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ตวัแปรและการวดัตวัแปร
สมมตฐิานการวจิยั
กรอบแนวคดิการวจิยั
และขอบเขตการวจิยั

รศ. ดร. กนษิฐา จ ารญูสวสัดิ์
ภาควชิาอนามัยครอบครัว 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
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เนือ้หา

• ตวัแปร นยิาม ระดบัการวดั ประเภท

• การตัง้สมมตฐิาน สมมตฐิานการวจัิย และสมมตฐิานทางสถติิ

• กรอบแนวคดิการวจัิยเชงิส ารวจ เชงิทดลอง และกึง่ทดลอง 

Mixed method, Action research

• ขอบเขตการวจัิย
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ตวัแปร คอือะไร?

➢ คณุลกัษณะหรอืคณุสมบตัขิองสิง่ทีผู่ว้จัิยน ามาศกึษา

➢ คณุลักษณะในประชากรหรอืกลุม่ตัวอยา่ง ทีส่ามารถแปรเปลีย่นคา่ไป
ไดต้า่งกนัอยา่งนอ้ย 2 คา่ เชน่

-เพศ  ม ี2 คา่  ไดแ้ก ่หญงิ และชาย

-ผลการรักษา (หาย/ไมห่าย รอด/ตาย)

-การสบูบหุรี ่(สบู ไมส่บู เคยสบูแตปั่จจบุนัเลกิแลว้)

➢ วัดได ้เก็บขอ้มลูได ้แจกแจงได ้ขึน้กบัระดบัของการวัด

➢ น าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานเพือ่ทดสอบทางสถติิ
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ทีม่าของตวัแปรในการวจิยั

ตวัแปรในการวจัิยไดม้าจาก การทบทวนเอกสารงานวจัิยที่
เกีย่วขอ้ง ควบคูก่บัการตัง้สมมตฐิาน  ทัง้นีอ้าจสงัเกตไดจ้าก
ตอ่ไปนี้

• ชือ่เรือ่งงานวจัิย (ตวัแปรตามอยา่งเดยีว ตน้และตาม)

• วตัถปุระสงคข์องการวจัิย

• สมมตฐิานการวจัิย
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ตวัอยา่ง 1

ชือ่เร ือ่ง: ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัคณุภาพชวีติของผูป่้วยฟอกไต

ตวัแปรตน้: -ปัจจัยสว่นบคุคล (อาย ุเพศ อาชพี ภาวะโรคและโรคแทรกซอ้น 
แผนการรักษา คา่ใชจ้า่ย ความเครยีด)

-ปัจจัยดา้นครอบครัว (สมัพันธภาพในครอบครัว รายไดค้รอบครัว 
ภาระในการดแูลของครอบครัว แรงสนับสนุนจากครอบครัว)

-ปัจจัยดา้นสถานบรกิาร (การเขา้ถงึบรกิาร คณุภาพของการรักษา 
สมัพันธภาพกบัผูใ้หบ้รกิาร )

ตวัแปรตาม: คณุภาพชวีติ (รา่งกาย จติใจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม)
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ตวัอยา่ง 2

ชือ่เร ือ่ง: ผลของโปรแกรมทนัตสขุศกึษาตอ่การแปรงฟนัทีถ่กู
วธิใีนเด็กวยัเรยีนตอนตน้

ตวัแปรตน้: -โปรแกรมทนัตสขุศกึษา (แผนกจิกรรม 3 ครัง้)

ครัง้ที ่1: สรา้งเจตคตทิีถ่กูตอ้งตอ่การแปรงฟัน

ครัง้ที ่2: ใหค้วามรูเ้รือ่งโรคในชอ่งปากและทนัตสขุภาพ

ครัง้ที ่3: พัฒนาทักษะการแปรงฟันทีถ่กูวธิี

ตวัแปรตาม: ทักษะการแปรงฟันทีถ่กูวธิี
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ตวัอยา่ง 3

ชือ่เร ือ่ง: ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมป้องกนั
การตดิเชือ้โควดิ-19 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ:

 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 (ตวัแปรตาม)

 เพือ่ศกึษาปัจจัยดา้นสงัคมประชากร ความรูเ้รือ่งโรค การรับรูโ้อกาส
เสีย่ง ความรนุแรง ผลดขีองการป้องกนั และอปุสรรค แหลง่ขอ้มลู
ขา่วสาร แรงสนับสนุนทางสงัคม (ตวัแปรตน้)

 เพือ่ศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยดา้นสงัคมประชากร....กบั
พฤตกิรรมการป้องกนั (ดคูวามสมัพนัธ)์
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นามมาตรา (Nominal scale) ขอ้มลูคณุลกัษณะ เชน่ เพศ 
อาชพี ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบความมากนอ้ยได ้

