
 MR 393(s)  39 

 

 

 

 

                 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่

เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาการวจิยั หรอืเกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรการวจิยั ที่ผูว้จิยัต้องไปศกึษาหรอื

ทบทวนมาก่อนทีจ่ะตัง้สมมุตฐิานการวจิยั เพื่อเป็นการบอกว่าผลการวจิยัทีค่าดการณ์ไว้

หรอืเดาไวล้ว่งหน้าก่อนทีจ่ะลงมอืทาํวจิยันัน้มาจากวรรณกรรมทีไ่ดท้บทวนมาก่อนหน้าน้ี 

             

 โครงรา่งเน้ือหา 

 3.1   การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.2   สมมตุฐิานการวจิยั 

 3.3   การเขยีนสมมตุฐิานการวจิยั  

 

 สาระสาํคญั 

 1.  การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี และ

งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปญัหาการวิจัย หรือ ตัวแปรการวิจัย เพื่อจะนํามาใช้

ประโยชน์ในสว่นต่างๆของการทาํวจิยั  ซึง่วรรณกรรมต่างๆทีไ่ดศ้กึษามานัน้ผูว้จิยัจะตอ้ง

นําไปเขยีนไวใ้นรายงานการวจิยัดว้ย 

 2.  การตัง้สมมุตฐิานการวจิยั หมายถงึการคาดเดาคาํตอบ หรอืผลการวจิยัตาม

ประเด็นปญัหาการวจิยั หรอืตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยมเีหตุผลสนับสนุน ซึ่ง

ไดม้าจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.  การเขยีนสมมุตฐิานการวจิยั จะเขยีนอยู่ในรปูแบบของความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ตวัแปรอยา่งน้อยสองตวัแปร ยกเวน้กรณกีารวจิยัตวัแปรเดยีวเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์

 

 

 

บทท่ี 3 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและสมมติุฐานการวิจยั 
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จดุประสงคก์ารเรียนรู ้    เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

1.  อธบิายวธิกีารศกึษาคน้ควา้วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได ้

2.  อธบิายวธิกีารนําวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งไปใชใ้นการทาํวจิยัได ้

3.  อธบิายวธิกีารเขยีนสมมตุฐิานการวจิยัได ้

4.  เขยีนสมมตุฐิานการวจิยัได ้
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    เน้ือหา 3.1                                               การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง หมายถงึแนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัปญัหาการวจิยั หรอืตวัแปรการวจิยัทีผู่ว้จิยักําลงัจะทําวจิยั  ซึ่งผูว้จิยัจะตอ้งไปศกึษา

คน้ควา้มาก่อนทีจ่ะลงมอืทําวจิยั ซึง่บางท่านกเ็รยีกว่า การทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง 

แนวคดิ หรอืบทความซึ่งมทีัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีน่ักวชิาการที่มี

ชื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในแต่ละสาขาวชิาได้เขยีนแสดงความคดิเห็นไว้ในสื่อต่างๆ เช่น 

วารสาร บทความในหนงัสอืพมิพ ์ ตาํราหรอืในเวบ็ไซรต่์างๆ 

ทฤษฎ ีเป็นขอ้ความทีใ่ชใ้นการอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในสงัคม หรอื

ทีเ่กดิขึน้ในธรรมชาต ิทัง้ในประเทศและต่างประเทศไดผ้า่นการพสิจูน์มาแลว้เป็นทีย่อมรบั

ในแต่ละสาขาวชิาและไดใ้ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย 

งานวจิยั หรือถ้าเป็นการวิจยัของนักศึกษาจะเรียกว่า วทิยานิพนธ์หรอืดุษฎี

นิพนธ์  ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่ได้พิมพ์เผยแพร่ไว้ตามห้องสมุดของ

สถาบนัการศกึษา วารสารการวจิยั และในเวบ็ไซรต่์างๆ 

แหล่งของวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย  แหล่งของวรรณกรรมที่

เกีย่วขอ้งมทีัง้แหลง่ทีเ่ป็นปฐมภมูแิละแหลง่ทุตยิภมู ิ แหล่งทีด่ทีีส่ดุในการนํามาใชค้วรเป็น

แหล่งปฐมภูม ิแต่ถ้าผูว้จิยัไม่สามารถจะหาจากแหล่งปฐมภูมไิดจ้ําเป็นตอ้งใชแ้หล่งทุตยิ

