
จิรศักดิ์  บางท่าไม้
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมวด 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

การสังเคราะห์วรรณกรรม (2 ชั่วโมง)



หลักการและเหตุผล : การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาวิจัยมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัย 
เนื่องจากช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่า ปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจศึกษามีความ
ซ  าซ้อนกับงานวิจัยอื่นๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วหรือไม่ รวมทั งช่วยให้
ผู้วิจัยรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป ส าหรับน ามาใช้ประโยชน์
ในการท าวิจัย อาทิ เพิ่มความชัดเจนของปัญหาวิจัย ก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
และการอภิปรายผลการวิจัย เป็นต้น



1.

2.

3.

ระบุวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง

อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

อธิบายหลักการคัดเลอืกวรรณกรรมที่เหมาะสมได้ถูกต้อง

4. ระบุแหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลายได้ถูกต้อง

แยกแยะ และวิพากษ์วรรณกรรมที่ดีและวรรณกรรมที่เรียบเรียงไม่ถูกต้องได้5.

6. อธิบายความหมายของกรอบแนวคิดการวิจัยได้ถูกต้อง 

7.
แยกแยะความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎี
และความหมายกรอบแนวคิดการวิจัยได้ถูกต้อง



การทบทวนวรรณกรรม เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารต่างๆ ทั งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้วิจัย รวมทั งมองเห็นแนวทางในการด าเนินการศึกษา
ร่วมไปกับผู้วิจัย โดยจัดล าดับหัวข้อหรือเนื อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และ
ในแต่ละหัวข้อเนื อเรื่องก็จัดเรียงตามล าดับเวลา เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา นอกจากนี ผู้วิจัยควรจะต้องมีการสรุป เพื่อให้ผู้อ่านได้
เห็นความสัมพันธ์ทั งส่วนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้งกัน และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั ง
ในแง่ประเด็น เวลา สถานที่  วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนนี ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตั งสมมติฐาน

ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง



ก่อนที่จะวางแผนท าการวิจัยเรื่องใดก็ตาม ควรจะมีการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะท าวิจัย อย่าง
ละเอียด และรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับเรื่อง
นั นๆ โดยในขั นตอนแรก ต้องแน่ใจเสียก่อนว่า เราก าลังจะศึกษา
เรื่องอะไร แหล่งที่มาของวรรณกรรมเหล่านี  อาจรวบรวมได้มา
จาก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั น ต ารามาตรฐาน ในสาขาที่จะท า
วิจัย วารสารต่างๆ ซึ่งรวบรวมสารบัญของสาขาต่างๆ เอาไว้ 
โดยอาศัยคอมพิวเตอร์มาช่วย เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง



ผู้ท าวิจัยควรท าการจดบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมแต่ละชิ นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง 
และน ามาใช้เรียบเรียงในขั นตอนต่อไป นอกจากเนื อหาสาระที่
ต้องการบันทึกแล้ว ผู้ท าวิจัยควรบันทึกชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 
ชื่อผลงานวิจัย ชื่อต ารา ชื่อวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ตลอดจนครั ง
ที่ของการพิมพ์เดือนและปีที่บทความนั นได้รับการตีพิมพ์ ทั งนี 
เพื่อความสะดวกแก่การอ้างอิงและการค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ภายหลัง 

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)



ตัวอย่างบัตรบันทึก

สิ่งที่ต้องรวบรวมหลังจากการอ่านทบทวนวรรณกรรมในแต่ละฉบับ
หัวเรื่อง: การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ...
จิรศักดิ์ บางท่าไม้. (2561).  การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับรัฐ.  พิมพ์ครั งที่ 1.  อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อประเด็น: บ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ เงิน
ชดเชย ส ารองเลี ยชีพ ค่ารักษาพยาบาล วิธีที่ใช้มาก่อนนั นตรงกับงานวิจัยเรา
หรือไม่ อย่างไร มขี้อดี ข้อเสียอย่างไร

ข้อค้นพบ:  วิธีที่ใช้มาก่อนนั นตรงกับงานวิจัยของเรา เนื่องจากใช้วิธีการ 
ABC ซึ่งได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี  ....... ผลสรุปของงานวิจัยคือ ...



