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บทที่ 6 
ตัวแปรและสมมติฐาน 

 
 เมื่อผู้วิจัยสามารถเลือกหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้แล้ว สิ่งที่ควรทราบต่อมาคือ ต้องทราบว่า
หัวข้อปัญหาวิจัยน้ัน ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรอะไร อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม ผู้วิจัย
จะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างไร หลังจากน้ันก็ต้องต้ังสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการหาข้อสรุป
ของปัญหานั้น ๆ ดังน้ันผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของตัวแปรและสมมติฐาน เพ่ือจะได้
สามารถกําหนดตัวแปรที่ศึกษาและสามารถต้ังสมมติฐานได้ถูกต้อง ซึ่งจะได้กล่าวถึงดังต่อไปน้ี 
 
6.1 ตัวแปร  

ตัวแปร (variables) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ หรือปรากฏการณ์ของสิ่งต่าง ๆ  ที่
ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาหาความจริง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น คน วัตถุสิ่งของ  
สัตว์  พืช  ครอบครัว  ขนาดธุรกิจ  หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ตัวแปรจะต้องมีค่าเปลี่ยนได้อย่าง
น้อยต้ังแต่ 2 ค่าขึ้นไป เช่น คน (เพศ อายุ การศึกษา รายได้) เพศ สามารถแปรได้เป็นหญิงและชาย, 
อายุ สามารถแปรได้เป็นกลุ่มตามที่ผู้วิจัยกําหนด เช่น ตํ่ากว่า 20 ปี, 20 – 29 ปี30 – 39 ปี และ 40 
ปีขึ้นไป, ขนาดธุรกิจ อาจแปรได้เป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นต้น 
คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ถ้าเป็นได้อย่างเดียวคุณสมบัติน้ันก็ไม่เป็นตัวแปร เช่น ความสูงของคน ถ้า
ทุกคนสูงเท่ากันหมด ความสูงก็จะไม่เป็นตัวแปรหรือรายได้ของผู้บริโภค ถ้ารายได้เท่ากันหมดก็ไม่เป็น
ตัวแปร เป็นต้น (นภาภรณ์  จันทรศัพท์, 2547 : หน้า 72) 

