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บทคัดยอ 
ในการเรียนการสอน หลักสูตรที่กําหนดมักจะแบงเนื้อหาการเรียนออกเปนเรื่องๆ เรียงลําดับจากเรื่องงายไปเรื่องยาก โดย

สอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหจบกอนแลวจึงสอนเรื่องตอๆ ไป ซึ่งเปนการเรียนรูแบบแยกเปนสวนๆ แตเวลาทําวิจัยจะตองนําเรื่องราว
ตางๆ ที่ไดเรียนมาผสมใหเปนเรื่องเดียวกัน ตามหัวขอวิจัยที่จะทํา ดังนั้น การเชื่อมโยงเรื่องราวที่ไดเรียนมาใหสอดรับเปนเรื่อง
เดียวกันจึงตองใชเวลาในการพัฒนา  

บทความนี้จะแสดงใหเห็นถึงวิธีการเชื่อมโยงสวนตางๆ ของเนื้อหาการวิจัยใหสอดรับเปนเรื่องเดียวกัน โดยจะเนนที่
ขอมูล สมมุติฐาน และสถิติทดสอบ เมื่อผูอานอานจบแลวจะทราบวาขอมูลเดียวกันสามารถใชสถิติทดสอบที่แตกตางกันได
อยางไร และมีแนวทางในการสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อใหสอดรับกับวัตถุประสงค สมมุติฐาน และสถิติทดสอบไดอยางไร 
 
ABSTRACT 

With regard to teaching and learning, course curriculums divide all content areas into specific areas ranging 
from simple to complex areas.  Teaching one content area before starting another is considered teaching the 
contents separately.  However, when conducting research, all content areas are combined to focus on one main 
area according to a particular research topic.  This process needs time to be improved. 

This article shows how to link numerous content areas to one main topic with the emphasis on data, 
hypothesis, and statistics.  After reading this article, readers will know how the same data can be tested by using 
different statistical devices and also learn guidelines how to develop appropriate research instruments in order to 
test purposes, hypothesis, and statistics of the research. 
 
 

ปญหาอยางหน่ึงของนักวิจัยมือใหม คือ ขาดทักษะ
การเชื่อมโยงเนื้อหาการวิจัยใหสอดรับเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่ง
นักวิจัยจะตองนําเนื้อหาที่เปนองคประกอบของงานวิจัยมา
ประสานและเชื่อมโยงใหเปนเนื้อหาเดียวกันตามหัวขอการ

วิจัยที่จะทํา ต้ังแต ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค สมมุติฐาน ขอมูล 
ตัวแปร กรอบความคิด สถิติทดสอบ และเครื่องมือวิจัย ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงเนื้อหาการวิจัยจากชื่อเรื่องถึงเครื่องมือวิจัย 
 

ในการเชื่อมโยงดังกลาวนั้น วัตถุประสงคจะตองสอด
รับกับช่ือเรื่อง ซึ่งเปนการขยายรายละเอียดของปญหาการ
วิจัยใหชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน สมมุติฐานจะตองสอด
รับกับวัตถุประสงค เชน ถากําหนดวัตถุประสงควา “เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชน
กับการผลิตบัณฑิตคุณภาพ” ควรตั้งสมมุติฐานวา “บทบาท
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแตละดานมีความสัมพันธทางบวก
กับบัณฑิตคุณภาพ” เปนตน โดยคําหลักๆ เชน “บทบาท” 

ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค  
และสมมุติฐาน 

ขอมูล ตัวแปร และ
กรอบความคิด เครื่องมือวิจัย 



“บัณฑิตคุณภาพ” จะตองมีคํานิยามเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจน 
ลําดับตอมา ขอมูล ตัวแปรและกรอบความคิดจะตองสอด
รับกับวัตถุประสงค และสมมุติฐาน  

ตัวแปรทุกตัวที่ปรากฏในกรอบความคิด ผูวิจัยจะตอง
สามารถอธิบายไดวาทําไมจึงสนใจเลือกตัวแปรดังกลาวมา
ทําการศึกษา การอธิบายควรมีการอางอิงทฤษฏี หลักการ
และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ความรูนี้ไดมาจากการทบ 
ทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ) พรอมดวยการสรุปเหตุผลตาม
ความเชื่อของผูวิจัย ไมควรนําตัวแปรมาศึกษาโดยไมมีการ
ระบุเหตุผล 

สวนสถิติทดสอบจะตองสอดรับกับขอมูลและตัวแปร 
ลําดับสุดทาย เครื่องมือวิจัยจะตองครอบคลุมตัวแปรที่
ปรากฏในกรอบความคิด ซึ่งกรอบความคิดประกอบดวย
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของระหวางตัวแปรตางๆ โดยระบุความ 
สัมพันธระหวางตัวแปรวามีรูปแบบหรือทิศทางเปนอยางไร 
ประโยชนของกรอบความคิด ก็คือ ช้ีใหเห็นวาผู วิจัยจะ  
ตองเก็บขอมูลหรือตัวแปรอะไรบาง ซึ่งจะนําไปสูการสราง
เครื่องมือวิจัยตอไป ตัวอยางกรอบความคิดแสดงในภาพที่ 2 

 
 

 
    
 
 
 
 
              
 
 
 
 
  ภาพที่ 2  กรอบความคิดการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชนกับการผลิตบัณฑิตคุณภาพ:  

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วราภรณ  แกวสีทอง, 2548) 
 

จากกรอบความคิดในภาพที่ 2 สามารถเชื่อมโยงใหเห็น
วาแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยควรแบงออก 
เปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีตัวแปร 
3 ตัว สวนที่ 2 บทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมี 6 ดาน 
และ สวนที่ 3 คือ บณัฑิตคุณภาพ  

จากประสบการณการเปนที่ปรึกษางานวิจัย พบวา 
นิสิตนักศึกษาท่ีกําลังจะทําวิทยานิพนธ (Thesis) ภาค
นิพนธ สารนิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ (Independent  
 

study) รวมท้ังนักวิจัยมือใหมสวนหนึ่ง ไมสามารถนํา
เร่ืองราวเหลานั้นมาผูกโยงใหสอดรับเปนเร่ืองเดียวกันใน
ระยะเร่ิมตนได ทั้งนี้ เพราะในเวลาเรียน เรียนแบบแยก
สวน แตเวลาทําวิจัยจะตองทําแบบองครวม (Holistic) 
บทความนี้จะแสดงใหเห็นถึงวิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาดัง 
กลาว โดยจะเนนที่ ขอมูล สมมุติฐาน และ สถิติทดสอบ 
เริ่มตนดวยการทําความเขาใจความหมายของขอมูลกอน
ดังนี้ 

