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หวัขอ้ในการนาํเสนอ

1. ความหมายการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

2. วตัถุประสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

3. หลกัการคดัเลอืกวรรณกรรมที�เหมาะสม

4. แหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมแพร่หลาย

5. การสงัเคราะห์และการเรยีบเรยีงวรรณกรรม

3



หวัขอ้ในการนาํเสนอ

6. ความหมายของกรอบแนวคิดการวิจยั

7. ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎกีบักรอบแนวคิดการวิจยั

8. ตวัแปร ประเภทตวัแปร และระดบัมาตรวดั

9. สมมติฐาน ความคลาดเคลื�อนในการทดสอบสมติฐาน และอาํนาจการทดสอบ

10. นยัสาํคญัทางสถติิกบันยัสาํคญัในทางปฏบิตัิ
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หากไม่มีการทบทวนวรรณกรรมจะเกิดอะไรขึ�น ?
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1. ความหมายการทบทวนวรรณกรรม
ที�เกี�ยวขอ้ง
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Re   +   View                    
ทบทวน    แนวคิด/มุมมอง           

…Review Literature…

                                              Review
                                          การทบทวนแนวคิด

Related = เกี�ยวขอ้ง, สมัพนัธ์
Literature = วรรณกรรม (เอกสาร งานวิจยั)
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คือ การสืบคน้ขอ้มูล แนวคิดหรือทฤษฎี และเนื�อหาที�

เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�วิจยัหรอืหวัขอ้วิจยัที�ศกึษา
(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2553)
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      โดยการสืบคน้จาก สื�อและเอกสาร
การวิจัย ได้แก่ ตํารา วารสารวิชาการ 
รายงานวิจยั วิทยานิพนธ ์และฐานขอ้มูล
ของเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้
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2. วตัถุประสงคข์องการทบทวน
วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง
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ทาํไมตอ้งทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

กรณีที�ยงัไม่มีหวัขอ้วิจยัจะช่วยใหเ้กิดคําถามงานวิจยัใหม่ 
ไดแ้นวคิดในการทําวิจยั ไดข้อ้มูลสนับสนุนความจําเป็นใน
การทําวิจยั

 การทบทวนวรรณกรรมตอ้งทําก่อนลงมือทําการวิจยั 
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ทาํไมตอ้งทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

กรณีที�มีหวัขอ้วิจยัแลว้ จะช่วยป้องกนัการทํางานซํ�ากบัผูอื้�น 
และเป็นวิธีเรียนลดั: แนวคิดทฤษฎี ความรูใ้หม่ กระบวนการ
ทําวิจยั ปัญหาที�อาจประสบระหว่างการทําวิจยั ผลการวิจยั

 การทบทวนวรรณกรรมขณะลงมือทําวิจยั 
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ทาํไมตอ้งทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง
กรณีที�ทําวิจยัเสร็จแลว้ จะช่วยตรวจสอบงานวิจยัของเรา
ว่าเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีที�ไดค้น้ควา้มาหรือไม่ เพื�อ
นําไปสู่การอภิปรายผลการวิจยั หรือหากเป็นผลวิจยัเป็นการ
คน้พบเรื�องใหม่ ประเด็นใหม่ ที�ไม่ตรงหรือสอดคลอ้งกบัที�
คน้ควา้มา ก็จะตอ้งไปทบทวนแนวคิดทฤษฎีอนัใหม่ เรื�อง
ใหม่ ดงักล่าวไวเ้พื�อเป็นการปูพื�นที�จะนําไปสู่การสรา้งความ
เขา้ใจกบัองคค์วามรูใ้หม่ที�เราคน้พบ

 การทบทวนวรรณกรรมที�ทําหลงัจากทําการวิจยั 
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14

กอ่น ระหวา่ง หลงั-สถานการณ์
-ชอ่งวา่งความรู้

-แนวคิดทฤษฎี
-งานวิจยัที� เกี� ยวขอ้ง

-งานวิจยัที� เกี� ยวขอ้ง
เพื� ออภิปราย

ทําไมตอ้งทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง



ความสําคญัและประโยชนข์องการทบทวนวรรณกรรม

20

กําหนดปัญหาและ
ขอบเขตการวิจยั

กําหนดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎี

การวิจยั

ดําเนินการวิจยั
และสรุปผล

ทราบช่องว่างองคค์วามรูปั้ญหา/ขอ้จาํกดัที�อาจเกิดขึ�น

ลดความซํ�าซอ้นหรือการวิจยัซํ�า

กาํหนด/ออกแบบแนวทางในการทาํวิจยั

สรา้งคํานิยามศพัทป์ฏิบติัการวิจยั

ไดแ้นวความคิดและเขา้ใจในทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง

สรา้งกรอบแนวคิดการวิจยั

นําผลการวิจยัมาใชป้ระโยชนใ์นการอภิปรายผล

ยืนยนัสนบัสนุนผลงานที�ศึกษาวิจยัและเพิ�มความน่าเชื�อถือของงานวิจยั



วตัถปุระสงคก์ารทบทวนวรรณกรรม
(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2553)

