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ขอบเขตเน้ือหาหมวดท่ี 3

1. ความหมายการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

2. วตัถปุระสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

3. การคัดเลือกฐานขอ้มูลวารสารระดับชาติ นานาชาติและการคัดเลือกวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลท่ีน่าเชือ่ถือ

4. แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย

5. การสังเคราะห์และการเรยีบเรยีงวรรณกรรมท่ีดีพรอ้มยกตัวอย่างประกอบ

6. ความหมายของกรอบแนวคิดการวจิัย

7. ความแตกต่างระหวา่งความหมายกรอบทฤษฎีและความหมายกรอบแนวคิดการวจิัย

8. ตัวแปร ประเภทตัวแปร และระดับมาตรวดั (Level of scale)

9. สมมติฐาน ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐาน และอ านาจการทดสอบ

10. นัยยะส าคัญทางสถิติ (Statistical significance) กับนัยยะส าคัญในทางปฏิบัติ (Practical significance)



เชค็ความเขา้ใจให้ตรงกันระหวา่งผู้ฟังและผู้บรรยาย

ขอให้ทุกท่านแสกน QR code เพ่ือเริม่ท าแบบทดสอบ 



ความหมาย
การทบทวนวรรณกรรม



Re +   View

…Review Literature…

Review

Related = เก่ียวขอ้ง, สัมพันธ์
Literature = วรรณกรรม (เอกสาร งานวจัิย)

การทบทวนแนวคิดทบทวน แนวคิด/มุมมอง 



คือ การสืบค้นข้อมูล แนวคิดหรอืทฤษฎี 
และเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีวิจัย
หรอืหวัขอ้วจัิยท่ีศึกษา

(บุญใจ ศรสีถิตยน์รากูร, 2553)



จะต้องสืบค้นขอ้มูลอะไรบา้ง



วตัถปุระสงค์
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง





ความเก่ียวข้องของการทบทวนวรรณกรรมกับข้ันตอนการท าวิจัย

ก่อน

ระหว่าง

หลัง

- สถานการณ์
- ประเด็นของปัญหา
- หัวขอ้วจิัย
- ชอ่งวา่งของงานวจิัย
- พัฒนากรอบแนวคิดการวจิัย
- แนวทางการออกแบบสอบถาม

- วรรณกรรมท่ีสอดคล้องกับขอ้มูลท่ี
ค้นพบ

- สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
- แนวคิด/นวตักรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น
- แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ขณะด าเนินการวจิัย



ความส าคัญและประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม

ก าหนดปัญหาและ
ขอบเขตการวจิยั

ก าหนดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎี

การวจิยั

ด าเนินการวจิยั
และสรปุผล

ทราบชอ่งวา่งองค์ความรูปั้ญหา/ขอ้จ ากัดท่ีอาจเกิดขึน้

ลดความซ้าซอ้นหรอืการวจิยัซ้า

ก าหนด/ออกแบบแนวทางในการท าวจิยั

สรา้งค านิยามศัพท์ปฏิบติัการวจิยั

ได้แนวความคิดและเขา้ใจในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

สรา้งกรอบแนวคิดการวจิยั

น าผลการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ในการอภิปรายผล

ยนืยนัสนับสนุนผลงานท่ีศึกษาวจัิยและเพ่ิมความน่าเชือ่ถือของงานวจัิย



วตัถปุระสงค์การทบทวนวรรณกรรม

• เพ่ือสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัยท่ีผู้สนใจศึกษาวา่ ได้มีนักวชิาการหรอื
นักวิจัยคนอืน่ ศึกษาไวแ้ล้วหรอืไม่ อยา่งไร

• เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ผลการวจิัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาระบุสมมติฐาน ในปัญหา
การวิจัย

• เพ่ือศึกษาว่าแนวคิดหรอืทฤษฎีใด เหมาะสมท่ีจะใชส้นับสนุนสมมติฐาน หรอืใชอ้ธบิาย
ปัญหาการวิจัย

• เพ่ือรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง ส าหรบัใช้อภิปรายผลการวจิัย 
หรอืสนับสนุนผลการวิจัยท่ีค้นพบ

• เพ่ือศึกษาวิธกีารด าเนินการวิจัย จุดแข็งจุดออ่นของงานวจิัย ส าหรบัใช้ประโยชน์ใน
การออกแบบแผนการวจิัย เพ่ือให้ผลน่าเชือ่ถือมากท่ีสุด จุดออ่นน้อยท่ีสุด

• เพ่ือน าข้อเสนอแนะในการวจิัย ไปใชป้ระโยชน์ในการวจิัยท่ีสืบเน่ือง เพ่ือเป็นการขยาย
องค์ความรู ้ให้มีความก้าวหน้ายิง่ข้ึน

(บุญใจ ศรสีถิตย์นรากูร, 2553)



สรปุวตัถปุระสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

หาความส าคญั

ของปญัหา

หาแนวคดิ

ที่เกี่ยวขอ้ง

แสดงความรู้

ปัจจบุนัที่มอียู่

แสดงกรอบแนวคิดการ

วิจัย

 ตรวจสอบความ

ซ  าซ้อน

 ตรวจสอบบริบท

ของการศึกษา

 หาช่องว่างทาง

ความรู้

 ตรวจสอบแนวคิด

พื นฐาน

 ตรวจสอบตัวแปร

จากแนวคิดที่

ศึกษา

 แสดงขอบเขตและ

พรมแดนของความรู้

 ศึกษาแบบแผนการวิจัย

 ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง

ของงานวิจัยที่ผู้อื่น

ผู้อื่นท ามาแล้ว

 แสดงความเข้าใจ 

ด้วยการสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจัย

 การออกแบบการ

วิจัยที่เหมาะสม



ฐานขอ้มูลวารสารระดับชาติ นานาชาติ
วรรณกรรมจากฐานขอ้มูลท่ีน่าเชือ่ถือ

การคัดเลือก



การคัดเลือกฐานขอ้มูลวารสารระดับชาติ นานาชาติ
(ปรนิทร์ ชัยวิสุทธางกูร, 2565)



การคัดเลือกวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลท่ีน่าเชือ่ถือ

1. เอกสารและงานวิจัยน้ันๆ มีความเก่ียวข้องกับปัญหาวิจัยของเราอย่างไร 
และมากน้อยเพียงใด

2. วิทยานิพนธน์ าเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้มากกว่าใน
รายงานการวิจัย

3. ควรดูเหตุผลในการน าเสนอเอกสารฯ แต่ละเรือ่ง

4. ถ้าหากผลของการวิจัยมีความขัดแย้งกัน ต้องน าเสนอเอกสารและ
งานวิจัยฯ ท่ีมีข้อค้นพบท่ีสนับสนุนแต่ละฝ่าย

5. ถ้ามีงานวิจัยหลายๆ เรือ่งท่ีมีผลการค้นพบเหมือนกัน อาจเลือกน าเสนอ
เพียงเรือ่งเดียว



การคัดเลือกวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลท่ีน่าเชือ่ถือ

6. ถ้าหากจ าเป็นต้องเลือก ก็ควรเลือกงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องฉบับท่ีทันสมัย

7. มีเน้ือหาตรงกับท่ีผู้วิจัยต้องการ

8. ใชภ้าษาท่ีอา่นเข้าใจง่าย สมเหตุสมผล ไม่ล าเอยีง

9. ผู้แต่งเป็นผู้มีความเชีย่วชาญและมีประสบการณ์ในงานท่ีเขียนเป็นอย่างดี
หรอืไม่

10. หนังสือหรอืเอกสารท่ีศึกษาต้องให้ความรูท่ี้ถูกต้อง เชือ่ถือได้

11. ควรเลือกหนังสือหรอืเอกสารท่ีพิมพ์จากส านักพิมพ์ท่ีเชือ่ถือได้



หลักการพิจารณาวรรณกรรม

1. พิจารณาจากชือ่เรือ่ง

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน/ท่ีมีประสิทธภิาพ/ของโรงเรยีนพระ
ปรยัิติธรรมในเขตภาคเหนือตอนบน/ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

รปูแบบการจัดการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธภิาพของโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม
ในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019



2. พิจารณาจากบทคัดยอ่

หลักการพิจารณาวรรณกรรม



3. พิจารณาความน่าเชือ่ถือ

หลักการพิจารณาวรรณกรรม



4. พิจารณาอายุของวรรณกรรมและงานวจิยั

1. งานวจิยัท่ีน ามาอา้งองิหรอืทบทวน ไมเ่กิน 5 ปี

2. หนังสือท่ีน ามาอา้งองิหรอืทบทวน ไมเ่กิน 10 ปี

3. ทฤษฎีท่ีน ามาอา้งองิหรอืทบทวน ไมม่หีมดอายุ
หากแต่ต้องเลือกท่ีทันสมยัและสอดคล้องกับบรบิทท่ีศึกษา

หลักการพิจารณาวรรณกรรม



วรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย
แหล่งสืบค้น



1. เอกสารส่ิงพิมพ์  
1.1 หนังสือ ต าราวชิาการท่ัวไป          

1.2 วารสารวจิัยและวารสารวชิาการ 

1.3 รายงานผลการวจิัย วทิยานิพนธ ์และดษุฎีนิพนธ ์

1.4 รายงานการประชุม สัมมนาวชิาการ

1.5 วารสารปรทัิศน์         

1.6 ดัชนีวารสารและสาระสังเขป (bibliography directory) 

แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย



2. โสตทัศนวสัด-ุ>ไม่ได้จัดท าเป็นส่ิงพิมพ์ 
2.1 ทัศนวัสดุ (visual materials) 

เชน่ รปูภาพ แผนภูมิ แผนท่ี ฯลฯ 
2.2 โสตวัสดุ (audio materials) 

เชน่ แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง ฯลฯ 
2.3 โสตทัศนวัสดุ (audio visual materials)  

เชน่ ภาพยนตร ์วิดีทัศน์ (video tape) เครือ่งรบัโทรทัศน์

แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย



3. ฐานขอ้มูลกลาง
เป็นวรรณกรรมขนาดใหญ่ท่ีรวมข้อมูลท่ี เก่ียวข้องไว้ด้วยกันเพ่ือสะดวก
ในการใช ้การสืบค้นอาจใช้ Online ผ่านแหล่งผลิตฐานข้อมูล หรอืผ่าน
ระบบเครอืข่าย 

แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย



4. อนิเทอรเ์น็ตเวบ็บราวเซอร ์
การสืบค้นต้องผ่าน Search Engine ท่ีเชือ่มโยงไปยัง เว็บไซต์ต่างๆ ท่ีนิยมกัน
แพรห่ลายและให้บรกิารโดยไม่มีค่าใชจ่้าย