 

บทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชน 
• การบริหารจัดการ        • หลักสูตรและการสอน 
• คุณภาพผูสอน • เทคโนโลยสีารสนเทศ 
• โครงการ/กิจกรรม       • นักศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา 
• อายุงาน 
• วุฒิการศึกษา 
• ตําแหนงทางวิชาการ 

บัณฑิตคุณภาพ 



ความหมายของขอมูล (Data) 
ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่มี

ลักษณะเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพ เสียง กลิ่น 
หรือมีลักษณะประสมกัน (http://www.narathiwat.m-society. 
go.th/page_013.htm)  

ตัวเลขที่ใชแทนขอมูลมักมีสมบัติแตกตางกัน นักสถิติ
จึงไดแบงขอมูลออกเปน 4 ระดับ ตามสมบัติที่แตกตางกัน
ดังกลาว ต้ังแตสมบัติความคลายคลึง ความมีลําดับ ความ
หาง และความเปนศูนย โดยเรียกช่ือตามการครอบคลุม
สมบัติที่เพิ่มขึ้นตั้งแตนามบัญญัติ (Nominal) เปนเรียงลําดับ 
(Ordinal) อันตรภาค (Interval) และอัตราสวน (Ratio) ตาม 
ลําดับ ซึ่งขอมูลแตละระดับมีความหมายดังนี้ 

ขอมูลระดับ นามบัญญัติ เปนขอมูลที่สามารถแบง
สมาชิกออกเปนกลุมๆ ตามความคลายคลึงกัน เชน เพศ 
อาชีพ สถานภาพสมรส เปนตน โดยแตละกลุมไมสามารถ
เรียงลําดับไดอยางมีความหมาย 

ขอมูลระดับ เรียงลําดับ เปนขอมูลที่แบงสมาชิกออก 
เปนกลุมๆ โดยแตละกลุมสามารถเรียงลําดับได เชน ช้ันป
ที่เรียน ยศของตํารวจหรือทหาร ระดับความคิดเห็น (จาก
ระดับ “นอยที่สุด” ถึงระดับ “มากที่สุด”) เปนตน โดยชวง
หางของแตละกลุมไมจําเปนตองเทากัน 

ขอมูลระดับ อันตรภาค เปนขอมูลที่แบงสมาชิกออก 
เปนกลุมๆ เรียงลําดับได และมีชวงหางแตละกลุมเทากัน 
แตไมมีศูนยแท ศูนยที่ใชเปนศูนยสมมุติ (Arbitrary zero) 
เชน คะแนนสอบ อุณหภูมิ เปนตน คะแนนสอบเปนศูนย
อาจมาจากการที่ผูสอบตอบคําถามไดไมตรงกับความคิด
ของผูตรวจขอสอบ ผูตรวจจึงใหคะแนนเปนศูนย หากผู 
ตรวจเปนบุคคลอื่น คะแนนสอบอาจไมเปนศูนยก็ได หาก
คําถามดังกลาวมาจากการวัดความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็
ไมควรกลาวถึงคนที่ไดคะแนนเปนศูนยวามีความรูเปน
ศูนยดวย เพราะคําถามอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของขอบเขต
ความรูเรื่องนั้นๆ หรืออุณหภูมิที่ศูนยองศาก็เปนความเย็น
ระดับหนึ่ง ไมใชไมมคีวามเย็นเลย 

ขอมูลระดับ อัตราสวน เปนขอมูลที่แบงสมาชิกออก 
เปนกลุมๆ เรียงลําดับได มีชวงหางแตละกลุมเทากัน (คงตัว) 
และมีศูนยแท (Absolute zero) เชน อายุ น้ําหนัก สวนสูง 
ความเร็ว เปนตน ศูนยในระดับนี้แทนความไมมี เชน แกว
น้ําที่วางสงบนิ่งอยูบนโตะมีความเร็วเปนศูนย ซึ่งเปนศูนย
แท ไมใชศูนยสมมุติ โดยระดับขอมูลที่สูงกวาไดรวมสมบัติ
ของขอมูลที่ตํ่ากวา ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยขอมูลที่อยูปลาย
ลูกศรหมายถึงมีสมบัติเพิ่มขึ้นจากขอมูลที่อยูตนลูกศร 

 
 

นามบัญญัติ  เรียงลําดับ  อันตรภาค  อัตราสวน 

  กลุม      กลุม        กลุม             กลุม 
                     เรียงลําดับ       เรียงลําดับ           เรียงลําดับ 
                                                                                                       มีชวงคงตัว           มีชวงคงตัว 
                                                                                                                                                         มีศูนยแท 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบระดับขอมูลตามสมบัติที่เพิ่มขึ้น (วัฒนา  สุนทรธัย, 2546: 24) 
 

ขอมูลระดับนามบัญญัติหรือเรียงลําดับรวมกัน เรียกวา 
ขอมูลเชิงคุณภาพ หรือ ขอมูลเชิงลักษณะ (Qualitative    
data) และขอมูลระดับอันตรภาคหรืออัตราสวนรวมกัน 
เรียกวา ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ขอมูลท่ีใชใน
การคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) ไดอยางมีความหมายนั้นจะ  
 

ตองเปนขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับขอมูลในมาตราลิคเอิรด 
(Likert, 1932) ซึ่งมี 11 ระดับ (0 ถึง 10) นั้นเทียบเคียงได
กับขอมูลเชิงปริมาณ ตอมาไดมีผูนํามาใชโดยลดทอนลง
จาก 11 ระดับใหเหลือ 7 หรือ 5 ระดับ โดยกําหนดคาและ
ความหมายใหเปนดังนี้ 

 
 



   1 = นอยที่สุด         2 = นอย      3 = ปานกลาง            4 = มาก      5 = มากที่สุด 