1. เพื�อสืบคน้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาการ
วิจยัที�ผูส้นใจศึกษาว่า ไดมี้นักวิชาการหรือ
นกัวิจยัคนอื�น ศึกษาไวแ้ลว้หรือไม่
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วตัถปุระสงคก์ารทบทวนวรรณกรรม

2. เพื�อรวบรวมและวิเคราะหผ์ลการวิจยัที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อนํามาระบุสมมติฐาน ในปัญหา
การวิจยั
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วตัถปุระสงคก์ารทบทวนวรรณกรรม

3. เพื�อศึกษาว่าแนวคิดหรือทฤษฎีใด เหมาะสมที�
จะใชส้นบัสนุนสมมติฐาน หรือใชอ้ธิบายปัญหา
การวิจยั
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วตัถปุระสงคก์ารทบทวนวรรณกรรม
4. เพื�อรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง สําหรบัใชอ้ภิปรายผลการวิจยั หรือ
สนบัสนุนผลการวิจยัที�คน้พบ
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วตัถปุระสงคก์ารทบทวนวรรณกรรม
5. เพื�อศึกษาวิธีการดําเนินการวิจยั จุดแข็งจุดอ่อน

ของงานวิจยั สําหรบัใชป้ระโยชนใ์นการ
ออกแบบแผนการวิจยั เพื�อใหผ้ลน่าเชื�อถือมาก
ที�สุด จุดอ่อนนอ้ยที�สุด
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วตัถปุระสงคก์ารทบทวนวรรณกรรม

6. เพื�อนําขอ้เสนอแนะในการวิจยั ไปใชป้ระโยชนใ์น
การวิจยัที�สืบเนื�อง เพื�อเป็นการขยายองคค์วามรู ้
ใหมี้ความกา้วหนา้ยิ�งขึ�น
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สรปุวตัถปุระสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

หาความสาํคญั
ของปัญหา

หาแนวคิด
ที�เกี�ยวขอ้ง

แสดงความรู ้
ปัจจุบนัที�มีอยู่

แสดงกรอบ
แนวคิดการวิจยั

 ตรวจสอบความ
ซํ�าซอ้น

 ตรวจสอบบรบิท
ของการศึกษา

 หาชอ่งวา่งทาง
ความรู ้

 ตรวจสอบแนวคดิ
พื�นฐาน

 ตรวจสอบตวัแปร
จากแนวคดิที�ศึกษา

 แสดงขอบเขตและ
พรมแดนของความรู ้

 ศึกษาแบบแผนการวจิยั
 ศึกษาจดุออ่นจดุแข็ง

ของงานวจิยัที�ผูอ้ื�น
ผูอ้ื�นทาํมาแลว้

 แสดงความเขา้ใจ 
ดว้ยการสรา้ง
กรอบแนวคดิใน
การวจิยั

 การออกแบบการ
วจิยัที�เหมาะสม
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3. หลกัการคดัเลอืกวรรณกรรม
ที�เหมาะสม

23



1. เอกสารและงานวิจยันั�นๆ มีความเกี�ยวขอ้งกบัปัญหาวิจยั
ของเราอย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด

2. วิทยานิพนธนํ์าเสนอเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งได้
มากกว่าในรายงานการวิจยั

3. ควรดเูหตุผลในการนําเสนอเอกสารฯ แต่ละเรื�อง

หลกัการคดัเลือกวรรณกรรม
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4. ถา้หากผลของการวิจยัมีความขดัแยง้กนั ตอ้งนําเสนอ
เอกสารและงานวิจยัฯ ที�มีขอ้คน้พบที�สนบัสนุนแต่ละฝ่าย

5. ถา้มีงานวิจยัหลายๆ เรื�องที�มีผลการคน้พบเหมือนกนั 
อาจเลือกนําเสนอเพียงเรื�องเดียว

6. ถา้หากจําเป็นตอ้งเลือก ก็ควรเลือกงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง
ฉบบัที�ทนัสมยั

หลกัการคดัเลือกวรรณกรรม
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7. มีเนื� อหาตรงกบัที�ผูวิ้จยัตอ้งการ

8. ใชภ้าษาที�อ่านเขา้ใจง่าย สมเหตุสมผล ไม่ลําเอียง

9. ผูแ้ต่งเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญและมีประสบการณใ์นงานที�
เขียนเป็นอย่างดีหรือไม่

หลกัการคดัเลือกวรรณกรรม
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10. หนงัสือหรือเอกสารที�ศึกษาตอ้งใหค้วามรูที้�ถกูตอ้ง 