ภมูกิค็วรใชใ้หน้้อยทีส่ดุ  แหลง่คน้ควา้วรรณกรรมต่างๆทีจ่ะนํามาใชใ้นการวจิยัมดีงัน้ี 

1. หนงัสอืหรอืตาํราต่างๆตามหอ้งสมดุในสถาบนัการศกึษา 

2. หนังสืออ้างอิงในห้องสมุดของสถาบันการศึกษา ได้แก่  สารานุกรม 

พจนานุกรม อกัขรนุกรม หนงัสอืรายปี เป็นตน้ 

3. วทิยานิพนธ ์และดุษฎนิีพนธข์องนกัศกึษา 

4. รายงานการวจิยัตามหน่วยงานต่างๆ 

5. วารสารของหน่วยงานต่างๆ 

6. หนงัสอืพมิพร์ายวนัหรอืรายสปัดาห ์

7. เอกสารทางราชการ 

8. ไมโครฟิลม์ 
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9. เวบ็ไซรต่์างๆ 

             วิธีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  การทบทวนวรรณกรรมหรอืการศกึษา

คน้ควา้เอกสารต่างๆ ผูว้จิยัควรปฏบิตัดิงัน้ี 

1.  ผูว้จิยัตอ้งศกึษาปญัหาการวจิยั หรอืวตัถุประสงคข์องการวจิยัและสมมุตฐิาน

การวจิยัใหเ้ขา้ใจก่อน 

2. กําหนดรายการชื่อเรื่องหรอืหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาการวจิยั หรอืตวัแปร

การวจิยั 

3.  เลอืกเรือ่งทีท่นัสมยัหรอืทีจ่ดัพมิพใ์หม ่

4.  เลอืกสรรเรื่องทีจ่ะศกึษาใหต้รงตามประเดน็ปญัหาการวจิยั หรอืตรงตามตวั

แปรการวจิยั  

5.  ขณะทีอ่่านหรอืศกึษา ผูว้จิยัควรมคีวามคดิทีเ่ป็นกลางไมม่อีคตต่ิอเรือ่งทีอ่่าน

หรอืผูเ้ขยีน 

6.  ขณะทีอ่่านตอ้งพยายามจบัประเดน็สาํคญัของเรือ่งทีอ่่าน  

7.  ขณะทีอ่่านผูว้จิยัควรมกีารประเมนิเรื่องทีอ่่านไปดว้ย โดยใชเ้กณฑก์าร

ประเมนิดงัน้ี 

 7.1  ความเกีย่วขอ้งกบัปญัหาการวจิยัหรอืวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 7.2  ความน่าเชือ่ถอืของขอ้ความโดยพจิารณาความเป็นเหตุเป็นผล หรอื

หลกัฐาน 

 7.3  ขอ้ความทีเ่ขยีนมคีวามสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัเองหรอืไม ่

 7.4  ขอ้ความทีเ่ขยีนเป็นความคดิของผูเ้ขยีนเองหรอืคดัลอกจากของคน   

อื่นมา 

 7.5  คําศพัทต่์างๆในขอ้ความ ถา้ผูเ้ขยีนกําหนดขึน้เอง เป็นทีย่อมรบัของ

นกัวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆหรอืไม ่ 

 7.6  ขอ้มลูต่างๆทีนํ่ามาเขยีน มคีวามน่าเชือ่ถอืไดม้ากน้อยแคไ่หน 

 7.7  กรณีงานวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอืไดม้ากน้อยแค่ไหน ตามเกณฑก์าร

ประเมนิงานวจิยั   
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 8.  บนัทกึขอ้ความต่างๆของวรรณกรรมทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้มา โดยจดัเกบ็

เป็นเรื่องๆหรอืตามตวัแปรการวจิยั พรอ้มแหล่งทีค่น้ควา้มาเพื่อนําไปเขยีนเชงิอรรถและ

บรรณานุกรมต่อไป 

 

ประโยชน์ของวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในการนําไปใชอ้้างองิ (เชงิอรรถ) ซึ่ง

สามารถนําไปใชใ้นการอา้งองิหวัขอ้ต่างๆของการวจิยัดงัน้ี 

1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยั  วรรณกรรมหรอืขอ้ความที่

จะนํามาอา้งองิหรอืเขยีนในหวัขอ้น้ีควรสอดคลอ้งหรอืสนับสนุนว่าการวจิยัเรื่องน้ีมคีวาม