 
ขอมูลนี้จะอยูในระดับเรียงลําดับ แตคําหรือความ 

หมายที่ใชจะใหความรูสึกวาชวงหางแตละระดับมีคาเทา 
กัน ดังนั้น เมื่อนําคําตอบหลายๆ ขอมารวมกันแลวก็พอ
อนุโลมใหเปนขอมูลเชิงปริมาณได โดยจัดใหอยูในระดับ
อันตรภาค แตถาใชคําอื่นที่ใหความรูสึกวาชวงหางแตละ
ระดับมีคาไมเทากันแลว ระดับขอมูลจะต่ํากวาขอมูลเชิง
ปริมาณ ซึ่งไมสามารถนําไปคํานวณคาเฉลี่ยได แตสามารถ
คํานวณคามัธยฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) ได 
และไมควรนําไปใชกับสถิติที่เกี่ยวของกับการคํานวณคา 
เฉลี่ย  

ตัวอยางของระดับขอมูลที่ไมควรนํามาคํานวณคา 
เฉลี่ย เชน “1 = ไมมีเลย, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 
5 = มากที่สุด” เพราะคําวา “ไมมีเลย” นาจะมีคาเปนศูนย 
ดังนั้น ความหางระหวางระดับ “ไมมีเลย” กับระดับ “นอย” 
จึงไมนาจะเทากับความหางระหวางระดับ “นอย” กับระดับ 
“ปานกลาง” หรือ “ปานกลาง” กับระดับ “มาก” ทําใหการ
คํานวณคาเฉลี่ยของขอมูลระดับนี้ไมมีความเหมาะสม   
การเลือกใชคําจึงตองพิจารณาอยางพิถีพิถัน 

 
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
หนวยตัวอยางที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตรมักจะ

เปนคน ขอมูลเกี่ยวกับคนมีความแตกตางกันทั้งในดาน
รางกายและจิตใจ แลวแตวาผูวิจัยตองการจะวัดคาในประ 
เด็นใด อาทิ ทางดานรางกาย ก็อาจวัดน้ําหนัก ความสูง อายุ 
สีของผม สีของตา ความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด 
ทางดานจิตใจ ก็อาจจะวัดความคิดเห็น รวมท้ังความรูสึก
ตางๆ เชน รัก เกลียด หัวเราะ รองไห พอใจ ไมพอใจ เสีย 
ใจ หรืออาจวัดในดานอื่นๆ เชน เช้ือชาติ ศาสนา ระดับการ 
ศึกษา ฐานะทางสังคม เปนตน เราเรียกขอมูลที่มีความแตก 
ตางกันนี้วา ตัวแปร (Variables) นิยมแบงตัวแปรออกเปน
ตัวแปรตน (ตัวแปรตนเหตุ) และตัวแปรตาม (ตัวแปรปลาย
เหตุ) โดย ตัวแปรตน หรือ ตัวแปรอิสระ (Independent 

variables) หมายถึง ตัวแปรที่สามารถมีผลกระทบและทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอตัวแปรอื่นๆ ได และ ตัวแปร
ตาม (Dependent variables) หมายถึง ตัวแปรที่มีการเปลี่ยน 
แปลงเนื่องจากตัวแปรตน ซึ่งตัวแปรตนอาจดูไดจากการ
เปนตนเหตุหรือตัวแปรที่เกิดขึ้นกอน และตัวแปรตามอาจดู
ไดจากการเปนผลที่เกิดขึ้นหรือตัวแปรที่เกิดขึ้นภายหลัง 
ลักษณะบางอยางไมสามารถแสดงความแตกตางออกมาให
เห็นได เรียกวา คาคงตัว (Constant) เชน จํานวนศีรษะ มือ 
หู ตา (ยกเวนคนพิการ) เปนตน นอกจากนี้แลว ตัวแปรบาง
ชนิดผูวิจัยอาจนํามากําหนดใหเปนคาคงตัวทีหลังก็ได เพื่อ 
ใหมีความเหมาะสมกับปญหาการวิจัยและวิธีการวิเคราะห
ขอมูล เชน ผูวิจัยตองการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํา
แทง ในการวิจัยนี้อาจจํากัดเฉพาะกลุมผูชายเทานั้น ดังนั้น 
ในกรณีนี้ เพศจึงเปนคาคงตัว ตัวแปรที่มาจากขอมูลระดับ
นามบัญญัติ เรียงลําดับ อันตรภาค อัตราสวน ขอมูลเชิง
คุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ เรียกวา ตัวแปรนามบัญญัติ 
ถึง ตัวแปรเชิงปริมาณ ตามลําดับ (http://www.moe.go.th/ 
wijai/basicresearch1.htm) 
 

ตัวแปรเกิน ตัวแปรสอดแทรก ตัวแปรควบคุม  
นอกจากตัวแปรตนและตัวแปรตามแลวยังมีตัวแปร

อื่นๆ ที่ผูวิจัยมิไดมุงศึกษาโดยตรง แตเปนตัวแปรที่อาจมี
ผลกระทบตอตัวแปรตามได ตัวแปรนี้ เรียกวา ตัวแปรเกิน 
ตัวแปรสอดแทรก (Extraneous variables) ตัวแปรควบคุม 
(Control variables) เชน ภาวะสุขภาพ ความวิตกกังวล 
ความตื่นเตน ความโกรธ แรงจูงใจ เปนตน ถาใชคนเปน
หนวยในการศึกษา ตัวแปรเกินหรือตัวแปรสอดแทรกจะ
ติดตัวมากับตัวคนกอนที่จะมีการวิจัย เชน อายุ เพศ ระดับ
สติปญญา ความถนัด เช้ือชาติ บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว 
เปนตน ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ตัวแปรเกินและตัวแปรสอดแทรก แสดงไดดังภาพที่ 4 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรเกินและตัวแปรสอดแทรก (เสนประ คือ ตัวแปรที่ไมไดมุง

ศึกษาโดยตรง แตเปนตัวแปรที่อาจมีผลกระทบตอตัวแปรตาม) 
 

ในการวิจัย ถาไมควบคุมตัวแปรเกินหรือตัวแปรสอด 
แทรกใหดีแลว ผลสรุปที่คนพบจากงานวิจัยอาจไมไดมา
จากตัวแปรที่ตองการศึกษาก็ได แตเปนผลมาจากตัวแปร
เกินหรือตัวแปรสอดแทรกดังกลาว การกําจัดตัวแปรเกิน
หรือตัวแปรสอดแทรกอาจใชเทคนิคการสุมตัวอยางหรือ
เทคนิคทางสถิติก็ได คือ ANCOVA ซึ่งเปนวิธีการทางสถิติ
ที่จะกําจดัตัวแปรภายนอก ตัวแปรรวมออกจากตัวแปรตาม  
 