อนัดบัมาตรา (Ordinal scale) ขอ้มลูทีจั่ดอนัดบัได ้ มาก-
ปานกลาง-นอ้ย เชน่ ระดบัความเจ็บปวด ระดบัความพงึพอใจ 
แตร่ะบคุวามมากนอ้ยไดไ้มช่ดัเจน

ชว่งมาตรา (Interval scale) ขอ้มลูทีเ่ปรยีบเทยีบความ
มากนอ้ย หาคา่เฉลีย่ได ้ไมม่ศีนูยแ์ท ้เชน่คะแนนความรู ้ระดบั
อณุหภมูหิอ้ง

อตัราสว่นมาตรา (Ratio scale) ขอ้มลูทีเ่ปรยีบเทยีบความ
มากนอ้ย หาคา่เฉลีย่ได ้มศีนูยแ์ท ้เชน่ระดบัความดนัโลหติ 
รายได ้ระดบัน ้าตาลในกระแสเลอืด

ระดบัการวดัของตวัแปร
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Nominal Scale

1. เพศ  1 ชาย  2 หญงิ

2. อาชพี  1 วา่งงาน  2 เกษตรกรรม  3 รับจา้ง 

 4 คา้ขาย  5 รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ

 6 อืน่ๆ (ระบ.ุ..................................)

3. ศาสนา  1 พทุธ  2 อสิลาม     3 ครสิต์

4. ระดบัการศกึษา

 1 ไมไ่ดเ้รยีน  2 ประถมศกึษา

 3 มัธยมศกึษาตอนตน้  4 มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช

 5 อนุปรญิญา/ปวส.    6 ปรญิญาตรี

 7 สงูกวา่ปรญิญาตรี
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Ordinal Scale

1. ระดบัความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิาร

มากทีส่ดุ     มาก     ปานกลาง      นอ้ย     นอ้ยทีส่ดุ

(5)          (4)         (3)            (2)          (1)

2. ระดบัความเจ็บปวด

มาก         ปานกลาง       นอ้ย

(3)             (2)             (1)

3. ทัศนคตติอ่การน าเขา้ยาเสรี

เห็นดว้ย       ไมแ่น่ใจ(เฉยๆ)       ไมเ่ห็นดว้ย

+ (3)                 (2)                     (1)

- (1)                 (2)                     (3)
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ตวัแปรทีส่ามารถก าหนดไดห้ลายแบบ

รายได ้  0-2000

 2001-4000

 4001-6000

....... บาท/เดอืน ไมม่ี

 มี

 ไมม่ี

 ต า่

 กลาง

 สงู

หยาบ ละเอยีด

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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ประเภทของตวัแปร

ตวัแปรทีใ่ชง้านวจัิยสามารถจัดเป็นกลุม่ได ้3 กลุม่ใหญ่ๆ  ดงันี้

1. กลุม่ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

(Independent & Dependent variables)

2. ตวัแปรเชงิปรมิาณและตวัแปรเชงิคณุลกัษณะ 

(Quantitative & Qualitative variables) 

3. ตวัแปรเชงิก าหนดและตวัแปรเชงิจ าแนก 

(Attribute or Assigned variables & Active variables) 
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ตวัแปรตน้ หมายถงึ  ตัวแปรทีเ่ป็นตัวก าหนดหรอืมผีลกระทบใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงตอ่ตวัแปรอืน่ๆ ได ้เกดิขึน้กอ่น

ตวัแปรตาม หมายถงึ  ตัวแปรทีม่กีารเปลีย่นแปลงเนื่องมาจากตัวแปร
ตน้ เกดิขึน้ภายหลงั

ตวัอยา่ง เชน่

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

ขนมหวาน ฟันผุ

สารสะกดัจากกระเทยีม ระดบัความดนัโลหติ

ความเพยีงพอของรายได ้ ระดบัความเครยีด

อายุ ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้

ที่มาของตัวแปรตน้และตัวแปรตาม ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม
งานวจัิยและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง

กลุม่ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม
Independent & Dependent Variables
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ตวัแปรเชงิปรมิาณ หมายถงึ ตัวแปรทีส่ามารถเก็บขอ้มลูเป็นตัวเลขหรอืเป็น
จ านวนได ้อาจเป็นขอ้มูลตัวเลขเต็มหรอืค่าตอ่เนื่อง หาคา่เฉลีย่ได ้ ระดับ
การวัด Interval และ Ratio scales

ตวัแปรเชงิคณุลกัษณะ หมายถงึ ตัวแปรทีไ่มส่ามารถเก็บขอ้มลูออกมาเป็น
ตัวเลขได ้เนื่องจากเป็นขอ้มูลเชงิลักษณะ เวลาเก็บขอ้มูลตอ้งก าหนดรหัส
เป็นตวัเลขแทนคณุลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ “ชาย” =1 “หญงิ” = “2” 