เป็นมาอยา่งไรหรอืทาํไมจงึทาํวจิยัเรือ่งน้ี 

2.  สมมุตฐิานการวจิยั  การตัง้สมมุตฐิานการวจิยัจะตอ้งมเีหตุผล คอืแนวคดิ 

ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุน 

3.  นิยามคาํศพัทเ์ฉพาะ  การนิยามหรอืการใหค้วามหมายของตวัแปรการวจิยั 

 4.  การสุ่มตวัอย่าง  การกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และเทคนิคการสุ่ม

ตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการหรอืทฤษฎขีองใครกต็อ้งเขยีนอา้งองิ 

5.  การสรา้งเครื่องมอืวจิยั  ผูว้จิยับางคนนําเครื่องมอืวจิยัของคนอื่นมาใช้

ทัง้หมด หรอืบางสว่น หรอืใชแ้นวทางการสรา้งเครือ่งมอืของคนอื่นกต็อ้งเขยีนอา้งองิ 

6.  การวเิคราะหข์อ้มลู  ลกัษณะขอ้มลูอย่างน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารอะไรบา้งในการ

วเิคราะหข์อ้มลู ตามแนวคดิ ทฤษฎ ีทีผู่ว้จิยัไดไ้ปศกึษามา 

7.  การอภปิรายผลการวจิยั  ซึง่เป็นการใหเ้หตุผลของผูว้จิยัว่า ผลการวจิยั

ออกมาอย่างน้ีสอดคลอ้ง หรอืตรงกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัของใครบา้ง ในส่วนน้ี

ผูว้จิยักต็อ้งใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งมาอา้งองิ 

ประโยชน์ทัว่ๆไปของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  นอกจากประโยชน์ที่ใช้ในการ

อา้งองิทีก่ล่าวมา 7 ขอ้ขา้งตน้แลว้ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งยงัมปีระโยชน์ใน

ดา้นอื่นๆอกีดงัน้ี 

1.  ช่วยใหผู้ว้จิยัมคีวามเขา้ใจในเรื่องทีว่จิยั หรอืปญัหาการวจิยัมากขึน้ ว่า

คาํตอบหรอืผลการวจิยัจะมลีกัษณะอยา่งไร 
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2.  ชว่ยไมใ่หเ้กดิความซํ้าซอ้นในการทาํวจิยั  การศกึษาวรรณกรรมในสว่นของ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจะทาํใหผู้ว้จิยัทราบวา่งานวจิยัทีก่ําลงัจะทาํซํ้าซอ้นกบัของคนอื่น หรอื

มงีานวจิยัทีค่นอื่นทาํไวก้่อนหรอืไม ่

3.  ชว่ยทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการเขยีนหวัขอ้ต่างๆของรายงานการ

วจิยั เช่นการสุ่มตวัอย่าง การสรา้งเครื่องมอืวจิยั การเลอืกใชว้ธิกีารทางสถติใินการวจิยั 

การแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการเขยีนรายงานการวจิยั 

 

การเขยีนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในรายงานการวจิยัทีนิ่ยมกนัจะเขยีนไวบ้ทที ่2 

กรณทีีก่ารเขยีนรายงานม ี5 บท การเขยีนวรรณกรรมมวีธิกีารเขยีน 3 แบบดงัน้ี 

แบบที ่1  การเขยีนแบบตดัต่อ เป็นวธิกีารทีนํ่าเอา แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละคนมาต่อๆกนัภายในเรื่องหรอืหวัขอ้เดยีวกนั โดยไม่มกีารสรุปแต่ละ

หวัขอ้ 

แบบที ่2   การเขยีนแบบตดัต่อเหมอืนกบัแบบแรก แต่มกีารสรุปหรอืสงัเคราะห์

ขอ้ความเขา้ดว้ยกนั การเขยีนแบบน้ีจะดกีวา่แบบแรก 

แบบที ่3  การเขยีนในรปูแบบสรุปความหรอืแบบสงัเคราะหข์อ้ความ การเขยีน

แบบน้ีเป็นวิธีการเขยีนที่ดีที่สุด แต่มีการเขยีนแบบน้ีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเขยีนตาม

รปูแบบที ่2  

แนวการเขยีนแบบที1่ และแบบที ่2  เราจะพบมากในวทิยานิพนธใ์นระดบั

ปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอก ซึง่นักศกึษาและผูอ้่านทัง้หลายสามารถหาอ่านได ้ส่วน