ความหมายของสมมุติฐาน (Hypothesis) 
สมมุติฐาน หมายถึง ขอความที่ผูวิจัยคาดหวังเกี่ยวกับ

ความแตกตาง หรือความสัมพันธที่เปนไปไดระหวางตัว
แปรที่ใหความสนใจ สมมุติฐานจึงเปนการเดาคําตอบ หรือ
การเสนอคําตอบชั่วคราวของปญหาที่จะทําการวิจัย ซึ่งเปน
การเดาคําตอบอยางมีเหตุผล โดยสมมุติฐานอาจเปนจริง
หรือไมเปนจริงก็ได ในวงการวิจัยนั้น สมมุติฐานมีอยู 2
ประเภท คือ  

1. สมมุติฐานทางวิจัย (Research hypothesis) เปน
ขอความที่เขียนในลักษณะบรรยาย หรือคาดคะเนคําตอบ
ของการวิจัย โดยขอความดังกลาวจะแสดงถึงความเกี่ยว 
ของกันของตัวแปรในรูปของความสัมพันธ หรือในรูปของ
ความแตกตางที่ไดคาดคะเนไว เชน “นักศึกษาชายและ
หญิงมีความเครียดในการเรียนแตกตางกัน” เปนตน  

2. สมมุติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis) เปน
สมมุติฐานที่แปลงรูปจากสมมุติฐานทางวิจัยมาอยูในรูป 
แบบทางสถิติ โดยมีการแทนคาสมมุติฐานทางวิจัยดวย
สัญลักษณของพารามิเตอร (Parameter) ซึ่งพารามิเตอรก็ 
คือ คาความจริงของประชากร (Population) เชน µ, σ เปน
ตน โดยสมมุติฐานทางสถิติจะมีสองสวนเสมอ คือ สมมุติ-
ฐานที่เปนกลางและสมมุติฐานทางเลือก  

สมมุติฐานที่เปนกลาง หรือ สมมุติฐานศูนย (Null 
hypothesis) ใชสัญลักษณ H0 เปนสมมุติฐานที่อธิบายวาไม
มีความแตกตาง หรือไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปร 
(เชน H0: µ1 = µ2 โปรดสังเกตวาศูนยมาจากผลตาง คือ µ1 
- µ2 = 0) และ สมมุติฐานทางเลือก (Alternative hypo-
thesis) ใชสัญลักษณ H1 เปนทางเลือกเมื่อผูวิจัยใชสถิติ
ตรวจสอบสมมุติฐานศูนยแลวไมยอมรับวาสมมุติฐานศูนย
เปนจริง (Reject H0) ดังนั้น สมมุติฐาน H1 จึงตองแยงกับ
สมมุติฐาน H0 เสมอ และมักเขียนสมมุติฐานทั้งสองคูกัน 
ซึ่งการเขียนสมมุติฐาน H1 นี้เขียนได 2 แบบ คือ แบบมี
ทิศทางและแบบไมมีทิศทาง  

สมมุติฐานแบบมีทิศทาง (Directional hypothesis) 
เปนสมมุติฐานที่ผูวิจัยมีขอมูลหรือเหตุผลเพียงพอที่จะ
กําหนดหรือคาดคะเนทิศทางของตัวแปรได เชน “เทคนิค
การสอนแบบใหมมีประสิทธิภาพมากกวาเทคนิคการสอน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ความพึงพอใจในการเรียน 

ตัวแปรตาม 
การเรียนรู 

ตัวแปรเกิน 
อายุ  
เพศ  

เช้ือชาติ 
ความถนัด  

ระดับสติปญญา 

ตัวแปรสอดแทรก  
แรงจูงใจ 
ความโกรธ 
ความตื่นเตน  
ภาวะสุขภาพ  
ความวิตกกังวล  



แบบเกา” โดยการทดสอบความแตกตางแบบมีทิศทางจะ 
ตองใชเทคนิคการทดสอบทิศทางเดียว (One-tailed test) 
คือ ทางซายหรือทางขวาทางใดทางหนึ่ง ในที่นี้ใชทางขวา  

สมมุติฐานแบบไมมีทิศทาง (Non-directional hypo-
thesis) เปนสมมุติฐานที่ผูวิจัยไมมีขอมูลหรือไมมีเหตุผล
เพียงพอในการที่จะกําหนดทิศทางของสมมุติฐานวาทิศ 
ทางควรไปทางมากหรือนอย แตนักวิจัยยังคงมีขอมูลสนับ 
สนุนอยางพอเพียงที่จะทดสอบสมมุติฐาน แตไมมาก
พอที่จะระบุทิศทางของสมมุติฐาน เชน การสอนซอมเสริม
โดยการใชสื่อประสมจะทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
แตกตางจากการเรียนซอมเสริมดวยวิธีปกติ ซึ่งการเปรียบ 
เทียบความแตกตางระหวาง 2 กลุมก็คาดไดเพียงวาคาเฉลี่ย
จะแตกตางกัน แตไมทราบวาวิธีใดจะใหผลดีกวากัน และ
การทดสอบความแตกตางในลักษณะนี้จะตองใชเทคนิค
การทดสอบสองทาง (Two-tailed test)  

สมมุติฐานทางสถิติมักใชในหองเรียน และสมมุติฐาน
ทางวิจัยมักใชในงานวิจัย ไมนิยมนําสมมุติฐานทางสถิติไป
เขียนในงานวิจัย โดยทั่วไป จะตั้งสมมุติฐานทางวิจัยให
สอดคลองกับสมมุติฐานทางเลือก H1 ดังนั้น ในกรณีนี้ การ
ปฏิเสธ H0 ก็หมายถึง การไมปฏิเสธสมมุติฐานทางวิจัย 
หรือ การยอมรับสมมุติฐานทางวิจัย นั่นเอง 
 

ความหมายของสถิติทดสอบ (Test Statistic) 
คําวา “สถิติ” มีความหมายไดหลายอยางในที่นี้ สถิติ 

