต่ง ประเด็น เนือ้หาสาระ การน ามาใช้ใน
งานวิจัย

Putnam,
2002, 
Coleman, 
1999

ทนุทางสงัคม ทนุทางสงัคมคือ 
ความสมัพนัธ์ที่เป็น
ทรัพยากรที่มีอยูใ่น
สงัคมและชมุชน ที่
สมาชิกสามารถ
หยิบใช้เพื่อการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งกนัได้

ให้นิยาม
ความหมายของทนุ
ทางสงัคม เป็นตวั
แปรต้นของ
การศกึษา



การเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี

สิ่งท่ีไมค่วรท า

1. ไมค่วรเขียนรายงานการทบทวนวรรณกรรมเป็นชิน้ๆ หรือ สรุปยอ่
หนงัสือทีละเลม่โดยไม่สงัเคราะห์เนือ้หาเข้าด้วยกนั การทบทวน
วรรณกรรมเป็นการศกึษาหาความรู้ในประเดน็ท่ีตัง้ขึน้ว่ามีความรู้เดมิ
อะไรบ้าง แล้วน ามาประมวลเพ่ือการศกึษาตอ่ยอด

2. ไมค่วรเขียนเรียงล าดบัเวลา หรือ ตามตวัอกัษรของงานท่ีทบทวน 
ไมไ่ด้ประโยชน์ เทา่ท่ีควร



การเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีดี

สิ่งท่ีไมค่วรท า

4. การเขียนควรหลีกเล่ียงการเสนอความคิดเห็นหรือวิจารณ์จาก
ความรู้สกึ สามญัส านกึมากกวา่จดุยืนทางหลกัวิชาการ 

5. ไมค่วรน าเอาข้อความสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังานวิจยั  เช่น ความรู้ทัว่ไป 
หรือ งานท่ีมีความเก่ียวข้องน้อยมากใสเ่ข้าไปในการทบทวนวรรณกรรม 
เพ่ือให้ดวูา่มีเนือ้หามาก



ตัวอย่างการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ดี



ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ดี



ตัวอย่างการเรียบเรียงวรรณกรรมที่ไม่ด ี(2)



กรอบแนวคดิและการสร้างกรอบแนวคิด

1. ความหมายของกรอบแนวคดิ

2. ความแตกตา่งระหวา่งกรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั



กรอบแนวคดิ (conceptual framework)

หมายถึง  กรอบแนวคิดในการวิจยั ท่ีประกอบด้วยชดุของตวัแปรท่ี
มีความสมัพนัธ์กนั มีการระบทุิศทางของความความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปร  กรอบแนวคิดในการวิจยัควรวางอยู่บนฐานทาง
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหาวิจยั  และมีมโนภาพ 
(concept)ในประเด็นนัน้  การสร้างกรอบแนวคิดคือการ
สงัเคราะห์และประมวลตวัแปรและรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวั
แปรท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม  



ความแตกต่างระหว่างกรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละกรอบ
แนวคดิการวจิยั

กรอบแนวคิดของการวิจัยทางทฤษฎี (Theoretical Conceptual 
Framework)  คือ กรอบแนวคิดท่ีมีตัวแปรทุกตัวเกี่ยวข้องกันจริงตามทฤษฎี 

ตัวแปรทุกตัวที่ก าหนดต้องมีงานวิจัยหรือทฤษฎีรองรับ นักวิจัยต้องเขียน
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกตัวแปร



ความส าคญัของกรอบแนวคดิทางทฤษฎี

1. เป็นท่ีมาของค าถามวิจยั และชว่ยตัง้ค าถามวิจยั (General 
research questions)

2. ใช้วางกรอบความคดิการวิจยั (Provide conceptual 
framework) 

3. ชว่ยในการปรับค าถามวิจยัให้ชดัเจนและรัดกมุ (Reformulate 
research questions) 



ตวัอย่างกรอบแนวคดิทางทฤษฎี

การเลีย้งดู

วิธีการสอนของครู

ผลการเรียนเดิม

รูปแบบการเรียน

การเอาใจใสข่อง
ครอบครัว

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



ความแตกต่างระหว่างกรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละกรอบ
แนวคดิการวจิยั

กรอบแนวคิดการวิจัย (Actual Conceptual Framework) คือ กรอบ
แนวคิดท่ีนักวิจัยเลือกตัวแปรบางตัวที่เก่ียวข้องจริงในบริบท สถานการณ์ 