 
6.2 ลักษณะและชนิดของตัวแปร 

6.2.1  ลักษณะของตัวแปร 
  ตัวแปรที่ศึกษาทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะและลักษณะ
พฤติกรรมต่าง ๆ  ของธุรกิจ  ซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของลักษณะของตัวแปรแล้ว สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ 
  6.2.1.1 ตัวแปรรูปธรรม (Concept) หมายถึงตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะ
ที่คนทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันหรือสอดคล้องกัน ตัวแปรประเภทน้ีมักเป็นตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น เพศ 
อายุ ความสูง เช้ือชาติ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น 
  6.2.1.2  ตัวแปรนามธรรม (Construct) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงความหมายใน
ลักษณะเฉพาะตัวบุคคล คนทั่วไปอาจรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ตัวแปรประเภทน้ีมักเป็นตัว
แปรที่เป็นนามธรรม ตัวแปรลักษณะน้ี บางครั้งเรียกตัวแปรสมมติฐาน (hypothetical variable) เช่น 
ความวิตกกังวล ความเกรงใจ ทัศนคติ ความเป็นผู้นํา แรงจูงใจ เป็นต้น ตัวแปรในลักษณะที่ 2 น้ี 
สังเกตโดยตรงไม่ได้ ต้องอาศัยเคร่ืองมือบางอย่างในการวัด ตัวแปรในลักษณะน้ีจึงต้องนิยามให้ชัดเจน
และต้องระบุด้วยว่าวัดได้อย่างไร 
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 6.2.2  ชนิดของตัวแปร 
  ตัวแปรทั้ง 2 ลักษณะที่กล่าวมาน้ี ถ้าพิจารณาในแง่ของชนิดของตัวแปรจะแบ่งออก
ได้เป็นหลายชนิด ดังน้ี 
  6.2.2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนและ
เป็นตัวเหตุทําให้เกิดผลตามมา 
  6.2.2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นเน่ืองจากตัว
แปรอิสระ หรือกล่าวได้ว่า เป็นตัวแปรที่เป็นผลเมื่อตัวแปรอิสระเป็นเหตุ 
   ตัวอย่างของตัวแปรทั้ง 2 ชนิดน้ี เช่น การที่ผู้ชายกับผู้หญิงมีพฤติกรรม
บริโภคแตกต่างกัน เช่นน้ีกล่าวได้ว่า  เพศเป็นตัวแปรอิสระ และพฤติกรรมบริโภค เป็นตัวแปรตาม 
หรือการที่คนมีคุณวุฒิต่างกัน เช่น คนมีคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีกับคนมีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 
ทํางานมีประสิทธิภาพต่างกัน เช่นน้ี กล่าวได้ว่า วุฒิเป็นตัวแปรต้น และประสิทธิภาพในการทํางาน
เป็นตัวแปรตาม เป็นต้น 
   สําหรับการวิจัยเชิงทดลอง 
   ตัวแปรอิสระ อาจเรียกช่ือได้ว่า ตัวแปรทดลอง หรือตัวแปรที่จัดกระทําขึ้น 
(treatment variable or manipulated variable มักแทนด้วยสัญลักษณ์ x) เช่น วิธีการขาย การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขายสินค้า 2 ตัว เป็นต้น 
   ตัวแปรตามอาจเรียกช่ือได้ว่าตัวแปรที่ถูกกําหนด (assigned variable) คือ
เป็นผลที่ถูกกําหนดเน่ืองจากตัวแปรที่ทดลองนั่นเอง 
   ตัวอย่างเช่น ต้องการศึกษาว่า วิธีการขายต่างกัน 2 แบบ คือ การขายเงิน
สดกับการขายเงินผ่อน โดยตัวแทนประเภทเดียวกัน ทดลองกับกลุ่มผู้บริโภคที่เท่าเทียมกัน การขาย
แบบใดจะมียอดขายสูงกว่ากัน เช่นน้ีกล่าวได้ว่า วิธีขายเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรทดลองและยอดขาย
เป็นตัวแปรที่ถูกกําหนดหรือตัวแปรตาม 
  6.2.2.3 ตัวแปรแทรกซ้อนหรืออาจเรียกว่าตัวแปรเกิน (extraneous variable) 
เป็นตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาของงานวิจัยเรื่องหน่ึง ๆ ในขณะน้ัน มีลักษณะเหมือนตัวแปรอิสระ ตัว
แปรแทรกซ้อนน้ีจะส่งผลมารบกวน ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ทําให้ผลการวัดค่าตัวแปรคลาดเคลื่อนไปได้ 
ตัวแปรชนิดน้ีจึงต้องทําการควบคุมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตัวแปรชนิดน้ีผู้วิจัยคาดการณ์ได้ว่าจะมี
อะไรบ้าง จึงสามารถทําการควบคุมได้ล่วงหน้า 
   ตัวอย่าง เช่น ในการทดลองขาย 2 วิธี ที่กล่าวแล้วข้างต้น เพ่ือจะดูว่า
ยอดขายแตกต่างกันหรือไม่ สิ่งที่เป็นตัวแปรแทรกซ้อนจะได้แก่ ผู้ขาย ถ้าใช้ผู้ขายคนละคนอาจมีผล
ทําให้ยอดขายต่างกันได้ ดังน้ันจึงต้องควบคุมโดยใช้ผู้ขายคนเดียวกัน นอกจากน้ี พ้ืนฐานของผู้บริโภค   
เช่น   ทัศนคติและความสนใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อวิธีการขาย เพศของผู้บริโภค   เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ี
เป็นตัวแปรแทรกซ้อน ผู้วิจัยจะต้องทําการควบคุมตัวแปรเหล่าน้ีให้เกิดมีขึ้นน้อยที่สุด เพ่ือให้ตัวแปร
ตามท่ีวัดเกิดจากการกระทําของตัวแปรอิสระแต่เพียงอย่างเดียว ผลวิจัยจึงจะถูกต้องมากที่สุด 
  6.2.2.4 ตัวแปรสอดแทรก (intervening variable) เป็นตัวแปรอีกชนิดหน่ึงที่ส่งผล
กระทบต่อตัวแปรตามคล้าย ๆ ตัวแปรแทรกซ้อน แต่มีลักษณะต่างกันตรงที่ว่าตัวแปรชนิดน้ี ผู้วิจัยไม่
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สามารถคาดการณ์ได้ว่า มีอะไรบ้างและจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงไม่สามารถหาทางควบคุมได้ เช่น ความ
วิตกกังวล ภาวะของสุขภาพ ความคับข้องใจ ความต่ืนเต้น ภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ตัวแปรชนิดน้ี
มักจะเกิดขึ้นเน่ืองจากกระบวนการ ทางจิตวิทยา ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม  (พวงรัตน์           
ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 44 – 45) 
 
6.3 การนิยามตัวแปรและการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
 6.3.1 การหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
  ปัญหาการวิจัยน้ัน มักเป็นปัญหาที่ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ สิ่งที่จะช่วยให้ผู้วิจัย
และผู้อ่ืนเข้าใจปัญหาน้ัน ๆ ได้กระจ่างชัดเจนตรงนั้น คือต้องการนิยามตัวแปรหรือให้ความหมายของ
ตัวแปรที่ศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวแปรประเภทนามธรรม หรือที่เรียกว่า “Construct” จะต้อง
ระมัดระวังในการให้คํานิยามคือต้องให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด ต้องให้ทราบว่าจะวัดได้อย่างไร การ
ที่จะนิยามตัวแปรให้ชัดเจนน้ันต้องอาศัยข้อมูล และข้อเท็จจริงต่าง ๆ อยู่มาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถหา
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ต่าง ๆ น้ีได้  2  แนวทาง คือ 
  6.3.1.1 อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง แนวทางน้ีผู้วิจัยต้องอ่านและค้นคว้า 
เพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรน้ัน จากเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวถึงทฤษฎีที่ตัวแปรน้ัน ๆ และจากงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
  6.3.1.2 อาศัยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล (empirical 
approach) แนวทางน้ีใช้กับตัวแปรที่เป็นนามธรรม (construct) และยังไม่มีใครศึกษามาก่อน มี
วิธีการดังน้ี 
   (1) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่ามีคุณลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของตัว
แปรที่ศึกษา 
   (2) หาคุณลักษณะ (attribute) ที่สําคัญจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสอบถามและการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
   (3) นําคุณลักษณะที่ราบรวมได้มาวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือหาองค์ประกอบ
สําคัญของตัวแปรน้ัน เพ่ือสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง (Model) ของตัวแปร เพ่ือจะให้นิยามต่อไป 
 
 6.3.2 การนิยามตัวแปร 
  การให้นิยามตัวแปร อาจใช้แนวทางใดทางหน่ึงหรืออาจใช้ทั้งสองแนวทางประกอบ
กันได้ เน่ืองจากลักษณะของตัวแปรมี 2 ลักษณะ คือลักษณะเป็นรูปธรรม และตัวแปรที่ลักษณะ
นามธรรม  การนิยามตัวแปรจึงทําได้ 2 ลักษณะเช่นกัน คือ 
  6.3.2.1 การนิยามในลักษณะของการบอกองค์ประกอบ (Constitutive definition) 
เป็นการอธิบายตัวแปรน้ันหมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มักใช้กับตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น 
นิยามเพศว่า หมายถึงลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ ชายกับหญิง หรือ
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์น่ังส่วนบุคคลท่ีมีเกียร์ต่างกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ รถยนต์ แบบเกียร์
ธรรมดา กับเกียร์ออโตเมติก เป็นต้น 
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  6.3.2.2 นิยามในลักษณะปฏิบัติการ (Operational definition) เป็นการอธิบายว่า 
ตัวแปรนั้น หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างและวัดได้อย่างไร โดยสรุปตัวแปรลักษณะน้ี 
ประกอบด้วยลักษณะสําคัญ 4 ประการดังน้ี 
   (1) คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปร 
   (2) พฤติกรรมที่แสดงออกเน่ืองจากตัวแปรชนิดน้ีมักเป็นคุณลักษณะแฝง 
ไม่สามารถสังเกตได้ หรือวัดได้โดยตรง จึงต้องวัดทางอ้อม  โดยผู้วิจัยต้องมีความเช่ือว่า คุณลักษณะ
ภายในเหล่าน้ันจะเป็นตัวกําหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมาภายใต้สภาวะหรือ
เง่ือนไขที่เหมาะสม 
   (3) สถานการณ์ หรือสิ่งเร้าที่เหมาะสม ที่นํามาเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาและพฤติกรรมน้ัน ๆ สามารถวัดได้ 
   (4) เกณฑ์ที่เป็นเคร่ืองช้ีบ่งว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาน้ัน มีความหมาย
เช่นใด เป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการ 
  ตัวอย่างการนิยามแบบปฏิบัติการ ได้แก่ นิยามทัศนคติต่อการบริโภค
ลูกกวาด หมายถึงท่าทีความรู้สึกของบุคคล (คุณลักษณะ) ที่มีต่อการบริโภคลูกกวาด ซึ่งแสดงออกมา
ใน 2 ลักษณะ คือความรู้สึกในทางที่ดีกับความรู้สึกในทางไม่ดีต่อการบริโภคลูกกวาด วัดได้โดยดูจาก
ความบ่อยในการซื้อลูกกวาด (สิ่งเร้า) ถ้าบุคคลซื้อลูกกวาดบ่อย ๆ แสดงว่ามีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค
ลูกกวาด เป็นต้น 
 