หมายถึง คาที่คํานวณจากกลุมตัวอยาง เชน X , s, n เปนตน 

ดังนั้น สถิติทดสอบ เชน สถิติ t = ( X  - µ) / (s / n ) จึง
หมายถึง คาสถิติท่ีคํานวณจากกลุมตัวอยาง เพื่อใชเปน
เกณฑในการปฏิเสธ หรือ ไมปฏิเสธสมมุติฐาน H0 โดยนํา
คาดังกลาวไปเทียบกับคาวิกฤต (Critical) ซึ่งเปนคาที่เปด
จากตารางสถิติ ถาคาสัมบูรณ (ไมคํานึงถึงเครื่องหมาย) 
ของสถิติทดสอบไมนอยกวาคาวิกฤตแลว ใหปฏิเสธ H0 
ไมเชนนั้นก็ไมปฏิเสธ H0 การทดสอบสมมุติฐานโดยนํา
สถิติทดสอบไปเทียบกับคาวิกฤตนั้นมักใชในการเรียนการ
สอน  โดยคาวิกฤตดังกลาวมักปรากฏอยูทายเลมของ
หนังสือสถิติโดยทั่วไป แตการทดสอบสมมุติฐานจากการ
วิเคราะหขอมูลสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปนิยมใชคา
ความนาจะเปน (Probability) หรือคาพี (p–value)  

คาพี ย่ิงนอยขอมูลท่ีนํ ามาทดสอบยิ่ งขัดแยงกับ
สมมุติฐานศูนย หรือ ขอมูลท่ีนํามาทดสอบกับสมมุติฐาน
ศูนยมีความคลองจองกันต่ํา หรือ แปลวาสมมุติฐานศูนย
ไมนาจะเปนจริงนั่นเอง ดังนั้น เราจะปฏิเสธ H0 เมื่อคาพี 
ไมเกินระดับนัยสําคัญ (α, level of significance) นั่นคือ 
เราจะปฏิเสธ H0 เม่ือคาพีไมเกินระดับนัยสําคัญที่กําหนด 
หรือ สถิติทดสอบมีคาไมนอยกวาคาวิกฤต อยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งคําตอบจะตรงกันเสมอ เมื่อมีการปฏิเสธ H0 นัก
สถิติมักกลาวคําสั้นๆ วา “ซิก” ซึ่งยอมาจากคํา “Signi-
ficantly different” แปลวา แตกตางกันหรือมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญ ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 



 

ขอพึงระวังในการสื่อความหมาย 
การคํานวณคาพีดวยมือ (Manual) เปนเรื่องที่ยุงยาก

และตองใชความรูเรื่องการหาปริพันธ (Integration) ดังนั้น 
การเรียนในหองเรียนจึงใชคาวิกฤตจากตารางสถิติ โดย
ตารางดังกลาวมักปรากฏทายเลมของหนังสือสถิติทั่วไป 
แตการวิจัยในปจจุบันนิยมวิเคราะหขอมูลสถิติดวยโปร  
แกรมสําเร็จรูป และโปรแกรมดังกลาวมักจะคํานวณคาพี
มาให นักวิจัยจึงสามารถใชคาพีแทนคาวิกฤต เพราะมี
ความสะดวกไมตองเปดคาจากตาราง อนึ่ง การสื่อความ 
หมายกับบุคคลที่ไมใชนักสถิติ หรือไมใชนักวิจัย เมื่อมีการ
ปฏิเสธ H0 ไมควรใชคําวาซิกหรือไมซิก แตจะกลาวตาม
ขอความในสมมุติฐานทางวิจัยหรือสมมุติฐาน H1 และตอง
ระวังในการใชคํา หากใชไมเหมาะสม อาจทําใหผูฟงเขาใจ
ผิดได เชน ในการทดสอบคาเฉลี่ย หากผลการทดสอบมี
นัยสําคัญทางสถิติ ควรกลาววา “คาเฉลี่ยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” หรือ “ความแตกตางของ
คาเฉล่ียไมมีนัยสําคัญทางสถิติ” (อาจระบุระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติ เชน 0.01 หรือ 0.05 ดวยก็ได) ไมควรกลาววา “คา 
เฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ” เพราะแมวา
จะมีความหมายเหมือนกัน แตสองขอความแรกผูฟงที่ไม
คุนเคยจะเขาใจไดงายกวา หากกลาวคําหลัง อาจทําใหผูฟง
สงสัยวาคาเฉลี่ยดังกลาวแตกตางกัน หรือไมแตกตางกันแน 

ความสัมพันธระหวางสถิติ Z, t, 2χ , F 
สถิติทดสอบที่นักวิจัยนิยมใชมาก คือ สถิติที (t) สถิติ

ไคกําลังสอง ( 2χ ) และสถิติเอฟ (F)  
สถิติที พัฒนามาจากการแจกแจงปกติ (Normal dis-

tribution) ดังนั้น เสนโคงของการแจกแจงจึงมีลักษณะสม-
มาตร (Symmetric) รอบคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0 และ
มีคาสถิติอยูระหวาง ∞±  คลายกับการแจกแจงปกติมาตร-
ฐาน (Z) ดังภาพที่ 8.1 เราใชสถิติทีทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ย 
(รวมทั้งเรื่องอื่นๆ) ของประชากรไมเกิน 2 กลุม โดยทดสอบ
ในกรณีตัวอยางมีขนาดเล็ก (ตํ่ากวา 30) และไมทราบความ
แปรปรวนของประชากร ถาตัวอยางมีขนาดใหญ (ไมตํ่า
กวา 30) แลวการแจกแจง t และ Z ใกลเคียงกัน จะใชสถิติ
ใดทดสอบก็ได  ดังนั้น  ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามเรา
สามารถใชสถิติทีทดสอบไดเสมอ โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS จึงไมปรากฏการทดสอบโดยใชสถิติ Z  

สถิติไคกําลังสอง พัฒนามาจากกําลังสองของคาปกติ
มาตรฐาน คือ ( )[ ]2σµ− /X  เมื่อ X มีการแจกแจงปกติ 
ดังนั้น สถิติไคกําลังสองจึงมีคาไมตํ่ากวา 0 โดยมีคาเฉลี่ย
ของการแจกแจงเทากับองศาเสรี (df, degree of freedom) ซึ่ง
เสนโคงจะมีลักษณะเบขวา และเมื่อองศาเสรีมีขนาดใหญ
ขึ้น เสนโคงจะมีการแจกแจงใกลเคียงกับการแจกแจงปกติ
มากขึ้นดวย ดังภาพที่ 7  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 เสนโคงการแจกแจง 2χ เมื่อ df = 1, 2, 4, 8 และ α = 0.05 เชน P ( 2χ  ≥ 3.84) = 0.05 เมื่อ df = 1 