ตัวอย่างบัตรบันทึก

จิรศักดิ์ บางท่าไม้. (2561). ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั งตาม
รัฐธรรมนูญ 2560.  รายงานการวิจัย เสนอ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมมติฐาน: ทัศนคติแตกต่างกันตามคุณสมบัติส่วนบุคคล และเขตที่อยู่อาศัย
วิธีวิจัย: เก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน 400 ตัวอย่างในทุกอ าเภอของ

จังหวัดอุบลราชธานี ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยคือ คุณสมบัติส่วนตัว และเขตที่อยู่
อาศัย ตัวแปรตาม คือ ความรู้ และ ความเห็นต่อการเลือกตั งตามรัฐธรรมนูญ 2560

ข้อค้นพบ (ผลลัพธ)์: ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั งตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 ดีพอสมควร แต่ส่วนใหญ่ลังเลใจที่จะแสดงความเห็นว่าการเลือกตั ง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหมาะสมหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นว่า การดูด ส.ส. 
เป็นปัญหาส าคัญที่สุดในการเลือกตั ง นอกจากนี ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเขต
ที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามท าให้ทัศนคติแตกต่างกัน



1. แหล่งท่ีมาของปัญหาการวิจัย นักวิจัยสามารถรวบรวมได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี 

1.1 จากการอ่านต ารา บทความต่างๆ ที่ผู้วิจัยสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนเองสนใจท าวิจัย เพราะทฤษฎีจะช่วย
ชี น าว่ามีสิ่งใดที่ควรท าวิจัย หรือบางครั งทฤษฎีท าให้ผู้ท าวิจัยจะต้องท าการ
พิจารณา และวิเคราะห์ก่อนน าไปใช้

1.2 จากการวิจัยที่มีผู้อื่นได้ท าไว้แล้ว เช่น วารสารวิจัย หรือปริญญา
นิพนธ์

1.3 จากบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ ซึ่งบทคัดย่อนี สามารถสร้าง
แนวความคิดที่จะเลือกหัวข้อปัญหาของงานวิจัยได้ และยังทราบได้ว่ามีผู้เคยท า
วิจัยแล้วหรือไม่ และจะต้องเพิ่มเติมอย่างไร และเพ่ือมิให้เกิดความซ  าซ้อนใน
งานวิจัย

หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม



1.4 จากประสบการณ์ และข้อคิดของผู้อื่นทีเ่คยคลุกคลี
กับงานวิจัย

1.5 จากการจัดสัมมนา และมีการอภิปรายในหัวข้อ
ต่างๆ

1.6 จากข้อโต้แย้ง หรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลที่
อยู่ในวงการวิชาชีพนั นๆ ซึ่งตรงกับเรื่องท่ีผู้วิจัยสนใจ

1.7 จากสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะ
ท าให้ได้แนวคิดในหัวข้อของการวิจัย

หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม (ต่อ)



1. การอ่าน scan บทน า / สารบัญ / บทคัดย่อ / สรุป
2. main idea ชื่อเรื่อง

2.1 โครงร่าง (สารบัญ/หัวข้อบทที ่2 หัวข้อบทที่ 3)
2.2 บทคัดย่อ (ประเด็นค้นพบ/ขอ้เสนอแนะ)
2.3 การวิจัย (วิธีการ/ประชากรกลุม่ตัวอย่าง/เครือ่งมือ/สถิติ)

3. detail (บทน า/วัตถุประสงค์/วรรณกรรม/แนวคิด/นิยามศัพท)์
4. Think

4.1 วิเคราะห์ (นิยามศัพท์/องค์ประกอบ/แยกประเด็น)
4.2 สังเคราะห์ (ดูความเชื่อมโยง/ดูความสัมพันธ์/น าไปใช้)

หลักการคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม (ต่อ)



1. เลือกปัญหาโดยค านึงถึงความเหมาะสมของตนเองเป็นที่ตั ง เพราะ
ความสนใจจะเป็นแรงจูงใจให้ท างานส าเร็จ 

2. เลือกปัญหาที่ผู้ท าวิจัยมีความสามารถ และศักยภาพที่จะท างานวิจัย
นั นๆ ได้ 

3. เลือกปัญหาที่มีคุณค่า และสิ่งแปลกใหม่ ที่มิเคยมีผู้ใดเคยท า เพ่ือผล
ของการวิจัยที่ได้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรูใ้หม่ๆ อันจะเป็นตัวสร้างเสริม
ทฤษฎี และน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

4. เลือกปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา งบประมาณ และก าลัง 
5. เลือกปัญหาโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการวิจัย เช่น ใน

เรื่องของการค้นคว้า ด้านข้อมูล ว่ามีข้อมูลมากน้อยเพียงใด มีอุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลหรือไม่ และงานนั นๆ จะมีความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
มากน้อยแคไ่หน

หลักในการเลือกหัวข้อปัญหา



1. เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ มีประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ 
หรือใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

2. เป็นเรื่องที่สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการวิจัย
3. เป็นปัญหาที่สามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบสมมุติฐาน เพื่อ

หาข้อสรุป
4. เป็นปัญหาที่สามารถให้ค านิยามปัญหาได้
5. เป็นปัญหาที่สามารถวางแผนการด าเนนิงานตามขั นตอนไว้

ล่วงหน้าได้
6. เป็นปัญหาที่สามารถใช้วิชาการ และขั นตอน หรือเครื่องมือ

ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บขอ้มูลได้

ลักษณะปัญหาที่ดี



1. ได้แนวคิดที่น่าสนใจ ซ่ึงไม่ซ  าซ้อนกับผู้อื่น
2. ช่วยท าให้มองปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ น
3. ท าให้ได้แนวคิดพื นฐาน ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ
4. ท าให้นิยามปัญหา ก าหนดขอบเขต และตัวแปรได้
5. ท าให้ตั งสมมุติฐาน ได้อย่างสมเหตุผล
6. ท าให้สามารถเลือกเทคนิคการด าเนินการวิจัยได้

อย่างเหมาะสม
7. ช่วยในการแปลผล และการอภิปรายผล
8. ช่วยในการสรุป และเขียนรายงานวิจัย

ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง



วัตถุประสงค์ : อธิบายความแตกต่าง / ขอบเขตการวิจัย
กรอบที่ใช้สังเคราะห์ : ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม / ตัวแปร

แทรกซ้อน
เครื่องมือ : ตารางวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ / ตาราง matrix
เป้าหมาย : ดูความสัมพันธ์ตัวแปร กรอบแนวคิด/งานวิจัย
สิ่งที่น ามาสังเคราะห์ : บทความวิจัย / งานวิจัย / 

วิทยานิพนธ์
ความน่าเชื่อถือ : ดูบันทึก คุณภาพงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญที่

เกี่ยวข้อง
การรวบรวมข้อมูล : การรวบรวมเอกสาร การทบทวนเอกสาร

เทคนิคสังเคราะห์งานวิจยั



1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย (Theses & 
Research Database)

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ. (e-Database)
3. ฐานข้อมูลทางวิชาการในประเทศไทย
4. ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ (Useful Database)
5. ฐานข้อมูลทางวิชาการในต่างประเทศ

แหล่งสืบค้นวรรณกรรม



ความแตกต่างระหว่าง Research / 
Theoretical / Conceptual

กรอบการวิจัย (Research framework) เป็น
การแสดงขั นตอนในการด าเนินงานวิจัย นักวิจัยบางส่วน 
จะรายงานเป็นหัวข้อหรือเป็นแผนภาพ