6.4 สมมติฐาน 

สมมติฐาน  (hypothesis) คือ คําตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อปัญหาที่
ศึกษา หรือการเดาท่ีใช้หลักเหตุผลใช้ปัญญา และเขียนอยู่ในลักษณะของข้อความที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป คําตอบน้ีอาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ จึงต้องมีการทดสอบ โดย
อาศัยข้อมูลต่าง ๆ และวิธีการทางสถิติ  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 46) 
 6.4.1  ลักษณะของสมมติฐาน 
  สมมติฐานจึงมีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ 
  6.4.1.1  เป็นข้อความท่ีกล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
  6.4.1.2 สามารถทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่าน้ีได้และส่วนใหญ่ต้องอาศัย
วิธีการทางสถิติ 

 ตัวอย่างสมมติฐาน ได้แก่ 
ยอดรายจ่ายในการโฆษณามีความสัมพันธ์กับยอดขายในทางบวก 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่องจักรตามวิธีซ่อมเมื่อชํารุดกับการซ่องบํารุงเป็น

ระยะที่กําหนดมีความแตกต่างกัน 
ประสิทธิภาพการทํางานในเวลาปกติแตกต่างกับการทํางานล่วงเวลา 
ผู้ใช้สินค้ากับผู้ไม่เคยใช้สินค้าแต่มีความเข้าใจในสินค้ามีความภักดีต่อตราสินค้า

น้ันไม่แตกต่างกัน 
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6.5 ประเภทของสมมติฐาน 
สมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 6.5.1   สมมติฐานทางวิจัย  
  สมมติฐานทางวิจัย (research hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนอยู่ในรูปของ
ข้อความท่ีใช้ภาษา เป็นสื่อในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานประเภทนี้ เป็น
สมมติฐานที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัยสมมติฐานทางวิจัยน้ีมีเทคนิคการเขียนอยู่ 2 แบบ คือ 
  6.5.1.1 สมมติฐานแบบมีทิศทาง (directional hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียน
โดยสามารถระบุได้แน่นอนถึงทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าสัมพันธ์ในทางใด (บวกหรือลบ) 
หรือถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็สามารถระบุได้ถึงทิศทางของความแตกต่าง เช่น มากกว่า – น้อยกว่า, 
ดีกว่า – เลวกว่า, สูงกว่า – ตํ่ากว่า เป็นต้น การต้ังสมมติฐานแบบน้ีช้ีให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเหตุผล
ของการต้ังสมมติฐานของผู้วิจัยว่ามีความเช่ือมั่นค่อนข้างสูง 
  6.5.1.2 สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (Nondirectional hypothesis) เป็นสมมติฐาน
ที่เขียนโดยไม่ได้ระบุทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือทิศทางของความแตกต่างเพียงระบุว่า
ตัวแปร 2 ตัวน้ันมีความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็ระบุเพียงว่าสองกลุ่มน้ันมีคุณลักษณะ
แตกต่างกันเท่าน้ัน 

   ตัวอย่างของสมมติฐานทางการวิจัยแบบมีทิศทาง เช่น  
- การใ ช้ เทคโนโลยีทันสมัยมีความสัมพันธ์ กับประสิท ธิผลและ

ประสิทธิภาพในการทํางานทางบวก 
- ค่าตอบแทนสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานทางบวก 
- ผู้หญิงมีความสนใจนํ้าหอมมากกว่าผู้ชาย 

   ตัวอย่างของสมมติฐานท่ีไม่มีทิศทาง เช่น 
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

ทํางาน 
- ความต้องการใช้เครื่องไฟฟ้าของบุคคลในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง

แตกต่างกัน 
- การใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน

การทํางาน 
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 6.5.2  สมมติฐานทางสถิติ  
  สมมติฐานทางสถิติ (statistical  hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนเปลี่ยนรูปมา
จากสมมติฐานทางวิจัยให้อยู่ในรูปของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ที่แทน คุณลักษณะ
ของประชากร ที่เรียกค่าพารามิเตอร์ (parameter) มาเขียนอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม 
  6.5.2.1 สมมติฐานเป็นกลาง (Null hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H0 เป็น
สมมติฐานทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุว่าตัวแปร 2 ตัวน้ัน ไม่มี
ความสัมพันธ์กันหรือคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของสองกลุ่มน้ันไม่แตกต่างกัน หรือสิ่งที่ต้องการ
ทดสอบเท่ากัน 
  6.5.2.2 สมมติฐานไม่เป็นกลาง (Alternative hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H1 
หรือ H2 แล้วแต่ว่าจะมีก่ีตัว เป็นสมมติฐานทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร โดย
ระบุถึงทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปร ว่าสัมพันธ์กันทางใด (บวกหรือลบ) หรืออธิบายถึง
คุณลักษณะใดคุณลักษณะหน่ึงของสองกลุ่ม โดยระบุว่ากลุ่มใดเป็นคุณลักษณะน้ันหรือสิ่งน้ัน ดีกว่า – 
เลวกว่า, มากกว่า – น้อยกว่า, สูงกว่า – ตํ่ากว่า อีกกลุ่มหน่ึง หรือแตกต่างกันหรือไม่เท่ากันหรือมี
ความสัมพันธ์กัน 
  สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยในการต้ังสมมติฐานทางสถิติ ได้แก่ 
  r  แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ 
  ρ แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปอันดับที่ 
  μ แทนค่าของประชากร 
  σ2 แทนความแปรปรวนของประชากร 
 ตัวอย่างสมมติฐานทางสถิติแบบเป็นกลาง (H0) 
  กรณีการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
   H0 : rAB = O หรือ ρAB = O 
  กรณีการเปรียบเทียบ 
   H0 : μ 1 =  μ 2หรือ μ A = μB 
 ตัวอย่างการต้ังสมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลาง (H1) 
  กรณีการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
   H1 : rAB ≠ O หรือ ρAB ≠ O 
 หรือ  H1 : rAB ≠ เป็น +  หรือ ρAB เป็น + 
   H1 : rAB ≠ เป็น -  หรือ ρAB เป็น – 
  กรณีเปรียบเทียบ 
   H1 : μ 1 ≠ μ 2 
 หรือ  H1 : μ 1 > μ 2 
 หรือ   H1 : μ 1 < μ 2 
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6.6 วิธีการต้ังสมมติฐาน 
สมมติฐานเป็นการเดาคําตอบต่อปัญหาที่ศึกษา ดังน้ันการต้ังสมมติฐาน จึงต้องเร่ิมจากการ

พิจารณา จุดมุ่งหมายของการวิจัยก่อนว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร แล้วจึงต้ังสมมติฐานทางวิจัย ซึ่งจะต้ัง
แบบมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้แล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะมีข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษามากน้อยเพียงใด ถ้า
มีข้อมุลมากพอที่จะใช้ยืนยัน ก็ต้ังแบบมีทิศทาง ถ้ามีข้อมูลไม่พอหรือไม่แน่ใจก็ต้ังแบบไม่มีทิศทาง 
เมื่อกําหนดต้ังสมมติฐานทางวิจัยได้แล้ว จึงต้ังสมมติฐานทางสถิติ และการต้ังสมมติฐานทางสถิติ
จะต้องต้ังทั้งสมมติฐานเป็นกลาง และสมมติฐานไม่เป็นกลางควบคู่กันไป ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ตัวอย่างที่ 1 
 จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาว่า วิธีการจูงใจแบบต่าง ๆ กับขวัญและกําลังใจในการทํางานจะ
สัมพันธ์กันหรือไม่ 
 กรณีที่ 1 ต้ังสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง 
  วิธีการจูงใจกับขวัญและกําลังใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ρAB = O 
   H1 : ρAB เป็น + 
 กรณีที่ 2 ต้ังสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง 
  วิธีการจูงใจกับขวัญและกําลังใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ρAB = O 
   H1 : ρAB ≠ O 
  เมื่อ ρAB เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรวิธีการจูงใจกับตัวแปรขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 