 



 

สถิติเอฟ พัฒนามาจากสถิติไคกําลังสอง ดังนั้น เสนโคง
การแจกแจงเอฟ จึงมีลักษณะคลายกับเสนโคงการแจกแจงไค

กําลังสอง กลาวคือ เสนโคงจะเริ่มตนจาก 0 และมีลักษณะเบ
ขวาดังภาพที่ 8.2 

 
 
 
 
 
                    ภาพที่ 8.1 เสนโคงการแจกแจงของ t และ z             ภาพที่ 8.2 เสนโคงการแจกแจงของ χ2 และ F 
                                     (สมมาตรรอบคาเฉลี่ย)                                              (เริ่มจาก 0 และ มีลักษณะเบขวา) 

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบเสนโคงการแจกแจงของสถิติ t, z, 2χ ,  F 
 

การเชื่อมโยงจากคําถามทางวิจัยถึงสถิติทดสอบ  
สถิติ t, 2χ , F ใชในการทดสอบสมมุติฐานของ

การศึกษาเรื่องที่แตกตางกัน เชน การศึกษาเกี่ยวกับคาเฉลี่ย
ของประชากรไมเกิน 2 กลุมใหใชสถิติ t และ 2 กลุมขึ้นไป
ก็ใชสถิติ F โดยผานวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) และการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธก็ใชสถิติ t, 
F หรือ 2χ  ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของขอมูล เปนตน  

จากขอมูล สมมุติฐาน และสถิติทดสอบที่กลาวมา เรา
สามารถเลือกใชสถิติดังกลาวโดยพิจารณาจากคําถามทาง
วิจัย ซึ่งจะนําไปสูสมมุติฐานทางวิจัย และจากสมมุติฐาน
ทางวิจัยจะนําไปสูสมมุติฐานทางสถิติ ซึ่งจะทําใหมองเห็น
ขอมูล สถิติที่ใช และ/หรือ สถิติทดสอบในที่สุด ดังการ- 
ศึกษาเรื่องตอไปนี้ 

 
การศึกษาความสัมพันธ : ไมแบงชนิดของตัวแปร  
 

  ความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงคุณภาพ 
 
 

ภาพที่ 9.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงคุณภาพ 
 

ตัวอยางคําถามทางวิจัย 
1.  เพศกับความเชื่อเรื่องหมอดู มีความสัมพันธกัน

หรือไม 
2.  ความเครียดในการเรียนกับเกรดวิชาสถิติ มีความ 

สัมพันธกันหรือไม 
สมมุติฐานทางวิจัย  

1.  เพศกบัความเชื่อเรื่องหมอดูมีความสัมพันธกัน 
2.  ความเครียดในการเรียนกับเกรดวิชาสถิติมีความ 

สัมพันธกัน 
 

สมมุติฐานทางสถิติ  
H0: FO = FE 
H1: FO ≠ FE 
เมื่อ FO, FE คือ ความถี่ของคาสังเกต (Observed) และ 

คาคาดหมาย (Expected) ตามลําดับ 
ขอมูล เพศ (หญิง/ชาย) ความเชื่อ (เช่ือ/ไมเช่ือ) ความเครียด 
(มาก/ปานกลาง/นอย) และเกรด (A / B / C) เปนขอมูลเชิง
คุณภาพ (หรือเชิงลักษณะ) 
สถิติท่ีใชในการศึกษาและสถิติทดสอบ คือ สถิติไคกําลัง
สอง ( 2χ ) 

 

ตัวแปรเชิงคณุภาพ ตัวแปรเชิงคณุภาพ 



 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงปริมาณ 
 
 

ภาพที่ 9.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงปริมาณ 

ตัวอยางคําถามทางวิจัย 
1.  ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนกับความพึงพอใจใน

บรรยากาศการเรียนการสอน มีความสัมพันธกันทางบวก
หรือไม 

2.  ความเครียดในการเรียนกับคะแนนสอบวิชาสถิติ มี
ความสัมพันธกันทางลบหรือไม 

สมมุติฐานทางวิจัย  
1.  ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนกับความพึงพอใจ

ในบรรยากาศการเรียนการสอน  มีความสัมพันธ กัน
ทางบวก  

2.  ความเครียดในการเรียนกับคะแนนสอบวิชาสถิติ มี
ความสัมพันธกันทางลบ  

 
สมมุติฐานทางสถิติ  

1.   H0: ρ = 0 
      H1: ρ > 0 

2.   H0: ρ = 0 
      H1: ρ < 0 

 
ขอมูล ความรูความเขาใจ (วัดคาเปนคะแนน) ความพึงพอ 
ใจ (วัดคาแบบลิคเอิรท) ความเครียด (วัดคาแบบลิคเอิรท) 
และคะแนนสอบ เปนขอมูลเชิงปริมาณ 

สถิติท่ีใชในการศึกษา คือ Pearson’s r และ สถิติทดสอบ  
คือ t หรือ Z 

 
การศึกษาคาเฉลี่ย: แบงชนิดของตัวแปรออกเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
 

 
 

ภาพที่ 10.1 ความสัมพันธชนิดแบงออกเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
ตัวอยางคําถามทางวิจัย 

1.  เพศชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยแตกตาง
กันหรือไม 

2.  คนที่ประกอบอาชีพแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิต
โดยเฉลี่ยแตกตางกันดวยหรือไม 

สมมุติฐานทางวิจัย  
1.  เพศชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยแตกตาง

กัน 
2.  คนที่ประกอบอาชีพแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตโดย

เฉลี่ยแตกตางกันดวย  
 
 สมมุติฐานทางสถิติ  

1.  H0: µชาย = µหญิง   
     H1: µชาย ≠ µหญิง 

        เมื่อ µชาย, µหญิง  คือ คุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ย 

2.   H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4  
      H1: คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคู 

           (สมมุติวาอาชีพแบงเปน 4 กลุม) 

ตัวแปรเชิงคณุภาพ ตัวแปรเชิงปรมิาณ 

ตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปรเชิงปริมาณ 



 

ขอมูล เพศและอาชีพเปนขอมูลเชิงคุณภาพ และคุณภาพ
ชีวิตเปนขอมูลเชิงปริมาณ (วัดคาเปนคะแนน)  
สถิติท่ีใชในการศึกษา คือ คาเฉลี่ย และ สถิติทดสอบ คือ  