เชน่ รายงานการวิจัย  บทความวิชาการ, เอกสารในการ ประชุมวิชาการ 
Conference

แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย



5. ฐานขอ้มูลของหน่วยงาน
เช่น ห้องสมุด ส่วนราชการ หน่วยงาน แหล่งข้อมูล
อเิลคทรอนิกส์ เช่น CD, DVD, ข้อมูลจาก Internet

แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย



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

แหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยมแพรห่ลาย



ตัวอยา่งแหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยม



ตัวอยา่งแหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยม



ตัวอยา่งแหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยม

ฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ



ตัวอยา่งแหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยม

ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และอืน่ๆ



ตัวอยา่งแหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยม

ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์และอืน่ๆ



ตัวอยา่งแหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยม



ตัวอยา่งแหล่งสืบค้นวรรณกรรมท่ีนิยม



การสังเคราะหแ์ละ
การเรยีบเรยีงวรรณกรรมท่ีดี



ขอ้มูลเหล่าน้ีจะปรากฎอยู่จุดใดของเล่มวจิยั
ข้อมูลที่สนใจ พบที่

อยากได้หัวข้อท าวิจัย ข้อเสนอแนะ

เล่มนี เกี่ยวกับงานเราไหม บทคัดย่อ

วิธีเก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง

จะเอาสิ่งที่เขาค้นพบไปใช้จริง ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล บทที่ 3

ที่มาของกรอบแนวคิด บทที่ 2

ข้อมูลไปสร้างสมมติฐาน บทที่ 4

ข้อมูลที่สนใจ พบที่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทท่ี 2,5

ตัวแปรสังเกตได้ แบบสอบถาม, บทท่ี 4

ใครเป็นคนท าวิจัยชิ นนี ประวัติท้ายเล่ม

ข้อจ ากัดของเขาคืออะไรบ้าง นิยามศัพท์,ข้อเสนอแนะ

เขาค้นเรื่องนี มาจากไหน บรรณานุกรม

ท าไมผลวิจัยจึงเป็นแบบนี อภิปรายผล



การสังเคราะหว์รรณกรรม

 การคัดเลือกบางส่วนของส่ิงต่างๆ มาผสมผสานกันจนกลายเป็นส่ิง
ใหม่ ท่ีมีเอกลักษณ์อย่างชดัเจน

 การรวบรวมส่วนประกอบย่อยท้ังหลายมาผสมผสานจัดระบบให้เป็น 
ส่ิงใหม่ รปูแบบใหม่ เรือ่งใหม่ โครงสรา้งใหม่ การจัดประเภท อธบิาย
ข้อมูล หรอืปรากฏการณ์บางอย่างท่ีสัมพันธกั์น น าหลักการความคิด
มาผสมผสานให้เกิดส่ิงใหม่ หรอืข้อสรปุความสัมพันธน้ั์นได้

(Literature synthesis)



การสังเคราะหว์รรณกรรม

 น าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตรท่ี์หลากหลาย ในหัวข้อ
เรือ่งเดียวกัน มาท าการสรปุให้เห็นเป็นแนวคิด ทฤษฎีตัวแบบใหม่
ขึ้นมา

 เป็นการสังเคราะห์มาจากในหัวข้อเรือ่งเดียวกัน ผลงานวิจัยต้ังแต่ 2
เรือ่งขึ้นไป

 มีจุดประสงค์เพ่ือหาข้อสรปุรว่มจากผลงานวิจัยต่างๆ หรอืเป็นการ
ตกผลึกความคิดท่ีได้มาจากผลงานวิจัยหลายชิน้ เพ่ือใหไ้ด้ข้อสรปุ
รว่มในหัวข้อเรือ่งท่ีศึกษา

(Literature synthesis)



การสังเคราะหว์รรณกรรม

 มุ่งหาข้อสรปุหรอืข้อเสนอแนะท่ัวไปในหัวข้อท่ีศึกษา โดยใชเ้หตุผล
เชงิอุปมาน (induction reasoning) โดยน าข้อค้นพบท่ีได้จาก
ปรากฎการณ์ต่างๆ เป็นจ านวนมาก มาหาเป็นข้อสรปุท่ัวไป

 เป็นการค้นหาความเป็นจรงิของปรากฎการณ์รวม โดยใช้ระเบียบวิธ ี
การศึกษาทางวิทยาศาสตร ์ท่ีได้จากการสังเกตปรากฎการณ์ หรอืข้อ
ค้นพบ จากงานวิจัยชิน้ต่างๆ มีการน ามาใชเ้หตุผลเชงิอุปมาน รวมถึง
อาจมีการน าข้อสรปุรว่มหรอืข้อสรปุท่ัวไปหรอืต้นแบบใหม่ไปทดลอง
หรอืทดสอบเพ่ือหาความจรงิต่อไป

(Literature synthesis)



การสังเคราะหว์รรณกรรม(Literature synthesis)



การสังเคราะหว์รรณกรรม(Literature synthesis)



การสังเคราะหว์รรณกรรม(Literature synthesis)



การเรยีบเรยีงวรรณกรรมท่ีดี

1. วรรณกรรมท่ีน ามาทบทวนหรอือา้งถึงน้ันต้องสัมพันธกั์บงานวิจัยท่ี
ก าลังด าเนินอยู่ ไม่ควรเขียนรวมถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผู้วิจัยได้อา่นมา