ความแตกต่างระหว่าง Research / 
Theoretical / Conceptual

ก ร อ บ ค ว า ม คิ ด เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎี  ( Theoretical 
framework) เป็นแบบจ าลองหรือโมเดล (Model) ที่
แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั งหมดที่
เกี่ยวข้องตามทฤษฎีที่ผู้วิจัยยึดเป็นกรอบในการวิจัย



ความแตกต่างระหว่าง Research / 
Theoretical / Conceptual

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) คือ
กรอบทฤษฎี (Theoretical framework) ที่ลดรูปลงมาเพื่อใช้
ส าหรับการวิจัยเรื่องนั นๆ ในด้านเนื อหาทีต่้องการค้นหาค าตอบ
จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม การสร้าง
กรอบแนวคิด ต้องมีพื นฐานทฤษฎีรองรับ  



การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
เป็นขั นตอนของการน าเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการท า

วิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูปของค าบรรยาย 
แบบจ าลองแผนภาพ หรือแบบผสม

การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยทีด่ี จะต้องชัดเจน แสดง
ทิศทางของความสมัพันธ์ของสิ่งทีต่้องการศกึษา หรือตัวแปรที่จะ
ศึกษา สามารถใช้เป็นกรอบ

• ในการก าหนดขอบเขตของการวิจัย
• การพัฒนาเครือ่งมือในการวิจัย
• รูปแบบการวิจัย
• วิธีการรวบรวมข้อมูล
• วิเคราะหข์้อมูล



หลักส าคัญของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
1. ก าหนดตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ไว้ด้าน

ซ้ายมือ พร้อมทั งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถ
แยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้

2. ก าหนดตัวแปรตาม ไว้ด้านขวามือ พร้อมทั งใส่
กรอบสี่เหลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปรที่
ต้องการศึกษาได้

3. เขียนลูกศรชี จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัว
แปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา



กรอบแนวคิดการวิจัยที่ดี

ควรจะเป็นกรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นใน
ด้านเนื อหาสาระ ตัวแปรที่ต้องการศึกษา มีความ
สอดคล้องกับความสนใจในเรื่องที่วิจัย มีความง่ายและ
ไม่สลับซับซ้อนมาก และควรมีประโยชน์ในเชิงนโยบาย
หรือการพัฒนา กรอบแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการวิจัยจะ
มีประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัยขั นต่อๆ ไป โดยเฉพาะ
ในขั นการรวบรวมข้อมูล ขั นการออกแบบการวิจัย ขั น
การวิเคราะห์ และการตีความหมายผลการวิเคราะห์



หลักในการเลือกกรอบแนวคิด

1. ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นของการวิจัย
กล่าวคือ มีความตรงประเด็นในด้านเนื อหา ซึ่งพจิารณาได้จากเนื อหา
ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทีใ่ช้ควบคมุ และระเบียบวิธีทีใ่ช้ในการ
วิจัย ในกรณีที่มีแนวคิดหลายๆ แนวตรงกับหัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา ผู้วิจัยควรเลือกแนวคิดที่ตนเองคิดว่าตรงกับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษามากที่สุด

2. ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน กรอบแนวคิดที่ควรจะเลอืก
ควรเป็นกรอบที่งา่ยแก่การเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากมทีฤษฎีหลาย
ทฤษฎีที่จะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด ผู้ที่ท าวิจัยควรเลอืกทฤษฎีที่ง่าย
ที่สุดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา



หลักในการเลือกกรอบแนวคิด

3. ความสอดคล้องกับความสนใจ กรอบแนวคิดที่
ใช้ควรมีเนื อหาเกี่ยวกับตัวแปร หรือความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ที่จะท า
การวิจัย

4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ การวิจัยนั น
ควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึงประโยชน์ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติได้