สมมุติฐานที่ 1. ใช t (แบงตัวแปรอิสระไมเกิน 2 กลุม)  
สมมุติฐานที่ 2. ใช F (แบงตัวแปรอิสระตั้งแต 2 กลุม

ขึ้นไป) 
 
การศึกษาความสัมพันธ: แบงชนิดของตัวแปร  
 

 
 

ภาพที่ 10.2 ความสัมพันธชนิดแบงออกเปนตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 
ตัวอยางคําถามทางวิจัย 

1.  ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนสงผลทางบวกตอ
ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนหรือไม 

2.  ความเครียดในการเรียนสงผลทางลบตอคะแนน
สอบวิชาสถิติหรือไม 
สมมุติฐานทางวิจัย  

1.  ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนสงผลทางบวกตอ
ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรยีนการสอน 

2.  ความเครียดในการเรียนสงผลทางลบตอคะแนน
สอบวิชาสถิติ 
สมมุติฐานทางสถิติ คือ  

H0: β = 0 
H1: β ≠ 0 

ขอมูล ความรูความเขาใจ  (วัดคาเปนคะแนน) ความพึง
พอใจ (วัดคาแบบลิคเอิรท) ความเครียด (วัดคาแบบลิค
เอิรท) และคะแนนสอบเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
ใชเทคนิค Regression และ สถิติทดสอบ คือ t หรือ F 

 

การศึกษาคาเฉลี่ยและความสัมพันธพรอมกัน 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ความสัมพันธชนิดแบงเปนตัวแปรตน กลุมตัวแปรกลาง สอดแทรก และตัวแปรตาม 
 
ตัวอยางคําถามทางวิจัย (ลักษณวรรณ พิมพสวัสดิ์, 2548) 

องคกรที่มีขนาดและกลยุทธแตกตางกัน เมื่อควบคุม
จํานวนปที่กอต้ังแลว จะมีผลกระทบตอการยอมรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเขาไปใชในองคกรแตกตางกันดวยหรือไม 

 
 

สมมุติฐานทางวิจัย  
องคกรที่มีขนาดและกลยุทธแตกตางกัน เมื่อควบคุม

จํานวนปที่กอต้ังแลว จะมีผลกระทบตอการยอมรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเขาไปใชในองคกรแตกตางกัน 

 
 

ตัวแปรตน / กลุม (เชิงคุณภาพ) ตัวแปรตาม (เชิงปริมาณ) 

ตัวแปรกลาง ตัวแปรสอดแทรก หรือตัวแปรควบคุม (เชิงปริมาณ) 

ตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปรเชิงปริมาณ 



สมมุติฐานทางสถิติ  
การทดสอบคาเฉลี่ย 
H0: µกลยุทธตนทุนต่ํา = µกลยุทธเฉพาะเจาะจง = µกลยุทธเนนความแตกตาง 
H0: µขนาดกลาง = µขนาดใหญ 
H1: คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคู 
เมื่อ µ คือ คาเฉลี่ยของการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอ-

นิกสเขาไปใชในองคกร 
การทดสอบอันตรกิริยา (Interaction) 
H0: ไมมีอันตรกิริยาระหวางตัวแปรอิสระตอตัวแปรตาม 
H1: มีอันตรกิริยาระหวางตัวแปรอิสระตอตัวแปรตาม 

ขอมูล ขนาดและกลยุทธวัดคาเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
จํานวนปที่กอต้ังและผลกระทบตอการยอมรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสวัดคาเปนขอมูลเชิงปริมาณ 

ใชเทคนิค ANCOVA และ สถิติทดสอบ คือ t และ F 
ขอมูลบางชนิดอาจวัดคาอยางหยาบๆ  หรือวัดให

ละเอียดก็ได ดังนั้น กอนที่จะตัดสินใจวัดคาขอมูลแบบใด 
ควรพิจารณาถึงสถิติที่ใชดวย เพราะสถิติแตละตัวมีขอ
กําหนดการใชที่แตกตางกัน ในที่นี้จะแสดงตัวอยางคําถาม
เกี่ยวกับ “รายได” และ “ระดับการศึกษา” กับสถิติที่ใช เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามตอไป ดังตารางที่ 1

 
ตารางที่ 1 ตัวอยางคําถามเกี่ยวกับ “รายได” และ “ระดับการศึกษา” กับสถิติที่ใช 
คําถามในแบบสอบถาม ขอมูล / สถิติ / สถิติทดสอบ 
แบบที่ 1  

ทานมีรายได …………….. บาท / เดือน 
จํานวนปที่ใชในการศึกษา ……. ป 

 

รายไดและการศึกษาเปนขอมูลเชิงปริมาณทั้งคู ถาไมแบงตัวแปร
ออกเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแลวใหใชสถิติ Pearson’s r 
แตถาแบงตัวแปรออกเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใหใช
เทคนิค Regression 

แบบที่ 2 
ทานมีรายได …………….. บาท / เดือน 
การศึกษาสูงสุดของทาน คือ … 

     [   ]  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี 
     [   ]  2.  ปริญญาตรีขึ้นไป 

รายไดเปนขอมูลเชิงปริมาณและการศึกษาเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
และแบงระดับการศึกษาออกเปน 2 กลุม  ดังนั้น สถิติที่ใช คือ t 

แบบที่ 3 
ทานมีรายได …………….. บาท / เดือน 
การศึกษาสูงสุดของทาน คือ … 

     [   ]  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี 
     [   ]  2.  ปริญญาตรี 
     [   ]  3.  สูงกวาปริญญาตรี 

รายไดเปนขอมูลเชิงปริมาณและการศึกษาเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
และแบงระดับการศึกษาออกเปนมากกวา 2 กลุม ดังนั้น สถิติที่ใช คือ 
F หรอื Spearman 

แบบที่ 4 
รายไดตอเดือนของทาน คือ … 

     [   ]  1.  ตํ่ากวา 10,000 บาท 
     [   ]  2.  10,000 - 20,000 บาท 
     [   ]  3.  มากกวา 20,000 บาท 

การศึกษาสูงสุดของทาน คือ … 
     [   ]  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี 
     [   ]  2.  ปริญญาตรี 
     [   ]  3.  สูงกวาปริญญาตรี 