การเขยีนในแบบที3่ จะเขยีนกนัน้อยมากจะพบกใ็นระดบัปรญิญาเอก ซึ่งกข็ึน้อยู่กบั

อาจารยท์ีป่รกึษาวา่จะยอมใหเ้ขยีนรปูแบบใด  ต่อไปน้ีจะยกตวัอย่างการเขยีนวรรณกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้งตามรปูแบบที ่3 เป็นวทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาเทคโนโลยทีาง

การศกึษา โครงการปรชัญาดุษฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง ของ 

นายสพุจน์  องิอาจ  ดงัน้ี 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการวจิยัเรื่อง อทิธพิลของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอกชน  ผู้วจิยัได้ทําการศกึษาหลกัการ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1. ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

 เทคนิคการสอนของอาจารย ์

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

 สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถาบนั 

 สือ่การเรยีนการสอน 

 สภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนการสอน 

 การใชแ้หลง่ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต 

 การใชแ้หลง่ขอ้มลูทางสือ่มวลชน 

 ความสมัพนัธก์บัเพือ่น 

 ความสมัพนัธก์บัครอบครวั 

  เจตคตทิางการเรยีน     

              2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

                แนวความคดิ หลกัการ และทฤษฎีที่อธบิายถงึสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ที่

ก่อให้เกิดการเรยีนรู้ และนําไปประยุกต์ใช้กบัการเรยีนการสอน  แนวความคิดที่เห็น

เด่นชดัเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูต้ามแนวความคดิของนักจติวทิยาการศกึษาที่

นํามาใชก้บัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมดีงัน้ี (ประสาท อศิรปรดีา,2538,หน้า 35; 

พงษพ์นัธ ์พงษ์โสภา,2542,หน้า84-91,107-110; พรรณี  ช.เจนตติ,2538หน้า 25-41,355-

370; ………(มอีกีหลายคน)....................) 

               1.  ทฤษฎกีารสรา้งองคค์วามรู ้เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูโ้ดยที่

ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งองคค์วามรูจ้ากความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีเ่รยีนกบัความรูค้วามเขา้ใจเดมิ

และประสบการณ์ใหมจ่ากการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน.................. 
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 2.  ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูโ้ดยที่

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดจ้ากการเลยีนแบบ หรอืไดจ้ากการสงัเกตการกระทาํของผูอ้ื่น เชน่ 

จากผูส้อน เพือ่น ......................................................................... 

 3. ทฤษฎกีารประมวลสาระสนเทศ  เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้

โดยกระบวนการศกึษาคน้ควา้ดว้ยขอ้มลูขา่วสารต่างๆ................................................ 

 จะเห็นได้ว่ าจากหลักการ แนวคิด  ทฤษฎีที่ เข้ามาช่วยในการจัดการ

สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมเป็นดงัน้ี 

 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 การจัดสภาพแวดล้อมการ เรียนรู้  ด้าน เทคโนโลยีการศึกษาช่วยจัด

สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูไ้ด ้3 ประเภท (จนัทรพ์มิพ ์ สายสมร, 2543, หน้า 70-71; มาล ี 

จุฑา, 2544, หน้า 243-260; อรพนัธุ ์ ประสทิธริตัน์, 2545, หน้า 59-63; อาภรณ์  ใจเทีย่ง

, 2540, หน้า 226-230; Dudek, pp.13-15; Roblyer, 2000) ไดแ้ก่ 

 1.  สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้างกายภาพ (physical environment)ไดแ้ก่ สภาพ

ในหอ้งเรยีนประกอบดว้ย อุณภูม ิ แสงสว่าง  เสยีง  การระบายอากาศ  และสภาพนอก

หอ้งเรยีนประกอบดว้ย.................................................................................................... 

 2.   สภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้างจติภาพ (psychology environment)เป็น

สภาพการเรยีนรูท้ีท่ําใหเ้กดิความรูส้กึในทางบวก หรอืทางลบซึง่เป็นลกัษณะของเจตคติ

ต่อการเรยีนไดแ้ก่ลกัษณะของครทูีด่ ีพฤตกิรรมการสอนของคร ู................................... 

 3.   สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้างสงัคม(social  environment)......................... 