บทสรุป กรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual framework) 

ในการสร้างกรอบแนวคดิ ต้องมีพื นฐานทฤษฎีรองรับ ขั นที่ 1

มีการคัดเลือกตัวแปรบางตัวมาศึกษาและปรบัลดตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยใหม่ขั นที่ 2

มีเหตุผลในการอธิบายถึงความจ าเป็นในการคัดเลือกหรอื
ปรับลดตัวแปรจากกรอบเดิมให้สมเหตุผลขั นที่ 3

ขั นที่ 4 ใช้เฉพาะกรอบการวิจัยเท่านั นหากเปลี่ยนเรื่องก็ต้องเปลีย่น
กรอบ



ประโยชน์ของกรอบแนวคิดการวิจัย

การสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ 
ดังนี 

1. สามารถเข้าใจแนวคิดส าคัญที่แสดงถึงแก่น
ของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั น

2. เป็นตัวชี น าท าให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่า
งานวิจัยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์



ประโยชน์ของกรอบแนวคิดการวิจัย

3. สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถ
ตอบค าถามที่ศึกษาได้

4. เป็นแนวทางในการก าหนดความหมายตัวแปร 
การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย

5. สามารถเชื่อมโยงไปสู่การก าหนดกรอบทิศ
ทางการท าวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะการ
วิเคราะหข์้อมูล



ตย. กรอบแนวคิดการวิจัย                 

ปัจจัยส าคัญ...

(ร่าง) แนวทางที่เหมาะสม...
(น ำเสนอโดยนักวิจัย)

แนวทางท่ีเหมาะสม 

(ปรับตำมข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ)

สนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(Focus Group Discussion)

 นโยบายรัฐและกฎหมาย

 การจัดการ

- หน่วยงานรัฐ

- ผู้ประกอบการ

- ฯ ล ฯ

 ความมั่นคง

 สภาพปัญหา



สมมติฐานการวิจัย

ข้อคิดเห็นหรือถ้อยแถลงที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การ
ทดลอง หรือการวิจัย ค าตอบสรุปผลของการวิจัยที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
อย่างมีเหตุผลเพื่อตอบประเด็นของปญัหาทีก่ าหนดไว้ ซ่ึงอาจเป็นจริง
หรือไม่เป็นจริงก็ได้

การตั งสมมติฐานเป็นการสะท้อนใหเ้ห็นว่าผู้วิจัยกล้าเสี่ยงที่จะ
คาดเดาค าตอบล่วงหนา้ซึ่งไม่ใช่การเดาสุม่แต่เป็นการคาดเดาอย่างมี
เหตุผล ซึ่งค าตอบที่คาดการณไ์ว้ ได้มาจากการไตร่ตรองโดยมาจาก
พื นฐานของทฤษฎี ผลการศึกษาค้นคว้า หรือผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่องนั น การตั งสมมติฐานไม่ได้ตั งขึ นมาลอยๆ โดยปราศจากหลักการและ
เหตุผล 



สมมติฐานการวิจัย

การตั งสมมติฐานในบางครั งอาจจะไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจัยได้ ทั งนี ผู้วิจัยต้องสามารถชี แจงเหตุผลที่ผลการวิจัย
นั นๆ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้อย่างสมเหตุสมผลตามหลัก
วิชาการ

การวิจัยทั่วไปมักจะก าหนดสมมติฐานควบคู่กับวัตถุประสงค์
การวิจัย เพื่อเป็นสิ่งชี แนะและเป็นแนวทางการด าเนินการวิจัยเพื่อหา
ค าตอบโดยอาศัยผลการวิจัย ทฤษฏี เหตุผล ปรากฏการณ์

การวิจัยเชิงปริมาณจ าเป็นต้องมีสมมติฐาน
การวิจัยเชิงคุณภาพไม่จ าเป็น เพราะมีข้อค าถามการวิจัย เป็น