      เชื�อถือได้

11. ควรเลือกหนงัสือหรือเอกสารที�พิมพจ์ากสํานกัพิมพที์�

      เชื�อถือได้

หลกัการคดัเลือกวรรณกรรม
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หลกัการพิจารณาวรรณกรรม
1. พิจารณาจากชื�อเรื�อง

การพฒันารปูแบบ / ความขดัแยง้ / การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ / 
หลกัพุทธธรรมกบัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ / องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น
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หลกัการพิจารณาวรรณกรรม
2. พิจารณาจากบทคดัย่อ
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หลกัการพิจารณาวรรณกรรม
3. พิจารณาความน่าเชื�อถือ
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หลกัการพิจารณาวรรณกรรม

4. พิจารณาอายุของวรรณกรรมและงานวิจยั

1. งานวิจยัที�นํามาอา้งอิงหรือทบทวน ไม่เกิน 5 ปี
2. หนงัสือที�นํามาอา้งอิงหรือทบทวน ไม่เกิน 10 ปี
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4. แหล่งสบืคน้วรรณกรรม
ที�นยิมแพร่หลาย
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1. เอกสารสิ�งพมิพ ์ 
1.1 หนงัสอื ตาํราวชิาการทั�วไป          
1.2 วารสารวจิยัและวารสารวชิาการ 
1.3 รายงานผลการวจิยั วทิยานิพนธ ์และดษุฎีนิพนธ ์
1.4 รายงานการประชุม สมัมนาวชิาการ
1.5 วารสารปรทิศัน ์        
1.6 ดชันีวารสารและสาระสงัเขป (bibliography directory) 
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แหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมแพร่หลาย



2. โสตทศันวสัด-ุ>เป็นวรรณกรรมที�ไม่จดัทาํเป็นสิ�งพมิพ ์
2.1 ทศันวสัด ุ(visual materials) เช่น รปูภาพ แผนภมิู แผนที� ฯลฯ 
2.2 โสตวสัด ุ(audio materials) เช่น แผ่นเสยีง แถบบนัทึกเสยีง ฯลฯ 
2.3 โสตทศันวสัด ุ(audio visual materials)  เช่น ภาพยนตร ์วิดทีศัน ์(video
tape) เครื�องรบัโทรทศัน
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แหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมแพร่หลาย



3. ฐานขอ้มูล (database)
เป็นวรรณกรรมขนาดใหญท่ี�รวมขอ้มูลที� เกี�ยวขอ้งไวด้ว้ยกนัเพื�อสะดวกใน
การใช ้การสบืคน้อาจใช ้Online ผา่นแหลง่ผลิตฐานขอ้มูล 

หรอืผา่นระบบเครอืขา่ย 
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แหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมแพร่หลาย



4. อนิเทอรเ์นต็ 

การสบืคน้ตอ้งผา่น Search Engineที�เชื�อมโยงไปยงั เวบ็ไซต์
ตา่งๆ ที�นิยมกนัแพรห่ลายและใหบ้รกิารโดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย

เชน่ รายงานการวจิยั  บทความวชิาการ, 

เอกสารในการ ประชุมวชิาการ Conference
36

แหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมแพร่หลาย



5. แหล่งขอ้มูลที�เป็นเอกสาร 

เชน่ หอ้งสมุด สว่นราชการ หน่วยงาน แหลง่ขอ้มูล
อเิลคทรอนิกส ์เชน่ CD, DVD, ขอ้มูลจาก Internet

37

แหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมแพร่หลาย



6. ฐานขอ้มูล Online 
เชน่ http://www.sciencedirect.com

38

แหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมแพร่หลาย
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สรปุแหล่งสบืคน้วรรณกรรมที�นยิมนาํมาใชใ้นงานวิจยั
หนงัสอื

และตาํรา

บทความทางวิชาการจากวารสาร
หรอืงานประชมุวิชาการ

อนิเตอรเ์นต็/ระบบฐานขอ้มูลออนไลน/์
เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิทยานพินธ์

หนงัสอืพมิพ/์วารสาร/
รายงานเอกสารจากหน่วยงาน



5. การสงัเคราะหแ์ละการเรยีบเรยีง
วรรณกรรม

40



การสงัเคราะหว์รรณกรรม (Literature synthesis)

 การผสมผสานรวมกนัอย่างกลมกลนืของส่วนประกอบต่างๆ            
จนกลายเป็นสิ�งใหม่ที�มีเอกลกัษณแ์ละคุณสมบตัเิฉพาะ

 กระบวนการรวบรวมองคป์ระกอบที�แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นความคดิ 
สิ�งของ ฯลฯ ผสมผสานกลมกลนืเขา้ไวด้ว้ยกนัจนกลายเป็นสิ�งใหม่