หรือท่ีนักวิจัยคิดว่าเก่ียวข้อง และเป็นตัวแปรที่มีค่าแปรเปลี่ยนจริง



ตัวอย่างกรอบแนวคดิการวจิัย

การเลีย้งดู

วิธีการสอนของครู

รูปแบบการเรียน

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน



องค์ประกอบของกรอบแนวคดิ

1. ทฤษฎีและมโนภาพ (concept) ท่ีเช่ือมโยงและเก่ียวข้องกบัโจทย์วิจยั
และวตัถปุระสงค์การวิจยั

2. ชดุของตวัแปรและความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีชีใ้ห้เห็นถงึสมมติฐานหรือ
วิธีการใหม ่ท่ีน่าเช่ือถือ

3. นิยามของตวัแปรและนิยามความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีชดัเจน วดัได้ และ
น่าเช่ือถือ

4. สามารถอธิบายการวดัและเคร่ืองมือในการวดัตวัแปรและความสมัพันธ์
ระหวา่งตวัแปรได้อย่างชดัเจนและน่าเช่ือถือ 

5. ขอบเขตการวิจยัท่ีชดัเจน
6. หลกัฐานอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือและทนัสมยั



สมมตฐิานในงานวจิัย
(Hypothesis)



สมมติฐานการวจิัย

การคาดคะเนค าตอบของค าถามวิจยัไว้ลว่งหน้า  มกัจะเป็นการคาดเดา
ผลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตวัหรือมากกวา่สองตวั  โดย
อาศยัทฤษฎี และงานวิจยัอ่ืนๆ  มาเป็นฐานในการก าหนดสมมตฐิาน

สมมตฐิานท่ีดีต้องสามารถท าการทดสอบได้



ประเภทของสมมติฐาน

1. สมมตฐิานทางวิจยั  เป็นข้อความท่ีเขียนคาดการณ์ อธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เพ่ือ
เป็นการส่ือความให้ทราบวา่ ผู้วิจยัสงสยัและคาดการณ์ประเดน็
ปัญหาวิจยัแตล่ะประเดน็ไว้อยา่งไร และแสดงแนวทางการทดสอบ
ปัญหาในแตล่ะประเดน็ไว้อยา่งไร 

ตัวอย่าง 
1. การเลีย้งดเูดก็ของผู้ปกครองมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของ

นกัเรียน
2. วิธีการสอนของครูมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของนกัเรียน
3. รูปแบบการเรียนมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของนกัเรียน



ประเภทของสมมติฐาน

2. สมมตฐิานทางสถิต ิ เป็นการน าเอาสมมตฐิานทางวิจยัมาด าเนินการ
ทางปฏิบตัด้ิวยวิธีการทดสอบทางสถิตแิละเขียนสญัลกัษณ์สัน้ๆ 

ตัวอย่าง

การฝึกอบรมโดยหนว่ยงานจดัเองได้ผลน้อยกวา่การฝึกอบรมโดยหนว่ยงานภายนอก
H 0 : 1 = 2
H 1 : 1 > 2

เมื่อ 1 แทน คา่มชัฌิมเลขคณิตของผลการฝึกอบรมโดยหนว่ยงานจดัเอง
2 แทน คา่มชัฌิมเลขคณิตของผลการฝึกอบรมโดยหนว่ยงานภายนอก 



ลกัษณะสมมติฐานที่ควรจะเป็น

มีความ
เก่ียวข้อง 

(Relevanc

e) 

มี
ความสมัพนัธ์
(Relations

hip)

มีขอบเขตของ
สมมติฐาน 
(Scope) 

มี
ความสามารถ
ในการถกู
ทดสอบ 

(Testabilit

y) 

ความสามารถ
ทดสอบซ า้ 

(repeatabil

ity)

การสรุปอ้างอิง 

(generaliza

tion) 



ตวัแปร (Variable) 



ตวัแปร : ความหมาย

• คุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิองสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีชีวิต หรือ ไม่มี
ชีวิต สามารถน ามาศกึษา วดัได้ นบัได้ หรือ แจกแจงได้

• คณุลกัษณะและคณุสมบตัิเหล่านีเ้ปล่ียนแปลงได้ หรือ เปล่ียน
ค่าได้ เช่น น า้หนกั ส่วนสงู อาย ุความดนัโลหิต ระดบัน า้ตาลใน
เลือด ความคิดเห็น ความพงึพอใจ ความเป็นผู้น า ความซึมเศร้า 



ตัวแปรในงานวจิัย

• ตวัแปรหลกัในงานวิจยั คืออะไร? อยู่ท่ีไหน?