หาคา่เฉลีย่ไมไ่ด ้ระดับการวัด Nominal และ Ordinal scales

ตวัอยา่ง:

ตวัแปรเชงิปรมิาณ ตวัแปรเชงิคณุลกัษณะ

น ้าหนักตวั เพศ

ระดบัน ้าตาลในเลอืด อาชพี

อณุหภมูริา่งกาย ระดบัการศกึษา

ตวัแปรเชงิปรมิาณและตวัแปรเชงิ
คณุลกัษณะ Quantitative & 

Qualitative variables
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 ตวัแปรเชงิก าหนดมักเกี่ยวขอ้งกับลักษณะการวจัิยที่ก าหนดใหแ้ปรมี
ลักษณะนั้นๆ หรือถูกกระท าขึน้โดยผูว้ ิจัยเพื่อใหก้ลุ่มศึกษาไดรั้บตาม
แผนการทดลอง เทยีบกบัอกีกลุม่ทีไ่มไ่ดรั้บหรอืไดรั้บตามวธิปีกติ

 ตวัแปรเชงิจ าแนก เป็นตัวแปรทีม่อียูต่ามธรรมชาติ เพยีงแตน่ าตัวแปรนัน้ๆ 
มาศกึษาตามทีต่อ้งการ เชน่คณุลกัษณะของกลุม่ศกึษา 

 แยกแยะตอนวเิคราะห ์วา่อะไรคอืตัวแปรตน้และตัวแปรตาม

 ตวัอยา่งเชน่

ตวัแปรเชงิก าหนด ตวัแปรเชงิจ าแนก

วธิกีารสอน เพศ

รปูแบบการรักษา อายุ

แผนการทดลอง สถานภาพสมรส

ตวัแปรเชงิก าหนดและตวัแปรเชงิจ าแนก 
Attribute (Assigned) & Active variables
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
ตวัแปรตน้ 1 ตวั ตวัแปรตาม 1 ตวั 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

X Y

อายงุาน เงนิเดอืน
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ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

X

Y1

Y2

Y3

Yn

ตวัแปรตน้ 1 ตวั ตวัแปรตามหลายตวั

ระดบัไขมันในกระแสเลอืด

โรคอว้น

โรคหัวใจ

ความดนัโลหติสงู

เสน้เลอืด
ในสมองตบี/
แตก/ตนั
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ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

Y

X1

X2

X3

Xn

ตวัแปรตน้หลายตวั ตวัแปรตาม 1 ตวั
(นยิมใช)้

มะเร็งชอ่งปาก

การกนิหมาก

การสบูบหุรี่

โรคปรทิันต์

การอกัเสบ/
แผลเรือ้รัง ฯลฯ
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ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

X1

X2

X3

Xn

Y1

Y2

Y3

Yn

ตวัแปรตน้หลายตวั ตวัแปรตามหลายตวั

วเิคราะหโ์ดยใช ้Path analysis

ความพงึพอใจในงาน

ความพงึพอใจในชวีติ

อารมณ์ทางบวก

อารมณ์ทางลบ

ขวญัก าลงัใจ

นโยบาย

ความกา้วหนา้
ในสายงาน

สมัพันธภาพกบั
ผูร้ว่มงาน
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การใหน้ยิามตวัแปร-1

ความหมายหรอืค านยิามของตวัแปรทีศ่กึษาทีน่ าไปสู่

-การเก็บขอ้มลูได ้

-วดัได ้ประเมนิได ้แบง่ระดบัชดัเจน

-ใหผู้อ้า่นเขา้ใจตรงกนัถงึตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจัิยนี้

ตอบประเด็นค าถามหรอืสมมตฐิานการวจัิย และวัตถุประสงค์

ทีต่ัง้ไวไ้ด ้

ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 
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การใหน้ยิามตวัแปร-2

ก าหนดความหมายตัวแปรวา่

-หมายถงึอะไร

-ครอบคลมุอะไร ม ีขอบเขตแคไ่หน 

-วธิกีารวัดตวัแปรนัน้ๆ จะวัดอยา่งไร แบง่กีร่ะดบั

สือ่ถงึการสรา้งแบบสอบถามหรอืเครือ่งมอืทีใ่ชเ้ก็บขอ้มูลว่าดัดแปลง

จากเครือ่งมอืของใคร หรอืน าของใครมาใช ้หรอืสรา้งขึน้เองจากการ

ทบทวนวรรณกรรม

บางตวัแปรทีเ่ป็นสากล เขา้ใจตรงกนัไมจ่ าเป็นตอ้งใหน้ยิาม  เชน่ 

เพศ (Sex) 
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การใหน้ยิามตวัแปร-3

• นยิามท ัว่ไป (General/Conceptual definition) การใหค้วามหมาย
ทัว่ไปตามแนวคดิทฤษฎ ีเชน่