41



การสงัเคราะหว์รรณกรรม (Literature synthesis)

 การคดัเลอืกบางส่วนของสิ�งต่างๆ มาผสมผสานกนัจนกลายเป็นสิ�ง
ใหม่ ที�มีเอกลกัษณอ์ย่างชดัเจน

 การรวบรวมส่วนประกอบย่อยท ั�งหลายมาผสมผสานจดัระบบใหเ้ป็น 
สิ�งใหม่ รปูแบบใหม่ เรื�องใหม่ โครงสรา้งใหม่ การจดัประเภท อธิบาย
ขอ้มูล หรอืปรากฏการณบ์างอย่างที�สมัพนัธ์กนั นาํหลกัการความคดิ
มาผสมผสานใหเ้กดิสิ�งใหม่ หรอืขอ้สรปุความสมัพนัธ์น ั�นได ้

42



ลกัษณะสาํคญัของการสงัเคราะหว์รรณกรรม
 นาํแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการของศาสตรที์�หลากหลาย ในหวัขอ้เรื�อง

เดยีวกนั มาทาํการสรปุใหเ้ห็นเป็นแนวคดิ ทฤษฎตีวัแบบใหม่ขึ�นมา
 เป็นการสงัเคราะหม์าจากในหวัขอ้เรื�องเดยีวกนั ผลงานวิจยัต ั�งแต่ 2 

เรื�องขึ�นไป
 มีจุดประสงคเ์พื�อหาขอ้สรปุร่วมจากผลงานวิจยัต่างๆ หรอืเป็นการตก

ผลกึความคดิที�ไดม้าจากผลงานวิจยัหลายชิ�น เพื�อใหไ้ดข้อ้สรปุร่วมใน
หวัขอ้เรื�องที�ศกึษา 43



ลกัษณะสาํคญัของการสงัเคราะหว์รรณกรรม
 มุ่งหาขอ้สรปุหรอืขอ้เสนอแนะทั�วไปในหวัขอ้ที�ศกึษา โดยใชเ้หตุผลเชงิอปุมาน 

(induction reasoning) โดยนาํขอ้คน้พบที�ไดจ้ากปรากฎการณต่์างๆ เป็น
จาํนวนมาก มาหาเป็นขอ้สรปุท ั�วไป

 เป็นการคน้หาความเป็นจรงิของปรากฎการณร์วม โดยใชร้ะเบยีบวิธี 
การศกึษาทางวิทยาศาสตร ์ที�ไดจ้ากการสงัเกตปรากฎการณ ์หรอืขอ้คน้พบ 
จากงานวิจยัชิ�นต่างๆ มีการนาํมาใชเ้หตุผลเชงิอปุมาน รวมถงึอาจมีการนาํ
ขอ้สรปุร่วมหรอืขอ้สรปุท ั�วไปหรอืตน้แบบใหม่ไปทดลองหรอืทดสอบเพื�อหา
ความจรงิต่อไป 44



ตวัอย่างของการบนัทึกที�ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม

45

(อภริมย ์สดีาคาํ, 2564)



ตวัอย่างของการบนัทึกที�ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม

46
(อภริมย ์สดีาคาํ, 2564)



ตวัอย่างการสงัเคราะหง์านวิจยัโดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

47

 การสงัเคราะห์องคค์วามรูเ้กี�ยวกบัความรนุแรงของอบุตัิเหตจุราจรที�มีสาเหตมุาจากพฤติกรรม
และความบกพร่องโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ



ตวัอย่างการสงัเคราะหง์านวิจยัโดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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 การสงัเคราะห์องคค์วามรูเ้กี�ยวกบัความรนุแรงของอบุตัิเหตจุราจรที�มีสาเหตมุาจากพฤติกรรม
และความบกพร่องโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ



ตวัอย่างการสงัเคราะหง์านวิจยัโดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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 การสงัเคราะห์องคค์วามรูเ้กี�ยวกบัความรนุแรงของอบุตัิเหตจุราจรที�มีสาเหตมุาจากพฤติกรรม
และความบกพร่องโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ



ตวัอย่างการสงัเคราะหง์านวิจยัโดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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 การสงัเคราะห์องคค์วามรูเ้กี�ยวกบัความรนุแรงของอบุตัิเหตจุราจรที�มีสาเหตมุาจากพฤติกรรม
และความบกพร่องโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ



ตวัอย่างการสงัเคราะหง์านวิจยัโดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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 การสงัเคราะห์องคค์วามรูเ้กี�ยวกบัความรนุแรงของอบุตัิเหตจุราจรที�มีสาเหตมุาจากพฤติกรรม
และความบกพร่องโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ



ตวัอย่างการสงัเคราะหง์านวิจยัโดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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ตวัอย่างโปรแกรมที�ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั
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6. ความหมายของกรอบแนวคดิ
การวิจยั
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ความหมายของกรอบแนวคดิการวิจยั