ตวัแปรหลกัในงานวิจยั คือ ตวัแปรท่ีต้องตอบประเด็นปัญหา
ต่างๆ ท่ีตัง้ไว้ในวตัถปุระสงค์งานวิจยัและสมมติฐาน



แหล่งท่ีมาของตวัแปร

ตัวแปร

ความรู้และ
ประสบการณ์

ทฤษฎี

งานวิจัยอ่ืน 
ๆ



ประเภทของตวัแปร

1. ตวัแปรต้น (Independent Variables) คือ ตวัแปรท่ีผลท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงต่อตวัแปรอ่ืนๆ

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ตวัแปรท่ีเป็นผล ตวั
แปรท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากตวัแปรต้น

3. ตวัแปรสอดแทรก (Intervening Variable) คือตวัแปรท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อตวัแปรตาม แต่เราไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะ
เกิดขึน้หรือไม่ จงึไม่สามารถควบคมุได้



ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น ตวัแปรตามและตวัแปร
สอดแทรก

Independent Variables Dependent Variables

Intervening Variable



การวดัค่าตัวแปร (measurement of variables)

• การวดัค่า หมายถึง กระบวนการแปรสภาพแนวความคิด 
(concepts) ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมของตวัแปร ให้เป็นข้อมลู
ทางสถิติเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ (quantitative or qualitative 
data) เพ่ือให้สามารถทดสอบเชิงประจกัษ์ได้ 



ระดบัการวดัค่าของตวัแปร

1. Nominal = แยกพวก
2. Ordinal = จดัล าดบั
3. Interval = ช่วงเท่า
4. Ratio = ช่วงเท่า + มีศนูย์แท้



ระดบัการวดัตวัแปร

1. ระดับนามมาตรา (nominal scale) = การแบ่งกลุ่ม เป็นการ
แยกกลุ่ม ประเภท แต่ละกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างและแยกออก
จากกนัอย่างเด็ดขาด หน่วยท่ีมีคณุลกัษณะเหมือนกนัจะอยู่ใน
กลุ่มเดียวกนั เช่น เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาชีพ สถานภาพสมรส 
กลุ่มเลือด กลุ่มสี แต่ละกลุ่มไม่ได้บ่งบอกความแตกต่างในแง่
ของคณุค่า หรือคณุภาพ 



ระดบัการวดัตวัแปร

2. ระดับอันดับมาตรา (ordinal scale) = การจดัอนัดบั การ
แสดงความแตกต่างของคณุลกัษณะมากขึน้ ในแง่ของ 
มากกว่า น้อยกว่า ดีกว่า ต ่ากว่า เช่น ความคิดเห็น ระดบั
การศกึษา ฐานะทางสงัคม 

ตวัอย่าง ตวัแปร “ทศันคติ” สามารถผนัแปรเป็น

“เห็นด้วยอย่างยิ่ง”  “เห็นด้วย”  “เฉยๆ”  “ไม่เห็นด้วย”  และ        
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 



ระดบัการวดัตวัแปร

3. ระดับช่วงมาตรา (interval scale) = ช่วงเท่า เป็นการวดั
รายละเอียดของคณุลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของตวัแปรออกมาได้
เป็นค่าตวัเลข เช่น ระดบัสติปัญญา คะแนนทดสอบจากแบบสอบ
วดั อณุหภมูิ  ซึง่ศนูย์ไม่ใช่ศนูย์แท้ เป็นศนูย์สมมติ  ค่าผนัแปร
น าไปบวก-ลบ ได้ แต่ไม่สามารถน าไป หาร – คณู ได้