                                                                        

ฯลฯ 

 

 

 

 

                            

 

กิจกรรม 3.1 

1. ทา่นมหีลกัการอยา่งไรบา้งในการศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งมปีระโยชน์ในการทาํวจิยัอยา่งไรบา้ง     
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 ความหมายของสมมุติฐาน  สมมุตฐิานเป็นคาํสองคํารวมกนัคอื สมมุต ิกบั 

ฐาน สมมุตหิมายถงึ นึกเอา ทกึทกัเอา สมมุตเิอา ส่วนฐานหมายถงึสิง่รองรบั ถ้าตคีวาม

ตามคําศพัท์ สมมุตฐิานหมายถงึ ขอ้ความที่สมมุตขิึน้เพื่อใชเ้ป็นสิง่รองรบัสิง่อื่น ๆ ที่จะ

สรา้งตามมา ซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Assumption 

 ในทางการวจิยัสมมุติฐานหมายถึง ผลการวจิยัที่คาดว่าจะได้รบัตามประเด็น

ปญัหาการวิจยั  ซึ่งขึ้นอยู่กบัว่าผู้วิจยักําลงัทําวิจยัเรื่องอะไร  สมมุติฐานที่ดีจะต้องมี

สว่นประกอบสองสว่นดงัน้ี 

1. เป็นขอ้ความทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรการวจิยั 

2. สมมตุฐิานจะตอ้งชดัเจนและสามารถทดสอบความสมัพนัธด์งักลา่วได ้

สมมุติฐานการวิจัยไม่จําเป็นต้องมีเสมอไป ในการทําวิจัยบางเรื่องไม่จําเป็นต้องมี

สมมุตฐิานการวจิยั  ถ้าเป็นการวจิยัตวัแปรเดยีวโดยผู้วจิยัไม่มวีตัถุประสงค์ที่จะศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ  แต่ถ้าเป็นการวิจยัหลายตวัแปรที่ต้องการศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่างๆ เหลา่นัน้  ผูว้จิยัตอ้งตัง้สมมตุฐิานการวจิยั 

 แหล่งท่ีมาของสมมติุฐาน  สมมุตฐิานของการวจิยัแต่ละเรือ่งมทีีม่าแตกต่างกนั

แต่พอจะสรปุไดถ้งึทีม่าทัง้หมดของสมมตุฐิานจากแหลง่ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การนิรนยัทฤษฎ ีหรอืแนวคดิเชงิทฤษฎต่ีาง ๆ 

2. ขอ้คน้พบในงานวจิยัทีม่ผีูอ้ ื่นทาํไวแ้ลว้ 

3. ความเชื่อของผูว้จิยัหรอืสามญัสํานึก เช่น เดก็จะเรยีนเก่งหรอืไม่เก่งขึน้อยู่

กบัความขยนัหมัน่เพยีร และความรบัผดิชอบในการเรยีน 

4. การฉุกคดิไดเ้อง หรอืการหยัง่รูข้องผูว้จิยั 

5. ประสบการณ์ของผูว้จิยัเอง 

6. การเปรยีบเทยีบแบบอุปมาอุปมยักบัสิง่ที่เป็นจรงิตามธรรมชาต ิเช่น กฎ

ทางฟิสกิสท์ี่ว่าวตัถุมวลใหญ่ย่อมดงึดูดวตัถุมวลเล็กกว่า เราก็อาจตัง้สมมุตฐิานอธบิาย

ความสมัพนัธร์ะหวา่งธุรกจิขนาดใหญ่ทีช่อบเอาเปรยีบหรอืบบีบงัคบัธุรกจิขนาดเลก็ 

7. จากหลกัเหตุผลและความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูว้จิยั 

เน้ือหา  3.2                                                                      สมมติุฐานการวิจยั 
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 ประโยชน์ของสมมติุฐาน  การวจิยัทุกเรือ่งไมจ่าํเป็นตอ้งมสีมมุตฐิานเสมอไป

ดงัทีก่ลา่วมาแลว้  แต่ถา้การวจิยัทีม่สีมมตุฐิานการวจิยัจะชว่ยใหผู้ว้จิยัไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 