 กรอบแนวคดิการวิจยั (Conceptual framework) หมายถงึ 
ความคดิรวบยอดที�แสดงความสมัพนัธ์หรอืความเกี�ยวขอ้ง
ของมโนทศัน ์ปรากฏการณ ์หรอืตวัแปรต่างๆ ที�ผูวิ้จยัสนใจ
ศกึษาอย่างชดัเจนและอธิบายไดด้ว้ยเหตุผลเชงิวิชาการ  

   (บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2553)
63



7. ความแตกต่างระหว่างความหมาย
กรอบทฤษฎกีบักรอบแนวคดิการวิจยั
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กรอบทฤษฎี (Theoretical Framework)
      หมายถึง ทฤษฎี แนวคิด หรือมโนทัศน์ ที� ถูกบันทึกใน
วรรณกรรม และผูวิ้จยันํามาใชส้นบัสนุนการทําวิจยั ใชส้นบัสนุน
ระบุสมมติฐานที�ทดสอบ และใชอ้ธิบายผลการวิจยัที�คน้พบอย่างมี
เหตุผลเชิงวิชาการ

(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2553)
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ทฤษฎี (Theory) (ตวัอย่าง)
ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์ 
(Freud’s theory of motivation)

ที�คน้พบว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถ์กูควบคุมโดย
ความนึกคิดพื�นฐาน 3 ระดบั  คือ

1. อิด (Id) คือ จิตไรสํ้านึก หรือ สญัชาติญาณ

2. อีโก ้(Ego)  คือ จิตสํานึก หรือ ความมีเหตุผล

3. ซปุเปอรอี์โก ้(Superego) คือ คุณธรรม จริยธรรม
66



 กรอบทฤษฎ ี(Theoretical framework) หมายถงึ ทฤษฎ(ีTheory) 
แนวคิดหรอืมโนทศัน ์(Concept) ซึ�งถูกบนัทึกในวรรณกรรม ซึ�งผูวิ้จยั
นาํมาใชส้นบัสนุนการทาํวิจยั ใชส้นบัสนุนระบสุมมติฐานที�ทดสอบและใช ้
อธิบายผลวิจยัที�คน้พบอย่างมีเหตุผลเชงิวิชาการ 

 กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual framework) หมายถงึ กรอบของการ
วิจยัในดา้นเนื�อหาสาระ ซึ�งประกอบดว้ยตวัแปร และการระบุความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปร  

67

กรอบทฤษฎี VS กรอบแนวคดิการวิจยั

(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2553)



ตวัอย่างกรอบแนวคดิงานวิจยั 
 จากการศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยัต่าง ๆ และผลการสงัเคราะห์

องคป์ระกอบคา่นิยมทางภาษาไทย ทาํใหผู้ว้จิยัสรา้งกรอบแนวคดิในการ
วจิยัไดต้วัแปรตน้คอื ที�ต ั�งสถานศึกษาประกอบดว้ยกรุงเทพมหานคร และ
จงัหวดัในเขตภาคกลาง โดยสภาพแวดลอ้มถือเป็นปัจจยัหนึ�งที�สง่ผลตอ่
คา่นิยม นกัเรียนที�อยูใ่นตวัเมืองหรือกรุงเทพมหานครยอ่มมีคา่นิยมทาง
ภาษาไทยแตกต่างจากนักเรียนที�อยู่ ในจ ังหว ัดในเขตภาคกลาง 
ตวัแปรตามคอื คา่นิยมทางภาษาไทย
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ตวัอย่างกรอบแนวคดิงานวิจยั 
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ตวัอย่างกรอบแนวคดิงานวิจยั 
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8. ตวัแปร ประเภทตวัแปร 
และระดบัมาตรวดั
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ตวัแปร (Variable)
ตวัแปร (Variable) หมายถงึ สิ�งที�แปรค่าได ้และเป็นสิ�งที�ผูวิ้จยัตอ้งการศกึษาในการวิจยั

ตวัแปรวุฒิการศกึษา แปรค่าเป็น ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา

ตวัแปรสถานภาพสมรส แปรค่าเป็น โสด หย่า และหมา้ย

ตวัแปรอาชพี แปรค่าเป็น รบัราชการ พนกังานรฐัวิสาหกจิ

ตวัแปรรายได ้แปรค่าเป็น 5,000-10,000ม 10,000-15,000

(บญุใจ ศรสีถตินรากูร, 2553)                   
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ประเภทของตวัแปร (Types of Variable)

1.ตวัแปรตน้ (Independent Variable) เป็นตวัแปรที�มีลกัษณะดงันี�

   * เป็นตวัแปรเหตุ (Presumed Caused)

* เป็นตวัแปรนาํหนา้ (Antecedent) เป็นตน้

2.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

* ตวัแปรผล (Presumed Effect)