กรอบและทิศทาง



การก าหนดสมมติฐานการวิจัย

การก าหนดสมมติฐานโดยวิธีนิรนัย
ใช้กฎหรือทฤษฏีที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมา
สนับสนุนแล้วพัฒนาจากความคิดกว้างๆ ไปสู่ความคิดแคบที่มี
ความเฉพาะเจาะจง

การก าหนดสมมติฐานโดยวิธีอุปนัย
ใช้ข้อเท็จจริงจากการสังเกตปรากฎการณ์ของสังคมหรือการ
ส ารวจเบื องต้นมาสนับสนุนโดยไม่ต้องศึกษาวรรณกรรมเพื่อน า
กฎหรือทฤษฏมีาใช้เป็นพื นฐาน เป็นการพัฒนาจากความคดิ
ส่วนย่อยไปสู่ความคิดกว้างๆ 



ประโยชน์ของสมมติฐานการวิจัย

• เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบทฤษฏี เพราะการทดสอบ
สมมติฐานที่สร้างจากทฤษฏี ย่อมเป็นการทดสอบทฤษฏี
ดังกล่าว

• เป็นเครื่องมือที่มีประสทิธิภาพในการแสวงหาความรู้ ใช้
ทดสอบว่าความรู้ที่เชื่อกันนั นเป็นความรู้ทีถู่กต้องหรือไม่

• ช่วยให้เราก าหนดวัตถุประสงคไ์ด้ชัดเจน น าไปสู่การเลือก
เครื่องมือและการสร้างเครือ่งมือวิจัย

• ช่วยให้เราจ ากัดขอบเขตการวิจัยได้แคบลง มีความชัดเจน
• ท าให้มองเห็นภาพรวมของการออกแบบการวิจัย การเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
หรือข้อมูล



ประเภทของสมมติฐาน

• สมมติฐานทางการวิจัย เป็นสมมุติฐานที่เขียนเป็นข้อความใน
ลักษณะบรรยาย อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศกึษา สมมติฐาน
ประเภทนี มักจะปรากฏอยูใ่นรายงานการวิจัย

• สมมติฐานทางสถิติ เป็นสมมติฐานที่เขียนเปลีย่นรูปมาจาก
สมมติฐานทางการวิจัยให้อยู่ในรูปของโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้สัญลักษณ์แทนที่คุณลักษณะของ
ประชากร ซึ่งเรียกว่าค่าพารามิเตอร์ มาเขียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร หรืออธิบายความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม 

• สมมติฐานว่าง (null hypothesis)
• สมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ สมมติฐานแบบมีทิศทาง (น้อยกว่า มากกว่า 
สูงกว่า เป็นต้น) และสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (ไม่เท่ากัน หรือ
แตกต่างกัน)



สมมติฐาน



1. สมมติฐานเชิงความสัมพนัธ์ (Relational) : มุ่งเน้นการศึกษาความ

สัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึน้ไป ว่าสัมพนัธ์กนัอย่างไร

ตย. ผลการเรยีนวิชาคอมพิวเตอร์กับทักษะการใชแ้ป้นพมิพ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในวิชาชพีด้านคอมพิวเตอร์ 

สมมติฐานเชิงเปรียบเทียบ (Comparative) : มุ่งเน้นการเปรยีบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างแนวคดิ ตั งแต่ 2 กลุ่มขึ นไป 

2.