1. ชว่ยใหผู้ว้จิยัมคีวามคดิเกีย่วกบัเรือ่งทีว่จิยัชดัเจนขึน้ 

2. ชว่ยกาํหนดขอบเขตของการวจิยั ผูว้จิยัสามารถรูไ้ดว้า่จะทาํวจิยักวา้งขวาง 

แคไ่หนทัง้เน้ือหา  เวลา และประชากรของการวจิยั 

3. ชว่ยบอกถงึขอ้มลูทีจ่ะนํามาใชใ้นการวจิยัวา่จะตอ้งใชข้อ้มลูอะไรบา้ง จะใช ้

เครือ่งมอืวจิยัแบบใดจงึจะเหมาะสมกบัขอ้มลู 

4. แนะแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจะทราบไดท้นัทวีา่จะใชส้ถติอิะไร 

บา้งทัง้สถติบิรรยาย  และสถติอิา้งองิ 

5. ช่วยให้ผูว้จิยัได้แนวทางในการเขยีนผลของการวจิยัหรอืคําตอบได้ชดัเจน

ขึน้ 

6. สมมุตฐิานบอกถงึขอ้เทจ็จรงิสมมุตหิรอืคําตอบทีค่าดหวงัของผูว้จิยัจากการ

วจิยัครัง้น้ี 

7. การทดสอบสมมตุฐิานจะนําไปสูก่ารสรา้งทฤษฎ ี

 ประเภทของสมมุติฐาน  ทางดา้นการวจิยัเราแบ่งสมมุตฐิานออกเป็น 2 

ประเภทคอื สมมุตฐิานการวจิยั และสมมุตฐิานทางสถติ ิซึ่งรายละเอยีดแต่ละประเภทมี

ดงัน้ี 

 1.  สมมุตฐิานการวจิยั (Research hyphothesis) หมายถงึผลการวจิยั หรอื

คาํตอบของปญัหาการวจิยัทีผู่ว้จิยัตัง้ขึน้ตามเหตุผล หรอืตามแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั

ทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งผูว้จิยัไดท้บทวนมาก่อน  สมมุตฐิานการวจิยัต้องสอดคล้องกบัปญัหาการ

วจิยัหรอืวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ซึง่อาจจะมขีอ้เดยีวหรอืมากกวา่หน่ึงขอ้กไ็ด ้การเขยีน

สมมุตฐิานการวจิยัจะเขยีนเป็นขอ้ความทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรการวจิยั ซึ่ง

จะไดก้ลา่วในรายละเอยีดต่อไป 

 2. สมมุตฐิานทางสถติ ิ(Statistical  hypothesis) หมายถงึ สมมุตฐิานทีใ่ชส้าํหรบั

ทดสอบทางสถติ ิหรอืเป็นสมมุตฐิานเชงิทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการทดสอบนัยสําคญัทาง

สถติ ิซึง่ยงัแบง่ออกไดเ้ป็น 2 แบบ คอื 

      2.1 สมมุตฐิานไรน้ยัสาํคญั (Null  hypothesis : 0Η ) หมายถงึสมมุตฐิานที่

กาํหนดไวว้า่คา่ของประชากร เชน่µ และ ρ (µ  อ่านวา่ มวิ หมายถงึคา่เฉลีย่ของประชากร 
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และ ρ  อ่านวา่ โร หมายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรของประชากร) ไมแ่ตกต่างกนั 

หรอืเทา่กบัศนูย ์เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ทางสถติไิดด้งัน้ี 

  210 : µµ =Η   หรอื  021 =− µµ   

 (หมายความวา่ คา่เฉลีย่ของประชากรสองกลุม่เทา่กนัหรอืไมแ่ตกต่างกนั) 

  0:0 =Η ρ  
 (หมายความว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรของประชากรเท่ากบัศูนย์ หรอืไม่มี

ความสมัพนัธก์นั) 

  210 : ρρ =Η   หรอื   021 =− ρρ  

 (หมายความวา่ ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรของประชากรสองกลุ่มเท่ากนัหรอืไม่

แตกต่างกนั) 

 2.2. สมมุตฐิานทางเลอืก (Alternative hypothesis : 1Η ) หมายถงึ

สมมตุฐิานทีต่รงขา้มกบัสมมตุฐิานไรน้ยัสาํคญั เป็นสมมตุฐิานมไีวใ้หเ้ลอืกเมือ่สมมุตฐิานไร้

นยัสาํคญัไม่จรงิหรอืถูกปฏเิสธ มวีธิเีขยีนได ้3 แบบ ดงัน้ี (ถ้าตัง้สมมุตฐิานไรน้ัยสาํคญั