* ตวัแปรตามหลงั (Consequent) เป็นตน้

   (บญุใจ ศรสีถตินรากูร, 2553)                
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ประเภทของตวัแปร (Types of Variable)

3. ตวัแปรภายนอก หรอืตวัแปรแทรกซอ้น (Extraneous Variable)

เป็นตวัแปรที�ผูว้จิยัไม่ไดมุ้่งศึกษา แตมี่ผลตอ่ตวัแปรตาม จงึเป็นตวัแปรที�ทาํใหค้วามตรง
ภายในลดลง
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ตวัอย่าง

วธิีสอนของครู       เชาวปั์ญญาของนกัศึกษา     ผลสมัฤทธิ�การเรยีน

(สิ�งทดลอง)              (ตวัแปรแทรกซอ้น)          (ตวัแปรตาม)



งานวิจยั: ประสทิธิผลของเมือกว่านหางจระเขต่้อการหายของแผลไฟไหม้

ตวัแปรตน้ คอื เมือกว่านหางจระเข ้

ตวัแปรตาม คอื การหายของแผลไฟไหม ้เพราะเป็นผลมาจากการใชเ้มือกว่านหางจระเข ้                                                   

                                                                    (ประกาย จโิรจนกุ์ล, 2556)

ตวัอย่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม

77

งานวิจยั: ความสมัพนัธ์ระหว่างรปูแบบภาวะผูน้าํ และการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจกบัความพงึพอใจในงานของพยาบาล

ตวัแปรตน้ คอื 1.รปูแบบภาวะผูน้าํของหวัหนา้

                  2.การเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจของหวัหนา้

ตวัแปรตาม คอื ความพงึพอใจในงานของพยาบาล                                                

                                                                   (ประกาย จโิรจนกุ์ล, 2556)



คุณสมบตัิของตวัแปร
1. วดัได ้สงัเกตได ้

2. มีค่าที�แปรเปลี�ยนได ้ตามระดบัหรอืปรมิาณความมากนอ้ย 

    เช่น นํ�าหนกั อายุ ส่วนสงู ความวิตกกงัวล ความเจบ็ปวด

3. มีค่าแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม เช่น เพศ มีหญงิและชาย, อาชพี มีหลายอาชพี 

เช่น ราชการ เกษตรกรรม ธุรกจิ เป็นตน้

      (ประกาย จโิรจนกุ์ล, 2556)
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จาํนวนตวัแปรและความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม1.ตวัแปรตน้ตวัเดยีว และตวัแปรตามตวัเดยีว                 X                    Y

2.ตวัแปรตน้ตวัเดยีว และตวัแปรตามหลายตวั             X                    Y1

                                                                                           Y2

3.ตวัแปรตน้หลายตวั และตวัแปรตามตวัเดยีว        X1 Y 

          X2

4.ตวัแปรตน้หลายตวั และตวัแปรตามหลายตวั             X1 Y1

           X2                            Y2
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ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม ตวัแปรเกนิ และตวัแปรสอดแทรก

80(ทิวตัถ ์  มณโีชติ, 2550) 



นามมาตรา 
(Nominal Scale

นามมาตรา 
(Nominal Scale

อนัดบัมาตรา
(Ordinal Scale)

อนัดบัมาตรา
(Ordinal Scale)

ระดบัมาตรวดั

เพศ
 ชาย 
 หญงิ

ระดบัการศกึษา
 ประถมศกึษา 
 มธัยมศกึษา 
 ปรญิญาตรี 81
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ช่วงมาตรา 
(Interval Scale

ช่วงมาตรา 
(Interval Scale

อตัรามาตรา
(Ratio Scale)

อตัรามาตรา
(Ratio Scale)

อุณหภูมิ
 ไม่มีศูนยแ์ท ้

นํ �าหนกั
 มีศูนยแ์ท ้
W=mg

ระดบัมาตรวดั
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สรปุระดบัมาตรวดั

83

ตวัแปร

กลุม่ คา่เป็น
ตวัเลข

กลุม่ที� บอกไมไ่ดว้า่
ใครมีความเป็นตวั

แปรนั�นมากกวา่กนั

กลุม่ที� บอกไดว้า่ใคร
มีความเป็นตวัแปร
นั�นมากกวา่กนั

ไมม่ี 0 แท ้
(คา่ 0 ไมไ่ด ้
แปลวา่ไมม่)ี

มี 0 แท ้
(คา่ 0 แปลวา่

ไมม่)ี

W=mg
นํ�าหนกั=มวล*9.81

นามมาตรา ลาํดบัมาตรา ช่วงมาตรา อตัรามาตรา



9. สมมติฐาน ความคลาดเคลื�อน
ในการทดสอบสมติฐาน และอาํนาจการทดสอบ
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    สมมติฐานการวิจยั