2. แต่ละงานวิจัยท่ีส าคัญท่ีน ามาทบทวนอาจอภิปรายทีละเรือ่งในแต่ละย่อ
หน้า บอกวัตถุประสงค์ของการศึกษา เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ถ้างานวิจัยน้ันส าคัญน้อย อาจอา้ง
ได้แต่ตัดรายละเอยีดออกบ้าง

3. ถ้ามีงานวิจัยท่ีผ่านมาหลายเรือ่งท่ีศึกษาปัญหาเดียวกันในแง่มุมท่ี
คล้ายคลึงกัน อาจน ามาทบทวนรวมกันในย่อหน้าเดียวกัน เชน่ นาย ก, 
นาย ข, นาย ค และ นาย ง ได้ศึกษาถึงเรือ่ง...............และสรปุผล
ออกมาเป็นกลุ่มมากกว่าแยกจากกัน



การเรยีบเรยีงวรรณกรรมท่ีดี

4. ควรเขียนทบทวนวรรณกรรมท่ีได้มีการรวบรวมและสังเคราะห์ศึกษา
เรือ่งน้ีมาอย่างดี เลือกเฉพาะท่ีเป็นจุดเด่นท่ีทบทวนวรรณกรรมในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาท่ีด าเนินอยู่

5. เรยีบเรยีงสาระส าคัญเป็นข้ันเป็นตอน ต้ังแต่ผลงานวิจัยท่ีมาก่อน
จนถึงปัจจุบัน ยังขาดอะไรอยู่ มีจุดออ่นอะไรบ้าง มีความแตกต่างกัน
อย่างไร

6.  ควรเขียนให้ลักษณะท่ีน ามาใชไ้ด้อนาคต ซึ่งน ามาใชใ้นการอภิปราย
ผลการวิจัย



การเรยีบเรยีงวรรณกรรมท่ีดี



การเรยีบเรยีงวรรณกรรมท่ีดี



การเรยีบเรยีงวรรณกรรมน้ีดีหรอืไม่



การเรยีบเรยีงวรรณกรรมน้ีดีหรอืไม่



กรอบแนวคิดการวจิยั 
ความหมาย



ความหมายของกรอบแนวคิดการวจิยั 

กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual framework) 

หมายถึง ความคิดรวบยอดท่ีแสดงความสัมพันธห์รอืความ
เก่ียวขอ้งของมโนทัศน์ ปรากฏการณ์ หรอื

ตัวแปรต่างๆ ท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษาอยา่งชดัเจนและ

อธบิายได้ด้วยเหตุผลเชิงวิชาการ

(บุญใจ ศรสีถิตยน์รากูร, 2553)



กรอบแนวคิดการวจิยัได้มาอยา่งไร

1.ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

3.แนวคิดของผู้สรา้งแบบจ าลองหรอืของ
นักวิจัย



ตัวอยา่งการสรา้งกรอบแนวคิดการวจิยั



หลักการสรา้งกรอบแนวคิดการวจิยั

1. ความตรงประเด็นของการวิจัย 
2. ความง่ายและไม่ซับซ้อน 
3. ความสอดคล้องกับชื่อเรือ่งท่ีสนใจจะศึกษา 
4. ความมีประโยชน์ 



ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพสมรส
- ระยะเวลาการท างานในองค์การ
- ระดับต าแหน่งงาน

คุณภาพชีวิตในการท างาน
- รายได้และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
- การพัฒนาศักยภาพของบคุลากร
- ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน
- การบูรณาการทางสังคมในองค์การ
- ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ความพึงพอใจในการท างาน
- ลักษณะงาน
- ความมั่นนคงและก้าวหน้า
- ผู้บังคับบัญชา

ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความผูกพันด้านความรู้สึก
2. ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง
3. ความผูกพันทางบรรทัดฐาน

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

t-test
ANOVA

Correlation

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย    

S.D.

ค่าเฉลี่ย    

S.D.

ค่าเฉลี่ย    

S.D.

ปลายปิดแบบเลือกตอบ

ปลายปิดประมาณค่า

ตัวอยา่งกรอบแนวคิดการวจิยั

file:///K:/หลักสูตรและการสอน/tip/ตารางสังเคราะห์ตัวแปรตาม.doc


กรอบแนวคิดการวจิัยเพ่ือค้นหา

ตัวอยา่งกรอบแนวคิดการวจิยั

กรอบแนวคิดการวจิัยเพ่ือต่อยอด/ยืนยัน

กรอบแนวคิดการวิจัยท้ังสองน้ีเหมือนหรอืแตกต่างกันอย่างไร



ความแตกต่างระหวา่ง

ความหมายกรอบทฤษฎีและ

ความหมายกรอบแนวคิดการวจิยั



กรอบทฤษฎี 
(Theoretical Framework)

หมายถึง ทฤษฎีแนวคิด หรอืมโนทัศน์ ท่ีถกู

บันทึกในวรรณกรรม และผู้วิจัยน ามาใช้สนับสนุนการ
ท าวิจัย ใช้สนับสนุนระบุสมมติฐานท่ีทดสอบ และใช้
อธบิายผลการวจิยัท่ีค้นพบอยา่งมเีหตผุลเชงิวชิาการ