เป็นคา่เฉลีย่ของประชากรเทา่กนั คอื 21 µµ = ) 

   แบบที ่1  211 : µµ ≠Η   (แบบไรท้ศิทางหรอืแตกต่างกนั) 

   แบบที ่2 211 : µµ >Η   (แบบมทีศิทางหรอืมากกวา่) 

   แบบที ่3 211 : µµ <Η   (แบบมทีศิทางหรอืน้อยกวา่) 

 ทางปฏบิตัผิู้วจิยัต้องเลอืกแบบใดแบบหน่ึง ถ้าผู้วจิยัไม่มขีอ้มูลอะไรที่มคีวาม

มัน่ใจกค็วรจะใชแ้บบที ่1 แต่ถ้ามขีอ้มูลทีม่ ัน่ใจ เช่น ทฤษฎ ีหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งก็

อาจจะเลอืกใชแ้บบที ่2 หรอืแบบที ่3 

 สมมุตฐิานทางสถติมิคีวามสาํคญัมากในการวเิคราะหข์อ้มลู เพราะไมว่่าผูว้จิยัจะ

มสีมมุตฐิานการวจิยัอย่างไรกต็ามในทางสถติผิูว้จิยัจะตอ้งทดสอบสมมุตฐิานไรน้ัยสาํคญั

ก่อนเสมอ เพือ่จะรบั (Accept) หรอืปฏเิสธ (Reject) แลว้จงึจะแปลผลทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบ

กบัสมมตุฐิานการวจิยั เพือ่จะลงขอ้สรปุวา่เป็นไปตามสมมตุฐิานการวจิยัหรอืไม ่
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กิจกรรม 3.2 

1. สมมุตฐิานการวจิยัคอือะไร และมลีกัษณะอยา่งไร 

2. สมมุตฐิานการวจิยัไดม้าอยา่งไร 

3. ผูว้จิยัไดป้ระโยชน์อยา่งไรจากสมมตุฐิาน 

4. สมมุตฐิานไรน้ยัสาํคญักบัสมมุตฐิานทางเลอืกต่างกนัอยา่งไร 
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ก่อนทีผู่ว้จิยัจะลงมอืเขยีนสมมุตฐิานการวจิยักค็วรจะตอ้งรูว้่าสมมุตฐิานทีด่นีัน้มี

ลกัษณะอย่างไรเสยีก่อน เพือ่จะไดนํ้าไปประกอบในการเขยีนเพือ่ใหไ้ดส้มมุตฐิานการวจิยั

ทีด่ดีงัน้ี 

1. สมมุตฐิานที่ดนีัน้จะต้องประกอบด้วยแนวความคดิทีช่ดัแจ้งไม่คลุมเครอื

(Conceptually clear) นัน่หมายความวา่จะตอ้งเป็นแนวความคดิทีส่ามารถเขา้ใจไดแ้ละ

นิยามเป็นกจิลกัษณะได ้

2. สมมุตฐิานทีด่คีวรจะอ้างองิกบัขอ้เทจ็จรงิทีส่ามารถพสิูจน์และทดสอบได ้

(Empirical references)ไม่องิกบัค่านิยามเช่น ควรไม่ควร ดไีม่ด ีมปีระโยชน์หรอืไม่มี

ประโยชน์ เป็นตน้ เพราะคา่นิยมเหลา่น้ีเป็นสิง่พสิจูน์ใหเ้หน็ไมไ่ด ้

3. สมมุตฐิานทีด่นีัน้ควรจะมคีวามจาํเพาะ (Specific) พอสมควร สมมุตฐิานที่

กวา้งเกนิไปนัน้จะเกดิปญัหาดา้นการเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

4. สมมุตฐิานทีต่ ัง้ไวน้ัน้ควรจะมวีธิหีรอืมเีทคนิคทางสถติทิดสอบได ้สมมุตฐิาน

จะดแีละน่าสนใจอย่างไรกแ็ลว้แต่ ถา้ไม่มวีธิทีีจ่ะพสิจูน์ว่าเป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงิแลว้กห็า

ประโยชน์ทางการวจิยัไมไ่ด ้

5. สมมุตฐิานที่ดแีละมปีระโยชน์นัน้ควรจะมคีวามเกี่ยวโยงกบัทฤษฎีหรอื

แนวความคดิที่มอียู่อาจจะเป็นในแง่มาเปรยีบเทยีบ ส่งเสรมิ สรา้งเงื่อนไข คดัค้านหรอื