 เป็นส่วนที�คาดคะเนผลหรอืการตอบปัญหาวิจยัโดยอาศยัทฤษฎงีานวิจยัอื�น ๆ หรอือาศยัเหตผุล 
(Rational Approach) โดยการเขยีน

1. เป็นขอ้ความสมบรูณ ์แสดงความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลระหว่างตวัแปร (2 ตวัหรอื
มากกว่า)

2. ความสมัพนัธ์ที�กาํหนดควรมีทิศทางชดัเจน
3. เขยีนโดยมีทฤษฎ ีหรอืงานวิจยัรองรบั
4. ครอบคลมุและสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและปัญหาวิจยั
5. ใชถ้อ้ยคาํที�คงเสน้คงวา
6. อย่าใชค้าํที�แสดงถงึความไม่แน่ใจ หรอืความคดิเห็น
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    ประเภทของสมมติฐาน
1.สมมตฐิานทางการวจิยั (Research Hypothesis) มี 2 ประเภท

  1.1 สมมตฐิานแบบมีทศิทาง (Directional Hypothesis) ตวัอยา่ง เชน่ ความคดิ
สรา้งสรรคก์บัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนมีความสมัพนัธก์นัทางบวก

1.2 สมมตฐิานแบบไมมี่ทศิทาง (Non-directional Hypothesis)
ตวัอยา่ง เชน่ ผูช้ายกบัผูห้ญิงมีความสนใจทางการเมืองแตกตา่งกนั 

2.สมมติฐานทางสถติิ (Statistical Hypothesis)
2.1 สมมตฐิานศูนย ์(Null Hypothesis)
2.2 สมมติฐานเลอืก (Alternative Hypothesis)
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    ประเภทของสมมติฐาน
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ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานดา้นเดยีว
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ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานดา้นเดยีว (ต่อ)
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ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานดา้นเดยีว (ต่อ)
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ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานสองดา้น

91
หมายเหต ุกราฟ F กรณีทดสอบวา่ความแปรปรวนประชากรแตกตา่งกนัหรอืไม่



ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานสองดา้น
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ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานสองดา้น (ต่อ)
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    การตั �งสมมตฐิานการวจิัย
ใหบอกวาสมมติฐานตอไปนี้ เปนสมมติฐานใด

1. บัณฑิตที่มีเกรดเฉลี่ยสูงมีงานทํามากกวาบัณฑิตที่มีเกรดต่ํา
2. ความคิดสรางสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกัน
3. การสูบบุหรี่กับการเปนโรคมะเร็งปอดมีความสัมพันธกัน
4. ผูที่สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคได กับผูที่สอบเปรียบธรรม  ๗ ประโยคได เกงบาลีไม
แตกตางกัน
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  ความคลาดเคลื�อนในการทดสอบสมมตฐิาน
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    อาํนาจการทดสอบ
อาํนาจการทดสอบ (Power of test ) หมายถึง ความน่าจะเป็นหรอืโอกาสในการที�จะ

ปฏิเสธสมมุตฐิานที�จะเป็นกลาง (H0) เมื�อสมมุตฐิานนั�นเป็นเทจ็ (1-β) หรอื กลา่วได ้
วา่อาํนาจในการทดสอบคอืความไวที�จะยอมรบัสมมุตฐิานทางเลือก (H1) เมื�อ
สมมุตฐิานนั�นเป็นจรงิอาํนาจในการทดสอบนั�นก็จะมีคา่มาก โดยขึ�นอยูก่บัสิ�งตอ่ไปนี�

1. ขนาดตวัอย่างที�ศกึษามีขนาดใหญ่พอ
2. กระบวนการที�ไดข้อ้มูลมามีความถูกตอ้งเที�ยงตรง ในทุกข ั�นตอนของการดาํเนนิงาน
3. การเลอืกใชวิ้ธีทดสอบทางสถติิ โดยเลอืกไดต้รงกบัลกัษณะของการแจกแจงประชากร

และเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื�องตน้ในการทดสอบค่าสถติิน ั�นๆใหม้ากที�สดุ
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    อาํนาจการทดสอบ

(Nicholas R. Wheeler et. al, 2014) 97



10. นยัสาํคญัทางสถติิกบันยัสาํคญั
ในทางปฏบิติั
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    นัยสาํคัญทางสถติิ

 ระดบัความมีนยัสาํคญั (α) คอื โอกาส (คา่ความน่าจะเป็น) ที�จะตดัสนิใจ
ผดิพลาด  ในการปฏิเสธ H0 โดยที� H0 เป็นความจรงิ