ตย. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์แตกต่างจากกลุ่มผู้เรียนที่เรยีนด้วยวิธีปกติ 



ตัวอย่างสมมติฐานการวิจัย

• เด็กผู้ชายมีความก้าวร้าวสูงกว่าเด็กผู้หญิง
• ผูท้ี่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่า ผู้ไม่สูบ

บุหรี่
• นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีบรรยายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีดูวีดีโอ



ข้อเสนอแนะการตั งสมมติฐานการวิจัย

1. ลักษณะของสมมติฐานที่ดี :
• สอดคล้องกับการวิจัยลักษณะเดียวกันที่ผา่นมา 
• สะท้อนแนวคิดที่จะท าวิจัยอย่างชัดเจน         
• เนื อความที่เขียนต้องชัดเจนและเขียนย่อๆ          
• ควรใช้ค าอธิบายที่มีเหตุผล  
• จะต้องทดสอบได้                                              

2. สมมติฐานสามารถเขียนได้หลายข้อ ขึ นอยู่กับวัตถุประสงค ์
ขอบเขต และประเด็นปัญหา                   
3. สมมติฐานที่ดีไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไป ประเด็นส าคัญอยู่ที่
สามารถใช้เหตุผลอภิปรายผลได้หรือไม่



ระดับของมาตรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 4 ระดับ (เรียง
จากแย่ที่สุดไปหาดีที่สุด)

1. มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale )
3. มาตรวัดอันตรภาค หรือ มาตรวัดแบบช่วง 

(Interval Scale)
4. มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale)

ระดับมาตรวัด (Level of scale)



คือ มาตรวัดที่หยาบที่สุด และเป็นระดับต่ าที่สุด เป็นแค่การ
ก าหนดสัญลักษณ์หรือตัวเลขขึ นมาเพือ่จ าแนกประเภทสิ่งของหรอื
คุณลักษณะต่างๆ ออกเป็นกลุม่ แต่จะไม่ได้แสดงถึงปริมาณ (มากหรือ
น้อยน้อย) ความสูง-ต่ า ไม่สามารถจัดล าดับก่อนหลังได้ และถ้าตั งชื่อ
กลุ่มเป็นเลขก็ไม่สามารถน ามาค านวณได้

เพศ แบ่งกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และ เพศหญิง
ประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน

สถิตทิี่ใช้กับมาตรวัดแบบนามบัญญัติ คือ ความถี่ ร้อยละ 
สัดส่วน และ ฐานนิยม

มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale)



คือ มาตรวัดที่ละเอียดมากขึ นมาจากมาตรวัดแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) แต่จะสามารถจัดล าดับก่อนหลังได้ เช่น การแบ่งวุฒิ
การศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ ประถม มัธยม และ อุดมศึกษา การที่สามารถ
จัดอันดับหรือเรียงล าดับได้ ท าให้เราสามารถรู้ได้ว่า การเรียนมัธยม 
จะต้องผ่าน การเรียนประถมมาก่อน

มาตรวัดอันดับ จะไม่สามารถน าไปค านวณ บอกระยะ หรือบอก
ความสูง-ต่ าได้เหมือนกับมาตรวัดแบบนามบัญญัติ ประเภทเดียวกันอยู่
กลุ่มเดียวกัน และ จัดล าดับได้

สถิตทิี่ใช้กับมาตรวัดอันดับ คือ Median และ Percentile เพื่อ
หาค่าสูงกว่าหรือต่ ากว่า และ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์

มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale)



คือ มาตรวัดที่แบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มและจัดล าดับได้
แต่สิ่งที่มาตรวัดแบบช่วงแตกต่างออกไปคือ “ช่วงการวัดจะมี
ระยะห่างที่เท่ากัน” แม้ว่าการเริ่มต้นของ 0 อาจจะไม่เท่ากัน
ค่าของมาตรวัดแบบช่วงสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ แต่ไม่
สามารถน ามาค านวณได้ว่ากลุ่มที่  1 เป็นกี่ เท่าของกลุ่มที่  2

ตัวอย่างเช่น เกรด A B C D และ F ที่จะแบ่งเป็นช่วง
เท่าๆ กัน เรารู้ว่าเกรด A สูงกว่า B และแต่ละเกรดห่างเป็นช่วง
เท่าๆ กัน ประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน จัดล าดับได้ ช่วงห่าง
เท่ากัน

มาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale)