รายไดและระดับการศึกษาเปนขอมูลเชิงคุณภาพทั้งคู  ดังนั้น สถิติที่
ใช คือ χ2 หรือ Spearman 

  สถิติ χ2 ใชเมื่อขอมูลมีระดับการวัดคาอยูในระดับนามบัญ-
ญัติกับมูลในระดับนามบัญญัติและ/หรือเรียงลําดับ 

   สถิติ Spearman ใชเมื่อขอมูลมีระดับการวัดคาอยูในระดับ
เรียงลําดับทั้งคู 

 



 

ขอควรพิจารณาในการสรางแบบสอบถาม 
ตัวแปรที่มีระดับการวัดคาที่ตํ่ากวาหรือมีความละเอียด

นอยกวา ไมสามารถขยับใหมีระดับการวัดคาที่สูงกวาหรือ  
มีความละเอียดมากกวาได เชน ตัวแปรที่ไดจากคําถามแบบ 
ที่ 4 ไมสามารถปรับใหเปนแบบที่ 1 ได แตตัวแปรที่มีระดับ
การวัดคาที่สูงกวาสามารถลดระดับการวัดคาใหตํ่าลงได  
เชน ตัวแปรที่ไดจากคําถามแบบที่ 1 สามารถปรับใหเปน
ระดับที่เหลือทั้งหมดได การลดระดับการวัดคาตัวแปรให  
ตํ่าลงตั้งแตเริ่มตนนั้น ควรพิจารณาวาเหมาะสมกับสถิติที่จะ
ใชวิเคราะหหรือไม ดังนั้น ผูวิจัยควรวางแผนตั้งแตขั้นตอน
การสรางแบบสอบถาม  

อยางไรก็ตาม แมคําถามในแบบที่ 1 จะมีระดับการวัด
คาเปนอัตราสวนซึ่งมีความละเอียดมากที่สุด แตผูตอบบาง
คนอาจไมตองการระบุรายไดที่แทจริง หรือไมสะดวกที่จะ
นับจํานวนปที่ศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงควรแบงระดับขอมูล
ดังกลาวออกเปนชวงๆ ผูตอบจะสะดวกใจในการตอบมาก 
กวา และยิ่งแบงมากชวงเพียงใด คาที่วัดไดก็ยิ่งใกลเคียง   
กับระดับอันตรภาคมากเพียงนั้น ซึ่งจะทําใหสามารถเลือก 
ใชสถิติไดมากกวา ดังตารางที่ 2 

 

 
ตารางที่ 2 การสรางคําถามเกี่ยวกับ “รายได” และ “ระดับการศึกษา” ใหเทียบเคียงไดกับระดับอันตรภาค 

รายได ระดับการศึกษา 
รายไดตอเดือนของทาน คือ … 
 [   ] 1. ตํ่ากวา 5,000 บาท 
 [   ] 2. 5,000 – 9,999 บาท 
 [   ] 3. 10,000 – 14,999 บาท 
 [   ] 4. 15,000 – 19,999 บาท 
 [   ] 5. 20,000 – 24,999 บาท 
 [   ] 6. 25,000 – 29,999 บาท 
 [   ] 7. 30,000 บาท ขึ้นไป 

ระดับการศึกษาของทาน คือ … 
 [   ] 1. ไมไดเรียนหนังสือ 
 [   ] 2. ประถมศึกษา 
 [   ] 3. มัธยมศึกษาตอนตน 
 [   ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 [   ] 5. ปวส. / อนุปริญญา 
 [   ] 6. ปริญญาตรี 
 [   ] 7. สูงกวาปริญญาตรี 

 
แมวา “รายได” และ “ระดับการศึกษา” จากการแบง 

เปนชวงๆ ดังตารางที่ 2 จะถือวาเปนตัวแปรระดับเรียง 
ลําดับ แตเมื่อชวงดังกลาวมีความละเอียดมากขึ้นก็พอ
เทียบเคียงไดกับระดับอันตรภาค และสามารถใชกับสถิติ  
ที่กําหนดวาตัวแปรอิสระเปนขอมูลที่มีระดับการวัดคาเปน
ขอมูลเชิงปริมาณได เชนใชเปนตัวแปรอิสระในเรื่อง     
การวิเคราะหการถดถอย หรือใชเปนตัวแปรรวมในการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวม เปนตน แตไมควรใชเปนตัว
แปรซึ่งทําหนาที่เปนตัวแปรตาม (Dependent) ที่ตองนํา 
เสนอในรูปคาเฉลี่ย เพราะขอมูลในตารางที่ 2 ไมควรนํา 
เสนอเปนคาเฉลี่ย 

 
 
 
 

สรุป  
ในการทําวิจัย ผูวิจัยจะตองมองสวนประกอบของ

งานวิจัยใหสอดรับและมีความตอเนื่องกันเปนทอดๆ โดย
วัตถุประสงคจะตองสอดรับกับช่ือเรื่อง และสมมุติฐาน
จะตองสอดรับกับวัตถุประสงค แตจํานวนขอของสมมุติ 
ฐานอาจนอยกวา เทากับ หรือมากกวาจํานวนขอของวัตถุ 
ประสงคก็ได ตัวแปรทุกตัวที่จะนํามาศึกษาจะตองปรากฏ
ในกรอบความคิด ซึ่งกรอบความคิด ก็คือ ความคิดรวบ
ยอดที่จะทําการวิจัยนั่นเอง สถิติทดสอบจะตองสอดรับกับ
ขอมูลหรือตัวแปรซึ่งขอมูลและตัวแปรมาจากแบบสอบ 
ถาม ในการสรางแบบสอบถามจึงตองพิจารณาอยางรอบ  
 
 

 



คอบวาขอมูลและตัวแปรสอดรับกับสถิติที่จะใชในการ
ทดสอบสมมุติฐานมากนอยเพียงใด และสามารถตอบ
คําถามการวิจัยไดครบถวนหรือไม และการวัดคาขอมูลอาจ
วัดใหละเอียดหรือวัดอยางหยาบๆ ก็ได ซึ่งจะสงผลโดย 
ตรงตอการเลือกใชสถิติทดสอบที่แตกตางกันออกไปดวย 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองตรวจสอบความสอดคลองกันตั้งแตช่ือ
เรื่องถึงเครื่องมือวิจัยวาแผนการวิจัยสามารถตอบคําถาม
การวิจัยไดครบถวน 
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