(อุษณีย ์ดวงพรม, 2554) 99



    นัยสาํคัญทางสถติิ vs นัยสาํคัญในทางปฏบิัติ

100

นยัสาํคญัทางสถติิ นยัสาํคญัในทางปฏบิติั

ใหค้วามสาํคญักบัผลการเปรยีบเทยีบคา่ P-value กบัคา่ α
P-value บง่บอกนยัสาํคญัทางสถิต ิแตไ่มบ่ง่บอกนยัสาํคญัในทาง
ปฏิบตัิ

นยัสาํคญัในทางปฏิบตั ิหรอืนยัสาํคญัทางคลินิก ใหค้วามสาํคญั
กบัผลการวจิยัซึ�งนาํไปใชไ้ดจ้รงิ (Useful in the real world) โดย
พิจารณาจากขนาดผลกระทบ (Effect size)

 สมมตฐิานที�มีนยัสาํคญัทางสถิต ิความแตกตา่งหรอื
ความสมัพนัธข์องตวัแปร อาจเกิดขึ�นโดยบงัเอญิ

 สมมตฐิานที�มยัสาํคญัในทางปฏิบตั ิขนาดผลกระทบ (Effect 
size) ของสิ�งทดลองและขนาดความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร หรอื
ขนาดผลกระทบไมใ่ชเ่กิดขึ�นโดยบงัเอญิ (Not occurred by 
chance)

*** สมมติฐานที� นัยสาํคญัทางสถิติ แตไ่มมี่นัยสาํคญัในทางปฏิบติั ไมก่อ่ประโยชน์ในการนําไปปฏิบติัจริง
(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2563)



    ขนาดผลกระทบ (Effect size)

 คอื ขนาดของผลที�เกิดขึ�นจากตวัแปรตน้ (Independent variable) ตอ่ตวั
แปรตาม (Dependent variable) ที�ไดจ้ากการศึกษาเชงิเปรยีบเทยีบหรอื
เชงิสมัพนัธ ์เชน่ ขนาดความแตกตา่งของคา่เฉลี�ยทางคณิตศาสตร ์คา่
สมัประสทิธิ�การถดถอย (Regression coefficient) คา่สมัประสทิธิ�
สหสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) เป็นตน้ (สุพฒัน ์สุกมลสนัต,์ 
2553)

 ขนาดผลกระทบเป็นอสิระจากขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Becker, 1999)
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    ขนาดผลกระทบ (Effect size)

102

Statistic Small Medium Large

t-test 0.20 0.50 0.80

ANOVA 0.10 0.25 0.40

Chi square 
Pearson

0.10 0.30 0.50

Regression 0.02 0.15 0.35
(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2563)
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(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2563)

    ความเข้าใจผิด
 เขา้ใจวา่ P-value ยิ�งมีคา่นอ้ย หมายความวา่ ผลของสิ�งทดลองหรอืผลกระทบยิ�งมีขนาด

ใหญ ่เป็นการเขา้ใจผดิ (The smaller the P-value, the larger the treatment effect is 
misunderstood)

 เขา้ใจวา่ผลการทดสอบสมมตฐิานที�มีนยัสาคญัทางสถิตยิอ่มมีนยัสาคญัในทางปฏิบตั ิเป็น
การเขา้ใจผดิ

 เขา้ใจวา่ผลการทดสอบสมมตฐิานที�มีนยัสาคญัในทางปฏิบตัยิอ่มมีนยัสาคญัทางสถิตใิน
ทกุกรณี เป็นการเขา้ใจผดิ

 เขา้ใจวา่ผลการทดสอบสมมตฐิานที�ไมมี่นยัสาคญัทางสถิตยิอ่มไมมี่นยัสาคญัในทาง
ปฏิบตั ิเป็นการเขา้ใจผดิ

 เขา้ใจวา่ ขนาดผลกระทบ ขึ�นกบัขนาดตวัอยา่ง เป็นการเขา้ใจผดิ 104



 สมมตฐิานที�มีนยัสาํคญัทางสถิต ิในบางกรณีอาจไมม่ีนยัสาํคญัในทางปฏิบตัิ
 สมมตฐิานมีนยัสาํคญัทางสถิต ิพิจารณาจาก p-value≤α ความแตกตา่งหรอื

ความสมัพนัธท์ี�พบอาจเกิดขึ�นโดยบงัเอญิ (Occurred by chance)
 ดงันั�น การทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยัสาขาใดก็ตาม รวมทั�งการทดสอบ

สมมตฐิานในงานวจิยัแบบทดลอง และงานวจิยัศกึษาความสมัพนัธ ์อาท ิศกึษาผล
ของสิ�งทดลองตอ่ตวัแปรตาม การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี�ยและ
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร จงึไมค่วรคาํนึงเฉพาะสมมตฐิานที�มี
นยัสาํคญัทางสถิต ิ(p-value≤α) แตค่วรใหค้วามสาํคญักบัผลของสิ�งทดลองที�มี
นยัสาํคญัทางปฏิบตัิ

105
(บญุใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2563)
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