คือ มาตรวัดที่คุณภาพสูงที่สุดจากทั ง 4 แบบ สามารถสื่อ
ความหมายของค่าที่วัดได้อย่างชัดเจน น ามาค านวณ (เช่น หา
ค่าเฉลี่ย หาสัดส่วน)

มาตรวัดอัตราส่วน คือ ทุกอย่างที่วัดเป็นเลขได้ เช่น 
น  าหนัก ระยะทาง ความสูง อายุ ยอดขาย ประเภทเดียวกันอยู่
กลุ่มเดียวกัน จัดล าดับได้ ช่วงห่างเท่ากัน เป็นค่าที่ไม่ได้สมมติ
ขึ นมา

มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale)



ตย. ค าถามของการวิจัย

… มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

สภาพการจัดการ…เป็นอย่างไร

ปัจจัยส าคัญ…

1.

2.

3.

4. แนวทางที่เหมาะสม…เป็นอย่างไร



ตย. วัตถุประสงคข์องการวิจัย

เพื่อศึกษาแนวโน้ม…

1. เพื่อศึกษาสภาพ…

2.

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ…3.

4. เพื่อน าเสนอแนวทางทีเ่หมาะสม…



ตย. ขอบเขตของการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

 สภาพปัญหา
นโยบายรัฐและกฎหมาย
 ความมั่นคง
การจัดการของหน่วยงานรฐั
การจัดการของผู้ประกอบการ



ตย. การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั นตอน 
(Multi-stage Random Sampling)

เลือกสุ่มแบบชั นภูมิ (Stratified Sampling)ขั นที่ 1

เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยการค านวณสัดส่วน หรือโควตา
จ าแนกตามจังหวัดต่างๆ (Quota Sampling)

ขั นที่ 2

การเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ขั นที่ 3



ตย. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถามการวิจัย

ตอนที่ 1

5 Rating scales
ด้านนโยบายรัฐ … ข้อ 
ด้านการจัดการ … ข้อ 
ด้านความมั่นคง … ข้อ 

สถานะของผู้ตอบ
Check List

ตัวแปร … ข้อ

ตอนที่ 2



ตย. วิธีด าเนินการวิจัย

ประชากร

(ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก Krejcie and 
Morgan)กลุ่มตัวอย่าง

400 คน  

…?…..

Research Design Survey Research
Descriptive Research



ตย. การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ

ทดสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ

Item Objective Congruence : IOC  ...

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื อหา  ภาษา  
ข้อความ ความหมาย 

และ โครงสร้าง 

ความสอดคล้องของเนื อหา
กับสิ่งที่ต้องการศึกษา



ตย. การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ (ต่อ)

ความเที่ยง 
(Reliability)

Alpha-reliability 
Coefficient

Tryout 
จ านวน   30 คน 

กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน 

Alpha-reliability 
Coefficient



ตย. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ไปเก็บรวบรวมด้วยตนเอง

ผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้มีการอบรมและ
รับทราบเงื่อนไขของการวิจัยช่วยเก็บข้อมูล 

400
คน



ตย. การวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
“ศึกษาสภาพการจัดการ...”

Frequency 
Percentage

ตอนท่ี 
1

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
“ศึกษาแนวโน้ม ... ”

อนุกรมเวลา
Time series

ตอนที่
2



ตย. การวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่3
“วิเคราะหป์ัจจัยส าคัญ ... ”

ตอนที่
3

Factor Analysis

ใช้วิธีหมุนแกนออโธโกนอลแบบวาริแมกซ์
(Varimax Orthogonal Rotation) 
สกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญออกไป และเลือก
ตัวแปรที่ส าคัญ



ตย. การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4
“น าเสนอแนวทางที่เหมาะสม ... ”

ตอนที่
4

Crucial Variables
โดยใช้แนวคิดทฤษฎี  …

ร่างแนวทางฯ โดยผู้วิจัยFocus Group Discussion
By Experts

Final Appropriate 
Approach



ถาม - ตอบ