(บุญใจ ศรสีถิตยน์รากูร, 2553)



ความแตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดการวิจัยกับกรอบทฤษฎี

Product

Price

Place

Promotion

Purchase 
Decision

Product

Price

Place

Promotion

Purchase 
Decision

กรอบทฤษฎี กรอบแนวคิดการวจิัย

Privacy

Personalization



ตัวแปร ประเภทตัวแปร 
และระดับมาตรวดั 
(Level of scale)



ความหมายของตัวแปร

ตัวแปร (Variable) หมายถึง คุณลักษณะหรอืสภาวการณ์ต่างๆ ของหน่วย
ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษา ตัวแปรท่ีน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ต้อง
สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ ซึ่ง คุณลักษณะ หรอืเง่ือนไขท่ีแปรเปล่ียน
ค่าไปตามบุคคลหรอืเวลา ท่ีผู้วิจัยจัดกระท า(Manipulate) ควบคุม (Control)
หรอืสังเกต (Observe) จะแปรเปล่ียนค่าได้ต้ังแต่ 2 ค่าขึ้นไป 

ตัวอยา่ง 
• เพศสภาพ มี 2 ลักษณะ คือ ชาย และหญิง
• ฐานะเศรษฐกิจของครอบครวั อาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ฐานะร่ารวย ฐานะปานกลางและฐานะยากจน 
• คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เป็นค่าของตัวเลขชุดหน่ึงท่ีมีหลายๆค่า เป็นต้น



การนิยามตัวแปร

ในทางวิจัย ตัวแปร หรือแนวคิดแต่ละตัวจะประกอบด้วยนิยามสองประเภท ซึ่งมี
ความหมายและหน้าท่ีแตกต่างกัน คือ

1) นิยามเชงิทฤษฎี ซึ่งตรงกับภาษาองักฤษว่า theoretical, conceptual, 

or constitutive definition

2) นิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งภาษาองักฤษ เรยีกวา่ operational definition



ค าศัพท์ท่ีเก่ียวกับตัวแปร

• ตัวแปรอสิระ 
(Independent)

• ตัวแปรเหตุ (Presumed 
caused) 

• ตัวแปรน าหน้า 
(Antecedent) 

• ตัวแปรจัดกระท า 
(Manipulate)

• ตัวแปรท านาย 
(Predictor) 

• ตัวแปรท่ีแปรเปล่ียนยาก 
(Stable)

กลุ่มผู้กระท า

• ตัวแปรตาม (Dependent)

• ตัวแปรผล (Presumed 
effect)

• ตัวแปรตามหลัง 
(Consequent)

• ตัวแปรตอบสนอง 
(Response)

• ตัวแปรถูกท านาย 
(Predicted ) 

• ตัวแปรท่ีแปรเปล่ียนง่าย 
(Unstable )

กลุ่มถูกกระท า

• ตัวแปรแทรกซ้อน/ตัวแปร
ภายนอก/ตัวแปรเกิน 
(Extraneous variable)

• ตัวแปรประกอบ (Component 
variable)

• ตัวแปรสอดแทรก/ตัวแปร
ส่งผ่าน (Intervening 
variable)

• ตัวแปรกระท า (Active 
variable)

• ตัวแปรตอบสนอง (Response 
variable)

• ตัวแปรคุณลักษณะ (Attribute 
variable)

ตัวประกอบ



ประเภทของตัวแปร

ตัวแปรแทรกซอ้น/
ตัวแปรเกิน

ตัวแปรประกอบ

ตัวแปรอสิระ

ตัวแปรสอดแทรก/
ตัวแปรส่งผ่าน

ตัวแปรตาม

ประเภทของตัวแปรพิจารณาตามบทบาทท่ีได้รบัในกรอบแนวคิดการวจิัย



ตัวอย่างตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย

“การศึกษาระดับความภักดีต่อสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศของผู้ซื้อในจังหวัดน่าน”

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม

ตัวแปรส่งผ่าน

ตัวแปรเกิน

เพศ

-ตราสินค้า
-ระดับการศึกษา 

ระดับความ
ภักดีต่อสินค้า
น าเข้าจาก
ต่างประเทศ

-การส่งเสรมิสินค้าไทยของ
ภาครฐั
-การรวมกลุ่มของผู้ผลิต



ระดับมาตรวดั

Level of scale



ระดับมาตรวดั

มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นตัวแปรท่ีถูกจัดเป็นกลุ่มๆ โดยท่ีตัวแปรน้ีไม่สามารถจัดล าดับก่อนหลัง หรอืบอกระยะห่างได้

ตัวแปร คุณลักษณะท่ีแสดงความแตกต่าง

เพศ

เชือ้ชาติ

ศาสนา

อาชพี

สถานภาพครอบครวั

ภมูิล าเนา

ฐานะเศรษฐกิจ

สมณศักด์ิ

ชาย หญิง

ไทย จีน ญ่ีปุ่น

พุทธ ครสิต์ อสิลาม

รบัจ้าง เจ้าของธรุกิจ ท านา ค้าขาย ขา้ราชการ

โสด สมรส หม้าย หย่า แยก

ต าบล อ าเภอ จังหวดั ภาค ประเทศ

ยากจน ปานกลาง ร่ารวย

มี  ไม่มี



ระดับมาตรวดั

มาตราจัดล าดับ (Ordinal Scale) สามารถจัดเป็นกลุ่มๆ ได้ และไม่สามารถบอกระยะห่างระหวา่งกลุ่มได้
เชน่เดียวกับมาตรานามบญัญัติ แต่มาตราจัดล าดับสามารถจัดล าดับก่อนหลังของตัวแปรได้