ตัวอย่างที่ 2 
 จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบการและพนักงานที่มีจริยธรรมของ
นักธุรกิจแตกต่างกันหรือไม่ 
 กรณีที่ 1 ต้ังสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง 
  1. ความคิดของผู้ประกอบการมีระดับที่มากกว่าของพนักงาน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : μ 1 = μ 2 
   H1 : μ 1 < μ 2 
  2. ความคิดเห็นของพนักงานมีระดับที่น้อยกว่าของผู้ประกอบการ 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : μ 1 = μ 2 
   H1 : μ 1 < μ 2 
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 กรณีที่ 2 ต้ังสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง 
  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับของพนักงานท่ีมีต่อจริยธรรมของนักธุรกิจ
แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : μ 1 = μ 2 
   H1 : μ 1 ≠ μ 2 
  เมื่อ μ 1 หมายถึง คะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 
          μ 2 หมายถึง คะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของพนักงาน 
 ข้อสังเกตเก่ียวกับการต้ังสมมติฐาน คือสมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลางจะมีลักษณะ
สอดคล้องกันสมมติฐานทางวิจัยที่ต้ังไว้ น่ันคือ ถ้าต้ังสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง สมมติฐานทาง
สถิติแบบไม่เป็นกลางก็ต้องต้ังแบบมีทิศทางด้วย และถ้าสมมติฐานทางวิจัยเป็นแบบไม่มีทิศทาง 
สมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลาง ก็ต้องต้ังแบบไม่มีทิศทางด้วย 
 
6.7 แหล่งที่มาของสมมติฐาน 

สิ่งที่ช่วยทําให้ผู้วิจัยสามารถต้ังสมมติฐานได้ดีสมเหตุสมผลน้ันมีหลายประการดังต่อไปน้ี 
6.7.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทําให้ได้รู้ทฤษฎีและผลวิจัยในประเด็น
ต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจและเกิดแนวคิดที่ทําให้สามารถต้ังสมมติฐานได้ 
 6.7.2  การสนทนากับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
  การสนทนากับผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ คํากล่าวหรือข้อคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญจะเป็นแนวทางทําให้ผู้วิจัยสามารถต้ังสมมติฐานได้ 
 6.7.3  ประสบการณ์เบื้องต้นของผู้วิจัย 
  ประสบการณ์เบ้ืองต้นของผู้วิจัยที่ได้ทํางานคลุกคลีกับเรื่องน้ันมาก่อน ทําให้มีข้อมูลที่
จะเป็นแนวทางให้สามารถต้ังสมมติฐานได้ 
 6.7.4  การได้ร่วมอภิปรายเก่ียวกับปัญหาท่ีจะศึกษากับบุคคลอ่ืน ๆ 
  การได้ร่วมอภิปรายเก่ียวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง   
น้ัน ๆ ทําให้เกิดความคิดเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้วิจัยก็สามารถต้ังสมมติฐานได้ 
 6.7.5  การสังเกตพฤติกรรม 
  จากการสังเกตพฤติกรรม สังเกตความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ของพฤติกรรมน้ัน 
รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมน้ัน ๆ ก็ทําให้ได้แนวทางในการต้ังสมมติฐาน 
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6.8 ลักษณะของสมมติฐานที่ดี 
 ลักษณะของสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  2540 : หน้า 40) 
 6.8.1  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย จุดมุ่งหมายต้องการศึกษา
อะไร แนวใดสมมติฐานก็ควรต้ังให้อยู่ในลักษณะของแนวทางเดียวกัน 
 6.8.2  อธิบายหรือตอบคําถามได้ 
  สมมติฐานที่ดีต้องอธิบายหรือตอบคําถามได้หมด ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน และอยู่
ในรูปแบบที่สามารถลงสรุปได้ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน 
 6.8.3  ตอบคําถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว 
  สมมติฐานที่ดี แต่ละข้อความใช้ตอบคําถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว น่ันคือ 
ถ้าหลายหลายตัวแปร หรือหลายประเด็นควรแยกเป็นสมมติฐานย่อย ๆ เพราะจะทําให้สามารถลง
สรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานได้ชัดเจน 
 6.8.4  สอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นจริง 
  สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
 6.8.5   ต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน 
  สมมติฐานที่ดีต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู้พ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 6.8.6  เขียนด้วยถ้อยคําท่ีอ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน 
  สมมติฐานที่ดีต้องเขียนด้วยถ้อยคําที่อ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจนภายในตัวของ
มันเอง 
 6.8.7 สามารถตรวจสอบได้ 
  สมมติฐานที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลหรือหลักฐานที่จะนํามาสนับสนุน
หรือคัดค้านได้สมมติฐานที่ดีไม่จําเป็นต้องถูกต้องเสมอไป 
 6.8.8 มีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบหรือกว้างไป   
  สมมติฐานที่ดีต้องมีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบหรือกว้างไป ถ้าแคบเกินไป จะทําให้
อธิบายตัวแปรเกี่ยวข้องได้ไม่หมด ถ้ากว้างเกินไปก็จะทําให้เลือนลางได้ และไม่สามารถหาข้อมูลมาก
ทดสอบได้เพียงพอ 
 6.8.9  มีอํานาจในการพยากรณ์  
  สมมติฐานที่ดีควรมีอํานาจในการพยากรณ์สูง  
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6.9 ข้อแนะนําในการต้ังสมมติฐาน 
 6.9.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  การต้ังสมมติฐานควรกระทําหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาน้ัน ๆ มาเป็นอย่างดีเพราะจะทําให้ผู้วิจัยเกิดความคิดเก่ียวกับหัวข้อปัญหาที่จะวิจัย ทําให้
สามารถต้ังสมมติฐานได้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับปัญหาที่วิจัย 
 6.9.2  เขียนสมมติฐานในรูปของประโยคบอกเล่า 
  การต้ังสมมติฐานควรเขียนในรูปของประโยคบอกเล่ามากกว่าประโยคคําถาม 
 6.9.3  มีประเด็นท่ีจะศึกษามากพอ 
  งานวิจัยเร่ืองหน่ึง ๆ ควรมีประเด็นที่จะศึกษามากพอ การต้ังสมมติฐาน ก็ควรแยก
ตามประเด็นย่อย ๆ ให้มากพอเพ่ือตอบปัญหาทุกข้อและเพ่ือให้คุ้มกับการลงทุน 
 6.9.4  ประโยคสมมติฐาน  จะต้องมีความชัดเจน 
  คําหรือกลุ่มคําที่ใช้ในประโยคสมมติฐาน จะต้องมีความชัดเจนไม่กํากวม ถ้าเป็น
ศัพท์เฉพาะหรือคําที่มีความหมายได้หลายอย่าง ผู้วิจัยต้องนิยามให้ชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 
 6.9.5  การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 
  ควรเขียนสมมติฐานในลักษณะที่จะเป็นแนวทางในการลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐาน 
 