รายไดค้รอบครัว หมายถงึรายไดข้องสมาชกิทกุคนในครอบครัวจากการ
ประกอบอาชพี

• นยิามเชงิปฏบิตักิาร (Operational definition) การใหค้วามหมายที่
บง่บอกถงึอาการ ระบกุจิกรรม หรอืแนวทางการวัด การประเมนิ และน าไปสู่
การสรา้งเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลู นยิมใชใ้นการวจัิย เชน่

รายไดข้องครอบครัว หมายถงึรายไดข้องสมาชกิทกุคนในครอบครัวทีจ่าก
การประกอบอาชพีทกุประเภทรวมกนั เป็นจ านวนบาทตอ่เดอืน โดยไมห่กั
คา่ใชจ้า่ยใดๆ  (แบบสอบถามทีส่รา้ง: จ านวนสมาชกิทีม่อีาชพี/ รายไดเ้ป็น
บาทตอ่คนตอ่เดอืน) 

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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ตวัอยา่งการใหค้ านยิามตวัแปร (1)

อายุ หมายถงึ อายเุต็มปีของกลุม่ตัวอยา่งนับถงึวันเก็บขอ้มลู เศษจ านวน

เดอืนทีเ่กนิ 6 เดอืนขึน้ไปปัดขึน้เป็นอกี 1 ปี

ระดบัการศกึษา หมายถึงการศึกษาขัน้สูงสุดที่กลุ่มตัวอย่างไดรั้บ 

แบ่งเ ป็น ไม่ได เ้รียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. อนุปรญิญา/ปวส. ปรญิญาตร ีและสงูกว่า

ปรญิญาตรี

อาชีพ หมายถึง การท างานที่ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติและ

ก่อใหเ้กดิรายได ้จ าแนกเป็น ว่างงาน/แม่บา้น รับจา้ง เกษตรกรรม 

คา้ขาย รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ พนักงานบรษัิทเอกชน เป็นตน้

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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ตวัอยา่งการใหค้ านยิามตวัแปร (2)

คุณภาพชีวติ หมายถึงการรับรูต้่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทัง้ดา้นร่างกาย 

อารมณ์ จติใจ สังคมและสิง่แวดลอ้ม และสามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งเป็น

ปกตสิขุ แบง่เป็น 4 ดา้นไดแ้ก่

-ดา้นร่างกายและสุขภาพ ไดแ้ก่ 1) ความพึงพอใจกับสุขภาพ 2)ความ

เจ็บปวดและความไมส่บาย 3) ก าลังวังชาและความเหนือ่ยลา้ 4) การนอนหลับ

พักผอ่น 5) การด าเนนิชวีติประจ าวนั 6) ความสามารถในการท างาน

-ดา้นจติใจและอารมณ์ ไดแ้ก.่.......

-ดา้นความสมัพันธท์างสงัคม ไดแ้ก.่........

-ดา้นสิง่แวดลอ้มและความมั่นคง ไดแ้ก.่..........

แบง่คณุภาพชวีติออกเป็น 3 ระดับ คอืด ีปานกลาง และไมด่ี
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ตวัอยา่ง (1)

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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ตวัอยา่ง (2)
ตน้

ตาม

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ



ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะแหง่ตนและการสนบัสนุน
ทางสงัคมตอ่พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของผูส้งูอายุ

โรคหลอดเลอืดหวัใจ
พกิลุ ตนิามาส พย.ม.* ศริรัิตน ์ปานอทัุย Ph.D. ทัศนา ชวูรรธนะปกรณ ์Ph.D.

• การวจัิยกึง่ทดลองครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะแหง่ตนและ
การสนับสนุนทางสงัคมตอ่พฤตกิรรมการรับประทานอาหารของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจกลุม่
ตัวอยา่งเป็นผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจทีม่ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลแหง่หนึง่ในจังหวัด
เชยีงใหม ่จ านวน 30 ราย เก็บขอ้มลูระหวา่งกนัยายน 2549 ถงึ กมุภาพันธ ์2550 คัดเลอืกตัวอยา่ง
ตามคณุสมบตัทิีก่ าหนด และสุม่เขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 15 ราย กลุม่ทดลองไดรั้บ
โปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะแหง่ตนและการสนับสนุนทางสงัคม สว่นกลุม่ควบคมุไมไ่ดรั้บ
โปรแกรม  ผลการวจัิยพบวา่

• 1. คะแนนพฤตกิรรมการรับประทานอาหารของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจกลุม่ทีไ่ดรั้บโปรแกรม
การสง่เสรมิสมรรถนะแหง่ตนและการสนับสนุนทางสงัคมสงูกวา่กลุม่ทีไ่มไ่ดรั้บโปรแกรมอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(p < .001)