ตัวแปร คณุลักษณะท่ีแสดงความแตกต่าง

มาตราจัดล าดับ ลดระดับเป็นนามบัญญัติ

ระดับ

การศึกษา

มัธยมศึกษา, ปรญิญาตร,ี ปรญิญาโท, 

ปรญิญาเอก

เรยีน ไม่เรยีน

วุฒิทางบาลี เปรยีญธรรม (1 -3) 

เปรยีญธรรมโท (4-6) 

เปรยีญธรรมเอก (7-9)

มี   ไม่มี



ระดับมาตรวดั

มาตราอนัตรภาค (Interval Scale) คุณลักษณะของมาตราน้ีสามารถแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มๆ ได้ จัดล าดับ

ก่อนหลังของตัวแปรได้ อกีท้ังมีระยะห่างของชว่งการวดัท่ีเท่ากัน และไม่มศูีนยแ์ท้ 
หมายความวา่ ศูนย์ของมาตราน้ีไม่ได้หมายความวา่ไม่มี แต่เป็นศูนย์ท่ีเกิดจากการสมมติขึ้น 

ตัวแปร คุณลักษณะท่ีแสดงความแตกต่าง

อนัตรภาค ลดระดับลงเป็น

มาตราจัดล าดับ นามบัญญัติ

สติปัญญา (IQ) 50..90..100..120 ปัญญาออ่น  

ปกติฉลาดมาก 

ปกติ ผิดปกติ

คะแนนจากการ

สอบ

0..30..070..100 อ่อน ปานกลาง 

ดี ดีเยี่ยม

ผ่าน ไม่ผ่าน



ระดับมาตรวดั

มาตราอตัราส่วน (Ratio Scale) มาตราน้ี เป็นมาตราท่ีมี
ลักษณะเหมือนกับมาตราอนัตราภาคชัน้ทุกประการ แต่ส่ิงท่ี
แตกต่างกันในมาตราน้ีคือ มาตราน้ีเป็นมาตราท่ีมี 

ศูนยแ์ท้ (Absolute Zero) หมายความว่า ผลท่ีได้
จากการวัดในมาตราน้ีหากเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีอย่าง
แท้จรงิ เชน่ ตัวแปรน้าหนัก หรอืส่วนสูง 0 (ศูนย์) ของตัว
แปรท้ังสองตัวน้ีหมายถึงไม่มีน้าหนักและไม่มีความสูงเลย



ช่วยกันจัดข้อมูลน้ีให้เป็นมาตรวัดแต่ละระดับกันหน่อยครบั

ตัวแปร R I O N
รายได้

คะแนนสอบ

หมายเลขบัตร
ประชาชน



สรปุระดับมาตรวดั

มาตรวดั จดักลุ่มได้ เรยีงล าดับ
ได้

ระยะห่าง
เท่ากัน

มศูีนยแ์ท้

นามบญัญัติ  × × ×

จดัล าดับ   × ×

อนัตรภาค    ×

อตัราส่วน    

(Pritha Bhandari, 2020)



สมมติฐาน 

ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบ
สมมติฐาน 

และอ านาจการทดสอบ



ความหมายของสมมติฐาน

• ส่ิงท่ีคาดคิดหรอืคาดเดาวา่จะเป็นค าตอบของปัญหา โดยอาศัยเหตุผลและความรูท่ี้
มีอยู่

• แสดงทิศทางความสัมพันธข์องตัวแปร ซึ่งสามารถท าการทดสอบได้

• ซึ่งค าตอบท่ีคาดคะเนน้ีอาจถูกหรอืผิดก็ได้ จะต้องมีการทดสอบก่อน

• การวิจัยบางเรือ่งอาจจะไม่มีการก าหนดสมมติฐานก็ได้ เน่ืองจากผู้วจิัยอาจยงัไม่มี
ความม่ันใจเพียงพอในการก าหนดสมมติฐานหรอืในบางครัง้อาจจะต้องมีการ
ปรบัเปล่ียนสมมติฐานเม่ือได้ด าเนินการวจิัยผ่านไปแล้วชว่งเวลาหน่ึง เน่ืองจาก
ผู้วจิัยได้พบเงือ่นไขท่ีอาจท าให้ผลการวจิัยท่ีเกิดข้ึนน้ันเปล่ียนแปลงไป



สมมติฐานเป็นส่วนหน่ึงของการอธบิายปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา ใน

สมมติฐานเราจึงต้องระบุให้ชดัเจนว่าอะไรสัมพันธกั์บอะไร 
สัมพันธกั์นอย่างไร หรอือะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล 
สมมติฐานเป็นข้อยืนยันเก่ียวกับความสัมพันธร์ะหว่าง

ตัวแปรสองตัวหรอืเกินกว่า



ความส าคัญของสมมติฐาน

1. เป็นการชีใ้ห้เห็นปัญหาการวิจัยท่ีชดัเจน 
2. เป็นตัวบ่งชีก้ารออกแบบการวิจัยต้ังแต่การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
3. ชว่ยอธบิายปรากฏการณ์
4. ชว่ยก าหนดขอบเขตของผลการวิจัย
5. ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ 