6.10 ประโยชน์ของสมมติฐาน 

การต้ังสมมติฐาน มีประโยชน์ต่อการทําวิจัยหลายอย่างดังต่อไปน้ี 
6.10.1  บอกขอบเขตของปัญหา  
   ช่วยบอกขอบเขตของปัญหา เน่ืองจากสมมติฐานเป็นคําตอบที่คาดคะเนต่อปัญหา

ทุกด้าน ดังน้ันสมมติฐานจึงช่วยบอกให้ทราบว่าปัญหานั้น ๆ จะศึกษาอะไร แง่มุมใดบ้าง 
 6.10.2  ชี้แนวทางในการวางแผนการวิจัย  
   ช่วยช้ีแนวทางในการวางแผนการวิจัย สมมติฐานจะช่วยช้ีแนวทางว่าจะใช้กลุ่ม
ตัวอย่างชนิดใด ข้อมูลอะไรบ้าง จะเก็บข้อมูลอย่างไร ใช้เครื่องมือใดตลอดจนการเลือกใช้สถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม 
 6.10.3  นักวิจัยมีความคิดแจ่มแจ้งในเรื่องท่ีทําการวิจัย   
  ช่วยให้ผู้วิจัยมีความคิดแจ่มแจ้งในเรื่องที่ทําการวิจัย ทั้งน้ี เพราะสมมติฐานจะช้ีให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตัวแปรใดเป็นอิสระ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม หรืออะไร
เป็นเหตุ อะไรเป็นผล ซึ่งจะเป็นการช่วยอธิบายปัญหาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

6.10.4  แนวทางในการลงสรุป  
  เป็นแนวทางในการลงสรุป ซึ่งการสรุปจะเขียนในลักษณะคัดค้านหรือสนับสนุน
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งจะทําให้การแปรผลชัดเจน มีความหมายและเข้าใจง่าย 
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6.11 การพิจารณาตัวแปรจากสมมติฐาน 
การพิจารณาหัวข้อปัญหาที่จะวิจัยน้ันศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง และมีตัวแปรใดเป็นตัวแปร

อิสระและ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม เราไม่สามารถดูได้จากหัวข้อปัญหาโดยตรงเสมอไป เพราะช่ือ
หัวข้อปัญหาของงานวิจัยบางเร่ืองระบุเก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษาไม่ชัดเจน การที่จะสามารถระบุลงไปให้
แน่ชัดว่าหัวข้อปัญหาวิจัยน้ันศึกษาตัวแปรอะไร สามารถพิจารณาได้จากสมมติฐาน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