• 2. คะแนนพฤตกิรรมการรับประทานอาหารของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจหลังไดรั้บโปรแกรม
การสง่เสรมิสมรรถนะแหง่ตนและการสนับสนุนทางสงัคมสงูกวา่กอ่นไดรั้บโปรแกรมอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(p < .001)

• ผลการวจัิยครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะแหง่ตนและการสนับสนุนทางสงัคม
ในพฤตกิรรมการรับประทานอาหารของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการ
รับประทานอาหารของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจดขีึน้ สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏบิัตกิารพยาบาลตอ่ไป

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ 28
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ต.ย. ตวัแปร ในกรอบแนวคดิการวจิยั

ตวัแปรตน้

ตวัแปรตาม

วณัโรคปอด
เรือ้รงั

ปจัจยัดา้นสงัคมประชากร
อาย ุเพศ
รายได ้การศกึษา
การสบูบหุรี่
บคุคลทีพั่กอาศยัอยูด่ว้ย
โรคอืน่ (Co-morbidity)
คนใกลช้ดิทีป่่วย

ความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิาร
(การเดนิทาง เวลา คา่ใชจ้า่ย)

แรงสนับสนุนทางสงัคม
รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ

การรับรู ้(ความรนุแรง โอกาสเสีย่ง
ผลดขีองการรักษา อปุสรรค)
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ขอ้เตอืนใจในการใหน้ยิามตวัแปร

• ควรพจิารณาระดบัสงูสดุของการวัดตัวแปรแตล่ะตวั ตามลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ
กอ่น แลว้จงึพจิารณาถงึการลดระดบัการวัดใหส้อดคลอ้งกบัการวเิคราะห์

• จ านวนตวัแปรควรมใีหม้ากพอทีจ่ะศกึษาไดค้รบถว้น แตต่อ้งไมม่ากจน
รูส้กึวา่ฟุ่ มเฟือยโดยไมจ่ าเป็น

• ตอ้งใหค้วามหมายตวัแปรทีส่ าคญัๆ อยา่งชดัเจน และตรงกบัเรือ่งทีจ่ะ
ศกึษา

• ควรก าหนดใหช้ดัเจนวา่ในการศกึษานัน้ ควรใชต้วัแปรประเภทใด มี
ลกัษณะการวัดอยา่งไรจงึจะถกูตอ้งและเหมาะสมทีส่ดุ

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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การต ัง้สมมตฐิาน (Hypothesis)

สมมตฐิาน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติสถาน 2525 หมายถงึ 

ขอ้สมมตทิีใ่ชเ้ป็นมลูฐานแหง่การหาเหตผุลในการทดลองหรอืการวจัิย

การต ัง้สมมตฐิาน หมายถึง ขอ้ความที่คาดคะเนค าตอบของ

ปัญหาการวจัิยไวก้อ่นท าการวจัิย มขีอ้มลูเกีย่วขอ้งกบังานวจัิยทีผู่อ้ ืน่ท าไว ้

หรอืมาจากแนวคดิทฤษฎ ีน าไปสูก่ารพสิจูนโ์ดยการท าวจัิย 

• การอธบิายปรากฏการณ์ของความเกีย่วขอ้งและ/หรอืสมัพันธเ์ชือ่มโยง
เป็นเหตผุลซึง่กนัและกนัของตวัแปรตัง้แต ่2 ตวัขึน้ไป

• เขยีนวัตถปุระสงคก์ารวจัิย (นามธรรม) ใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูทีส่ามารถ
เก็บรวบรวม วเิคราะห ์ตคีวามหรอืเปรยีบเทยีบขนาด ความแตกตา่งหรอื
หาความสมัพันธไ์ด ้(รปูธรรม)

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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หลกัการเขยีนสมมตฐิานการวจิยั

• ตอ้งทบทวนเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมากพอทีจ่ะ
ตัง้สมมตฐิานไดด้แีละตอ้งตัง้กอ่นเก็บขอ้มลู

• เขียนขอ้ความกะทัดรัด ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคลอ้งกับ
วัตถปุระสงคข์องการวจัิย เพือ่คาดคะเนค าตอบของปัญหาการวจัิย

• ตวัแปรทกุตวัในสมมตฐิานตอ้งสามารถวัดไดแ้ละทดสอบได ้

• แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างชัดเจน มีค าที่แสดงลักษณะ
ความสมัพันธใ์นแบบตา่ง ๆ ไวใ้นประโยคเชน่ “มผีลกระทบตอ่”

“มอีทิธพิลตอ่” “แปรผันกบั” “มากกวา่” “นอ้ยกวา่” “มคีวามสมัพันธ์

กบั” เป็นตน้

• สามารถเก็บขอ้มลูเพือ่ทดสอบไดใ้นชว่งเวลาใดก็ตาม

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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ขอ้เสนอแนะในการเขยีน
สมมตฐิานทีด่ ี