ลักษณะของสมมติฐานท่ีดี

1. สมมติฐานท่ีดีต้องอธบิาย หรอืตอบค าถามได้หมด และอยู่ในรปูแบบท่ี
สามารถสรปุได้ว่าจะสนับสนุนหรอืคัดค้านได้

2. สมมติฐานท่ีดีจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิท่ีรูกั้นอยู่ท่ัวไป 
ใชเ้ทคนิคท่ีสามารถวัดได้ และเป็นเทคนิคท่ีมีอยู่แพรห่ลาย ใชกั้นในวง
กว้าง

3. ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนต้องเข้าใจง่าย ท้ังในแง่ภาษา เหตุผล และวิธกีารท่ี
จะตรวจสอบ

4. สมมติฐานท่ีดีต้องสามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูล หรอืหลักฐาน



5. สมมติฐานท่ีดีต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎี และความรูพ้ื้นฐาน และ
จ ากัดขอบเขตของการตรวจสอบได้ สมมติฐานหน่ึงข้อ จึงควรใชค้ าถาม
เพียงหน่ึงข้อเท่าน้ัน

6. สมมติฐานท่ีดีต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย
7. สมมติฐานท่ีดีต้องมีอ านาจการพยากรณ์สูง น่ันคือ สมมติฐานน้ันควร
น าไปใชอ้ธบิายสภาพการณ์ท่ีคล้ายๆ กันได้

8. ต้องระบุความสัมพันธข์องตัวแปรท่ีศึกษาคาดหมายล่วงหน้าว่าจะ
เกิดขึ้น โดยอยู่ในรปู "แตกต่างกัน" "มากกว่า" "น้อยกว่า" "สัมพันธกั์น" 
"ขึ้นอยู่กับ" เป็นต้น

ลักษณะของสมมติฐานท่ีดี



ประเภทของสมมติฐาน

สมมติฐานทางการวิจัย 
(Research Hypothesis) 

สมมติฐานทางสถิติ 

(Statistical Hypothesis)

1. สมมติฐานแบบมีทิศทาง
เชน่ ผู้บรหิารเพศชายมีประสิทธภิาพในการบรหิารงาน
มากกวา่ผู้บรหิารเพศหญิง

2. สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง
เชน่ ผู้บรหิารท่ีมีเพศต่างกันมีปัญหาในการบรหิารงาน

วชิาการแตกต่างกัน

1. สมมติฐานหลัก (H0) 
เป็นสมมติฐานท่ีแสดงการเท่ากัน หรอืไม่แตกต่าง
หรอืไม่มีความสัมพันธร์ะหวา่งตัวแปร มักจะมีเครือ่งหมาย =

2. สมมติฐานทางเลือก (H1) 
เป็นสมมติฐานท่ีแย้งกับสมมติฐานหลัก มักเป็นสมมติฐานท่ี

ผู้วจิัยต้องการพบในการวเิคราะห์ขอ้มูล



ประเภทของการทดสอบสมมติฐาน

1. การทดสอบแบบข้างเดียว (one-tailed test) หมายถึง การทดสอบ
สมมติฐานท่ีก าหนดให้มีค่ามากกว่าหรอืน้อยกว่า

2. การทดสอบแบบสองข้าง (two-tailed test) หมายถึง การทดสอบ
สมมติฐานท่ีก าหนดให้มีค่าเท่ากับหรอืไม่เท่ากับ



1. ต้ังสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ

2. ก าหนดสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ

3. ค านวณค่าสถิติทดสอบ

4. ก าหนดระดับนัยส าคัญ

5. ก าหนดเขตปฏิเสธสมมติฐาน

6. สรปุผลการทดสอบ

ข้ันตอนการทดสอบสมมติฐาน



การทดสอบสมมติฐาน

สถิติทดสอบ สมมติฐานแบบมทิีศทาง สมมติฐานแบบไมม่ทิีศทาง



ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐาน

ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐาน หมายถึง ความผิดพลาดใน
การใชข้้อมูลท่ีได้จากตัวอย่างประชากรมาสรปุผลกับประชากร มีความ
เป็นไปได้ 2 ประการ คือ

1. ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error) หมายถึง ความผิดพลาด
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิเสธ H0 ในขณะท่ี H0 เป็นจรงิ แทนด้วยสัญลักษณ์ 

2. ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 2 (Type II error) หมายถึง ความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการยอมรบั H0 ในขณะท่ี H0 ไม่เป็นจรงิ แทนด้วย
สัญลักษณ์ 



ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐาน



อ านาจการทดสอบ

อ านาจการทดสอบ (Power of test ) หมายถึง ความน่าจะเป็นหรอืโอกาสในการท่ี
จะปฏิเสธสมมุติฐานท่ีจะเป็นกลาง (H0) เม่ือสมมุติฐานน้ันเป็นเท็จ (1-β) หรอื 
กล่าวได้ว่าอ านาจในการทดสอบคือความไวท่ีจะยอมรบัสมมุติฐานทางเลือก (H1) 
เม่ือสมมติฐานน้ันเป็นจรงิอ านาจในการทดสอบน้ันก็จะมีค่ามาก โดยข้ึนอยู่กับส่ิง
ต่อไปน้ี

1. ขนาดตัวอย่างท่ีศึกษามีขนาดใหญ่พอ

2. กระบวนการท่ีได้ข้อมูลมามีความถูกต้องเท่ียงตรง ในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน

3. การเลือกใชว้ิธทีดสอบทางสถิติ โดยเลือกได้ตรงกับลักษณะของการแจกแจง
ประชากรและเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบค่าสถิติน้ันๆให้มากท่ีสุด



อ านาจการทดสอบ

(Nicholas R. Wheeler et. al, 2014)



นัยยะส าคัญทางสถิติ

(Statistical significance) 

กับ

นัยยะส าคัญในทางปฏิบัติ

(Practical significance)



ความหมายของระดับนัยส าคัญ 

ระดับนัยส าคัญ คือ ความน่าจะเป็นในการเกิดความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 หรอื 
โดยปกติจะก าหนดให้  มีค่าน้อยๆ เชน่   = 0.10, 0.05, 0.02 หรอื 0.01



นัยส าคัญทางสถิติ vs นัยส าคัญในทางปฏิบติั

นัยส าคัญทางสถิติ นัยส าคัญในทางปฏิบติั

 ให้ความส าคัญกับผลการเปรยีบเทียบค่า P-
value กับค่า α

 P-value บ่งบอกนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่
บ่งบอกนัยส าคัญในทางปฏิบัติ

 นัยส าคัญในทางปฏิบัติ หรอืนัยส าคัญทางคลินิก ให้
ความส าคัญกับผลการวจิัยซึ่งน าไปใชไ้ด้จรงิ (Useful 
in the real world) โดยพิจารณาจากขนาด
ผลกระทบ (Effect size)

 สมมติฐานท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ความ
แตกต่างหรอืความสัมพันธข์องตัวแปร อาจ
เกิดขึ้นโดยบงัเอญิ

 สมมติฐานท่ีมัยส าคัญในทางปฏิบัติ ขนาดผลกระทบ 
(Effect size) ของส่ิงทดลองและขนาดความสัมพันธ์
ระหวา่งตัวแปร หรอืขนาดผลกระทบไม่ใชเ่กิดขึ้นโดย
บังเอญิ (Not occurred by chance)

*** สมมติฐานท่ีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ ไม่ก่อประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติจรงิ

(บุญใจ ศรสีถิตย์นรากูร, 2563)



ขนาดผลกระทบ (Effect size)

 คือ ขนาดของผลท่ีเกิดขึ้นจากตัวแปรต้น (Independent variable) ต่อตัวแปร
ตาม (Dependent variable) ท่ีได้จากการศึกษาเชงิเปรยีบเทียบหรอืเชงิสัมพันธ ์
เชน่ ขนาดความแตกต่างของค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร ์ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอย 
(Regression coefficient) ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ์(Correlation 
coefficient) เป็นต้น (สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2553)

 ขนาดผลกระทบเป็นอสิระจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Becker, 1999)



ขนาดผลกระทบ (Effect size)

Test small medium large

T-test 0.20 0.50 0.80

ANOVA 0.10 0.25 0.40

Chi-squared test 0.10 0.30 0.50

Pearson's correlation coefficient 0.10 0.30 0.50

Difference between correlation coefficient 0.10 0.30 0.50

Linear multiple correlation coefficient 0.02 0.15 0.35

Buchner (2010); Cohen (1977) 





ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน

 เข้าใจว่า P-value ย่ิงมีค่าน้อย หมายความว่า ผลของส่ิงทดลองหรอืผลกระทบ
ย่ิงมีขนาดใหญ่ เป็นการเข้าใจผิด (The smaller the P-value, the larger the 
treatment effect is misunderstood)

 เข้าใจว่าผลการทดสอบสมมติฐานท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติย่อมมีนัยส าคัญในทาง
ปฏิบัติ เป็นการเข้าใจผิด

 เข้าใจว่าผลการทดสอบสมมติฐานท่ีมีนัยส าคัญในทางปฏิบัติย่อมมีนัยส าคัญทาง
สถิติในทุกกรณี เป็นการเข้าใจผิด

 เข้าใจว่าผลการทดสอบสมมติฐานท่ีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติย่อมไม่มีนัยส าคัญ
ในทางปฏิบัติ เป็นการเข้าใจผิด

 เข้าใจว่า ขนาดผลกระทบ ขึ้นกับขนาดตัวอย่าง เป็นการเข้าใจผิด

(บุญใจ ศรสีถิตยน์รากูร, 2563)



ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน

 สมมติฐานท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ในบางกรณีอาจไม่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ

 สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติ พิจารณาจาก p-value≤α ความแตกต่างหรอื
ความสัมพันธท่ี์พบอาจเกิดขึ้นโดยบังเอญิ (Occurred by chance)

 ดังน้ัน การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยสาขาใดก็ตาม รวมท้ังการทดสอบ
สมมติฐานในงานวิจัยแบบทดลอง และงานวิจัยศึกษาความสัมพันธ ์อาทิ ศึกษา
ผลของส่ิงทดลองต่อตัวแปรตาม การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียและ
การศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร จึงไม่ควรค านึงเฉพาะสมมติฐานท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value≤α) แต่ควรให้ความส าคัญกับผลของส่ิงทดลองท่ีมี
นัยส าคัญทางปฏิบัติ

(บุญใจ ศรสีถิตยน์รากูร, 2563)



กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีต้ังใจท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาบ้านเมืองของเราไปด้วยกันครบั