ตวัอย่าง ตวัแปรอณุหภมูิ สามารถผนัแปร

0 – 10 11 – 20  21 - 30



ระดบัการวดัตวัแปร

4. ระดับอัตราส่วนมาตรา (ration scale) = ช่วงเท่า + มีศนูย์
แท้ระดบัการวดัท่ีสงูสดุ ค่าของตวัแปรมีความหมายทาง
คณิตศาสตร์ สามารถน ามาบวก ลบ คณู หาร ได้ ค่าศนูย์เป็น
ศนูย์ท่ีแท้จริง หมายถึง ไม่มีเลย เช่น อาย ุน า้หนกั ความดนั
โลหิต คอเลสเตอรอล น า้ตาลในเลือด จ านวนครัง้การตัง้ครรภ์ 
จ านวนครัง้แท้ง  

ตวัอย่าง ตวัแปร รายได้
0 – 100 101 – 200 



การนิยามตัวแปร

• คือ การให้ความหมายแก่ตวัแปรว่า ว่าหมายถึงอะไร  
ครอบคลมุอะไรบ้าง มีขอบเขตแค่ไหน ทัง้นีอ้าจจะต้องรวมไปถึง
วิธีการวดัตวัแปรเหล่านัน้ด้วย ว่าวดัอย่างไร

• การก าหนดความหมายของตวัแปรให้ถกูต้องและชดัเจนได้มาก
เท่าไหร่ เท่ากบัเป็นการลดปัญหาในการสร้างเคร่ืองมือ และการ
เก็บรวบรวมข้อมลูได้มากเท่านัน้



การสร้างนิยามตวัแปร

1. ค านิยามธรรมดา (general or conceptual definition) เป็น
ความหมายโดยทัว่ไป อาจเป็นนิยามทางทฤษฎี

เชน่ “จ านวนครัง้การมีเพศสมัพนัธ์” หมายถึง จ านวนครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์
กบัคูน่อน

หรือ “การคลงัขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน” หมายถึง โครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแหลง่ท่ีมาของรายได้กบัรูปแบบของรายจ่าย



การสร้างนิยามตวัแปร

2. ค านิยามเชิงปฏิบัตกิาร (operational definition)

การให้ความหมายทัง้ในแง่ความถกูต้องของเนือ้หา บอกอาการ ระบุ
กิจกรรมหรือพฤตกิรรม ซึง่สามารถวดัหรือสงัเกตได้

เชน่ “จ านวนครัง้การไปเลือกตัง้ ส.ส.” หมายถึง จ านวนครัง้ท่ีมีการไป
เลือกตัง้สภาผู้แทนราษฎรนบัแตก่ารประกาศใช้รัฐธรรมนญู 2540 ”



ตัวอย่างการนิยามตัวแปร

ตวัอยา่ง ตวัแปร “การวา่งงาน”

ค านิยามทัว่ไป 

“หมายถึง สภาวะท่ีไมมี่งานท า”

ค านิยามเชิงปฏิบตักิาร

“ หมายถึง ผู้ ท่ีอยูใ่นก าลงัแรงงาน ซึง่ในสปัดาห์แห่งการ ส ารวจ 
ไมไ่ด้ท างานท่ีมีรายได้เป็นคา่ตอบแทนใดๆ แตพ่วก เขาประสงค์จะ
ท างาน”



การเช่ือมโยงระหวา่ง ทฤษฎี สมมติฐาน กรอบแนวคิด ตวัแปร และขอ้มูล



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดในการวิจยั (1) 
เร่ือง การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศกึษาความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชน 
ในเขตเทศบาลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย

2. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบความรู้ ทศันคต ิและพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของ
ประชาชน ที่มี เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพและรายได้ที่แตกตา่งกนั ในเขต
เทศบาลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้และทศันคตใินการจดัการขยะมลูฝอยกบั
พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลจนัจว้า  อ าเภอ
แมจ่นั จงัหวดัเชียงราย



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดในการวิจยั (1) 
เร่ือง การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สมมติฐานการวิจัย

1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ที่ต่างกันจะมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่แตกต่างกัน

2. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับความรู้และทศันคติ
ในการจัดการขยะมูลฝอย



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดในการวิจยั (1) 



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดในการวิจยั (2) 
เร่ือง ผลการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีต่อพฤติกรรมของนักวิชาการในส านัก
นโยบาย และแผนสาธารณสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย

ศกึษาเปรียบเทียบระดบัการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนกัวชิาการ ที่มีผลตอ่พฤติกรรม
ของตวันกัวิชาการและตอ่พฤตกิรรมในงานท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ของนกัวิชาการ
ในส านกันโยบายและแผนสาธารณสขุ



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดในการวิจยั (2) 
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