• เขยีนในรปูประโยคบอกเลา่

• สัน้ ชดัเจน ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

• เกีย่วขอ้งกบัตวัแปร และสอดคลอ้งกบักรอบแนวคดิ

• ไมเ่ขยีนเชือ่มหลายตัวแปร รวมไวใ้นสมมตฐิานเพยีงขอ้เดยีว เพราะ
จะสบัสนในการทดสอบสมมตฐิาน ควรจ าแนกตามกลุม่ตวัแปร

• ควรเรยีงล าดบัขอ้ใหส้อดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารวจัิย

• หากเขียนแบบมีทศิทางได ้จะดีกว่าแบบไม่มีทศิทาง (เพิ่มความ
เชือ่มัน่ในผลการทดสอบ)

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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สมมตฐิาน
การวจิยัคอื?

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ



ค าตอบ

• สมมตฐิานขอ้ที ่1: เพศ และชนดิของฟันน ้านมมี
อทิธพิลตอ่ระดบัอลมูเินยีมทีพ่บในชัน้เคลอืบฟันและ
ชัน้เนือ้ฟัน

• สมมตฐิานขอ้ที ่2: ระดบัของอลมูเินยีมในฟันมี
ความสมัพันธก์บัโรคฟันผุ

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ 36
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สมมตฐิานการ
วจิยัคอื?

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ



ค าตอบ

• สมมตฐิานขอ้ที ่1: ภาวะซมึเศรา้มคีวามสมัพันธก์บั
ความผดิปกตขิองการดืม่แอลกอฮอล์

• สมมตฐิานขอ้ที ่2:โรคอว้นมคีวามสมัพันธก์บัความ
ผดิปกตขิองการดืม่แอลกอฮอล์

• สมมตฐิานขอ้ที ่3: ภาวะซมึเศรา้มคีวามสมัพันธก์บั
โรคอว้น

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ 38



39

การเขยีนสมมตฐิานการวจิยั

• สมมตฐิานการวจัิย (Alternative hypothesis) = Ha

• สมมตฐิานทางสถติ ิ(Null hypothesis) = Ho

• สมมตฐิานสองทาง (Two-sided hypothesis)

• สมมตฐิานทางเดยีว (One-sided hypothesis)

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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สมมตฐิานทางการวจิยั

• สมมตฐิานไมเ่ป็นกลาง (Alternative hypothesis: Ha)

• สมมตฐิานเป็นกลาง (Null hypothesis: Ho)

Ha: แรงสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครัว มคีวามสมัพันธ์

กบัการกลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้ของผูป่้วยโรคไต

นยิมใชเ้ป็นสมมตฐิานการวจิยั

Ho: แรงสนับสนุนทางสงัคม ไมม่คีวามสมัพันธ์ กบัการ 

กลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้ของผูป่้วยโรคไต (ใชส้ าหรบั
การทดสอบทางสถติ)ิ
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สมมตฐิานทางสถติ ิ

• แบบเปรยีบเทยีบ

-ไมร่ะบทุศิทาง (Two-sided test)

- ระบทุศิทาง (One-sided test)

• แบบแสดงความสมัพันธ ์

-ไมร่ะบทุศิทาง (Two-sided test)

- ระบทุศิทาง (One-sided test)

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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สมมตฐิานทางสถติ ิ

• สมมตฐิานสองทาง (Two-sided hypothesis)

• สมมตฐิานทางเดยีว (One-sided hypothesis)

Two-sided: ผูป่้วยโรคไตทีไ่ดรั้บแรงสนับสนุนทางสงัคมจาก
ครอบครัว แตกตา่งกนั จะกลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้ตา่งกนั (ไม่
ระบทุศิทาง)

One-sided: ผูป่้วยโรคไต ทีไ่ดรั้บแรงสนับสนุนทางสงัคมจาก
ครอบครัวต า่ จะกลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้มากกวา่ผูป่้วยโรคไต
ทีไ่ดรั้บแรงสนับสนุนทางสงัคมสงูกวา่ (ระบทุศิทาง)

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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สมมตฐิานการวจิยั: ตวัแปรเชงิเดีย่ว

• อายขุองผูป่้วย รายได ้ระดบัความรนุแรงของโรค ระยะเวลาในการป่วย 
ความรว่มมอืในการรักษา และแรงสนับสนุนทางสงัคม มคีวามสมัพันธ ์กบั
การกลบัมานอนโรงพยาบาลซ ้าของผูป่้วยโรคไต (ไมร่ะบทุศิทาง)