สมมติฐาน 
1. ผู้ชายสนใจการเป็นนายหน้ามากกว่าผู้หญิง 
2. คนจีนมีความสามารถในการค้ามากกว่าคนไทย 
3. พนักงานขายที่ฝึกอบรมต่างกันจะมีพฤติกรรมการขายต่างกัน 
4. ระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการทํางานมีความสัมพันธ์กันทางบวก 

สมมติฐานข้อ 1 
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ 
ตัวแปรตาม คือ ความสนใจการเป็นนายหน้า 

สมมติฐานข้อ 2 
ตัวแปรอิสระ คือ เช้ือชาติ 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการค้า 

สมมติฐานข้อ 3 
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการฝึกอบรม 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการขาย 

สมมติฐานข้อ 4 
ตัวแปรอิสระ คือ ระดับการศึกษา 
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ดังน้ัน หัวข้อปัญหาเร่ืองหน่ึง ๆ มีสมมติฐานก่ีข้อ เมื่อพิจารณาตัวแปรจากสมมติฐานทุก 
ๆ ข้อแล้วก็จะสามารถทราบได้ว่า หัวข้อปัญหานั้น ๆ ศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง ตัวอิสระ  ได้แก่อะไร มีก่ี
ตัว และตัวแปรอิสระ ได้แก่อะไรบ้าง มีก่ีตัว สมมติฐานจึงเป็นการจํากัดขอบเขตของปัญหาที่ศึกษา 
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 43 – 51 และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2541 : หน้า 51 – 68) 
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6.12  สรุปท้ายบท 
 หลังจากผู้วิจัยกําหนดปัญหาในการวิจัยได้แล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือ  ผู้วิจัยจะต้องศึกษาว่า  
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรอะไร  อะไรคือตัวแปรอิสระ  อะไรคือตัวแปรตาม  การนิยามตัว
แปรซึ่งตัวแปรจะมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและตัวแปรที่เป็นนามธรรม  นอกจากน้ีผู้วิจัยจะต้องกําหนด
สมมติฐานการวิจัย  เพ่ือกําหนดคําตอบหรือคาดการณ์คําตอบไว้ล่วงหน้า  สมมติฐานจะต้องกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป  สมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) สมมติฐาน
ทางวิจัย ซึ่งมี 2 แบบ คือ สมมติฐานแบบมีทิศทาง  และสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง  (2) สมมติฐาน
ทางสถิติ ซึ่งมี 2 แบบเช่นกันคือ สมมติฐานเป็นกลาง  และสมมติฐานไม่เป็นกลาง 

การที่ผู้วิจัยจะสามารถต้ังสมมติฐานได้ดีจะต้องศึกษาจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง คือ  
1. จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2. จากการสนทนากับผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
3. จากประสบการณ์ของผู้วิจัย 
4. จากการได้ร่วมอภิปรายเก่ียวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอ่ืน 
5. จากการสังเกตพฤติกรรม  

 และในการต้ังสมมติฐานจะต้องเขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วจึงนําไปต้ังสมมติฐานทางสถิติ
เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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คําถามท้ายบท 
 

1. จงพิจารณาปัญหาในการวิจัยต่อไปน้ี 
 ปัญหาท่ี 1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของวัยรุ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ปัญหาที่ 2  การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัทเอเชียสาลี่ 
สุพรรณบุรี จํากัด 
 ปัญหาท่ี 3  การบริหารจัดการร้านดอกไม้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ปัญหาท่ี 4  รูปแบบการบริหารจัดการความพึงพอใจด้านการบริหารลูกค้า บริษัทริโก้ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 ปัญหาที่ 5  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จงพิจารณาแล้วตอบคําถามต่อไปน้ี 

1.1 จงบอกถึงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของปัญหาการวิจัยทั้งปัญหาที่ 1 -  5 
1.2 จงเขียนสมมติฐานของปัญหาการวิจัยที่ 1, 3 และ 5 

2. การต้ังสมมติฐานมีประโยชน์อย่างไรต่อการวิจัย  จงอธิบาย 
3. จากสมมติฐานที่กําหนดให้  จงระบุว่าอะไรคือตัวแปรอิสระ  อะไรคือตัวแปรตาม 
     “ความคิดเห็นของพนักงานชายและพนักงานหญิงต่อการจัดกิจกรรม 5 ส แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