• ผูป่้วยทีม่อีายแุละระดับความรนุแรงของโรคมากกวา่ จะกลับมานอน
โรงพยาบาลซ ้าสงูกวา่ผูป่้วยทีม่อีายแุละระดับความรนุแรงของโรคนอ้ยกวา่

อายุ
รายได ้
ระดบัความรนุแรงของโรค
ระยะเวลาในการป่วย
ความรว่มมอืในการรักษา
แรงสนับสนุนทางสงัคม

การนอนโรงพยาบาลซ ้า
ผูป่้วย 2 กลุม่

นอน(IPD) vs. ไมน่อน(OPD)
(1 ครัง้ vs. มากกวา่ 1 ครัง้)

(ขอ้มลูคณุภาพ)
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สมมตฐิานการวจิยั: ตวัแปรเชงิซอ้น

• อายขุองผูป่้วย รายได ้ระดบัความรนุแรงของโรค ระยะเวลาในการป่วย 
ความรว่มมอืในการรักษา และแรงสนับสนุนทางสงัคม มอีทิธพิลและ
สามารถรว่มท านายการกลบัมานอนโรงพยาบาลซ ้าของผูป่้วยโรคไต

อายุ
รายได ้
ระดบัความรนุแรงของโรค
ระยะเวลาในการป่วย
ความรว่มมอืในการรักษา
แรงสนับสนุนทางสงัคม

ความถีข่องการกลบัมา
นอนโรงพยาบาลซ ้า
ในผูป่้วย COPD 

(ขอ้มลูปรมิาณ)

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ



45รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ



46

กรอบแนวคดิการวจิยั
(Conceptual Framework)

• กรอบของการวจัิยดา้นเนือ้หาสาระ

• ประกอบดว้ยตวัแปร เชน่ ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวั
แปรควบคมุ

• การระบคุวามสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ  ทีต่อ้งการ
ศกึษา
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ทีม่าของกรอบแนวคดิการวจิยั

• แนวคดิของผูว้จัิยเองทีม่าจากประสบการณ์ในเรือ่ง
ทีศ่กึษานัน้ๆ

• แนวคดิทฤษฎตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

• ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง
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การเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั

• แบบพรรณนาความ

• แบบแผนภาพ

• แบบจ าลอง

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ
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ประเภทของกรอบแนวคดิการวจิยั

• กรอบแนวคดิอยา่งงา่ย

มเีฉพาะตวัแปรตน้และตวัแปรตามทีแ่สดงความเชือ่มโยงกนั บนพืน้ฐานของ

ทฤษฎเีพยีง 1 ทฤษฎี

• กรอบแนวคดิแบบซบัซอ้น

มทีฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายกรอบแนวคดิการวจัิยหลายทฤษฎรีว่มกนั และความสมัพันธ์
ระหวา่งตวัแปรมทีศิทางทีเ่ชือ่มโยงกนัหลายทาง ตอ้งใชก้ารวเิคราะห์
ความสมัพันธเ์ชงิโครงสรา้งทดสอบสมมตฐิาน
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Precede-Proceed Framework
ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ

ของหญงิต ัง้ครรภ์

ปัจจัยน า
อาย ุเพศ อาชพี การศกึษา 
สถานภาพสมรส
อายคุรรภ ์จ านวนการตัง้ครรภ์
จ านวนบตุร โรคประจ าตวั
ความรูเ้รือ่งการดแูลตนเอง

ปัจจัยเอือ้
การเขา้ถงึบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ
ระยะเวลา เวลา คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทาง
การรับรูใ้นสทิธปิระโยชน์

ปัจจัยเสรมิ
แรงสนับสนุนทางสงัคม
การไดร้ับขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพ

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

พฤตกิรรมการสง่เสรมิสขุภาพ
ของหญงิต ัง้ครรภ์
-อาหาร 
-การออกก าลงักาย
-การพักผอ่น
-การจัดการความเครยีด
-การมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม
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กรอบแนวคดิการวจิยัก ึง่ทดลอง
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ตวัแปรตน้

โปรแกรมพฒันาทกัษะการ
จดัการโรคเบาหวานดว้ย
ตนเอง
-ความรูเ้รือ่งการดแูลตนเองเพือ่
ควบคมุโรคเบาหวาน
-ทักษะการจัดการดา้นอาหาร
-ทักษะการจัดการความเครยีด
-การออกก าลังกาย
-การตรวจระดบัน ้าตาลกอ่น
อาหารดว้ยตนเอง
-การรับประทานยาตอ่เนือ่งและ
ไปตรวจตามนัด
-การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น

ตวัแปรตาม

อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา
สถานภาพทางสงัคม
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
ใกลเ้คยีงกนั ทัง้ 2 กลุม่

คะแนนความรูเ้ร ือ่งเบาหวาน
คะแนนทกัษะการจดัการ
โรคเบาหวานดว้ยตนเอง
-อาหาร
-การจัดการความเครยีด
-การออกก าลังกาย
-การตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืด
-การรับประทานยาตอ่เนือ่งและ
ไปตรวจตามนัด
-การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น

ตวัแปรควบคมุ

Kanittha  Chamroonsawasdi, Ph.D.
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กรอบแนวคดิการวจิยั Mixed method
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Qualitative Data
-In-dept-interview
-Focus group
-Document review

Data analysis
& Results

Quantitative 
Data
-Survey
-Cohort
-Quasi-exp

Data analysis
& Results
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Effectiveness of a Family functional-based program on DMSM among
DM patients in South Sulawesi, Indonesia
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กรอบแนวคดิ Action Research
การพฒันารปูแบบเตรยีมความพรอ้มกอ่นวยัเกษยีณของกรมอนามยั
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ขัน้ที ่1: การส ารวจปัญหา/

สถานการณค์วามพรอ้ม

ความพรอ้ม & 

ความตอ้งการ:

-การเงนิ/เงนิออม

-ทีอ่ยูอ่าศยั

-สขุภาพกาย-จติ

-ผูด้แูล

-สงัคม/เครอืขา่ย

ขัน้ที ่2: วางแผนพัฒนา

รปูแบบเตรยีมความพรอ้มฯ

โปรแกรมเตรยีมความพรอ้ม

กอ่นเกษียณ:

-เทคนคิการออมเงนิ/การ

วางแผนใชจ้า่ยเงนิ

-ทีอ่ยูอ่าศยั

-การดแูลสขุภาพกาย-จติ

-การหาอาชพีเสรมิ/งานอดเิรก

-ขอ้มลูการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ

ขัน้ที ่3: 

จัดกจิกรรม

-ใหค้วามรูเ้รือ่ง

การเงนิ/เงนิออม

-ทักษะการดแูล

ตนเองดา้นสขุภาพ

3อ2ส

-แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

อาชพีเสรมิสรา้ง

รายได ้

-แหลง่สขุภาพ

ขัน้ที ่4: 

ประเมนิผล

-ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้อบรม

-ความรูแ้ละ

ทักษะ

-ความพรอ้ม

http://www.google.co.th/url?url=http://www.vs.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=71&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DIWxU-mlCJGSuASh7YCYBw&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNGloyGWzcQLRDf6YpEd0CoJrpdmkg
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ความเชือ่มโยงระหวา่งทฤษฎ ีสมมตฐิาน
กรอบแนวคดิ ตวัแปรและขอ้มลู

นามธรรม (Abstract)
เชงิคณุลกัษณะ (Qualitative)

รปูธรรม (Concrete)
เชงิปรมิาณ(Quantitative)

ทฤษฎหีรอืขอ้มลูเชงิประจักษ์ สมมตฐิาน

ขอ้มลูจากเอกสาร
งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง

กรอบแนวคดิ
(Conceptual 
Framework)

ตวัแปร

ขอ้มลู

ทีม่า:  ธวชัชยั วรพงศธร, 2540:234

การให ้
ความหมายของ
กรอบแนวคดิจาก
นามธรรมให ้
เป็นรปูธรรม

การใหค้วามหมาย
ของตวัแปรทีว่ดัได ้
สรา้งเครือ่งมอืเพือ่
เก็บขอ้มลูได ้

อนุมาน (Deduction)

รศ.ดร.กนิษฐา จ ารูญสวสัด์ิ



ขอบเขตการวจิยั

• ผูว้จัิยตอ้งก าหนดขอบเขตของปัญหาเพือ่ใหปั้ญหาวจัิยมี
ความแจม่ชดั

• ตอ้งกลา่วถงึกลุม่ตวัอยา่งหรอืประชากรทีจ่ะใชใ้นการวจัิยเป็น
ใคร หรอือะไร จะศกึษาตวัแปรอะไรบา้ง ตลอดจนกลา่วถงึ
สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทีค่วรจะจ ากดัขอบเขต เพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจตรงกนั 
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ตวัอยา่งขอบเขตของการวจิยั

• การศกึษานี ้ศกึษาเฉพาะในกลุม่ประชาชนทีพ่ านักอยูใ่นเขต
สขุภาพที ่9 นครราชสมีาอยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป

• การศกึษานีศ้กึษาเฉพาะกลุม่ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีผ่ลการตรวจ 
atk เป็นบวกและไดร้ับการรักษาใน Hospitel ในพืน้ทีใ่น
ชว่งเวลาทีท่ าการศกึษา

• การศกึษานีศ้กึษาเฉพาะผลการตรวจเสมหะทางหอ้งปฏบิตักิาร
โดยใชว้ธิเีพาะเชือ้เทา่นัน้ โดยท าการตรวจซ า้ 2 ครัง้เพือ่ยนืยนั
ผล 
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