เปลีย่นแปลงทฤษฎหีรอืแนวความคดิทีม่อียูก่ไ็ด ้

6. ประการทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื เมื่อตัง้สมมุตฐิานแลว้ผูว้จิยัจะตอ้งสามารถอธบิาย

เหตุผลของการตัง้สมมุติฐานนัน้ได้โดยใช้ทฤษฎีหรือหลกัแห่งเหตุผลได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

หลกัการเขียนสมมติุฐานการวิจยั  สมมตุฐิานการวจิยัเป็นผลการวจิยัทีค่าดวา่

จะเป็นของจุดประสงคก์ารวจิยัหรอืปญัหาการวจิยั ดงันัน้ในการเขยีนเราควรจะมหีลกัการ

ดงัน้ี 

 1.   ตรวจสอบจุดประสงคข์องการวจิยัแต่ละขอ้ก่อนวา่เป็นวตัถุประสงคท์ีแ่สดง

ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรหรอืไม่ ถา้แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร จะเขยีน

 เน้ือหา  3.3        การเขียนสมมติุฐานการวิจยั 
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ในลกัษณะได้ดงัน้ี  เพื่อเปรยีบเทยีบ เพื่อหาความสมัพนัธ์  เพื่อศกึษาอทิธพิล เป็นต้น 

วตัถุประสงคล์กัษณะน้ีเราสามารถเขยีนสมมตุฐิานการวจิยัไดแ้ละทดสอบดว้ยสถติไิด ้เชน่ 

ตวัอย่าง 1   เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาไทยระหวา่งการสอนแบบอภปิรายกบัการสอนตามปกต ิ

ตวัอย่าง 2 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณติศาสตรก์บัเกณฑ ์

ตวัอย่าง 3   เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งเจตคตต่ิออาชพีกบัประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิาน 

2. พจิารณาตวัแปรในวตัถุประสงคข์องการวจิยัก่อนว่ามตีวัแปรอะไรบา้งทีเ่รา

กาํลงัศกึษา เชน่ 

ตวัอย่าง 1  ตวัแปรทีศ่กึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย และการสอนซึง่ม ี2 แบบ คอื แบบอภปิรายกบัการสอนตามปกต ิ

ตวัอย่าง 2  ตวัแปรทีศ่กึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณติศาสตร ์

ตวัอย่าง 3    ตวัแปรทีศ่กึษามเีจตคตต่ิออาชพีและประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน 

3. พจิารณาขอ้ความที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่าเป็นแบบใด ถ้า

ข้อความขึ้นต้นด้วยคําว่าเพื่อเปรียบเทียบก็แสดงว่าต้องมีตัวแปรหรือสิ่งที่จะนํามา

เปรยีบเทยีบกนัตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปและถ้าเปรยีบเทยีบกนัแลว้ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัหรอื

สมมตุฐิานการวจิยักจ็ะเป็นไปได ้3 กรณ ีคอื 

  กรณทีี ่1  ไมเ่ทา่กนั 

  กรณทีี ่2  มากกวา่หรอืสงูกวา่ 

  กรณทีี ่3  น้อยกวา่หรอืตํ่ากวา่ 

ถา้ขอ้ความขึน้ตน้ดว้ยคาํว่าเพือ่หาความสมัพนัธก์แ็สดงวา่ตอ้งมตีวัแปรหรอืสิง่ที่

จะนํามาหาความสมัพนัธก์นัตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัหรอืสมมตฐิานการวจิยั

จะเขยีนในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวกระหวา่ง………….(ชือ่ตวัแปร)…………………… 

กบั……………………(ชือ่ตวัแปร)………………..หรอื 
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มคีวามสมัพนัธก์นัระหวา่ง………………….(ชือ่ตวัแปร)……………………. 

กบั……………………(ชือ่ตวัแปร)………………..หรอื………..(ชือ่ตวัแปร)……………… 

มคีวามสมัพนัธก์บั………………….(ชือ่ตวัแปร)…………………….. 

4.  ลงมอืเขยีนสมมตุฐิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั เชน่ 

ตวัอยา่ง 1  การสอนแบบอภปิรายจะทาํใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยมากกว่าการสอนตามปกต ิหรอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบอภปิรายสงูกวา่นกัเรยีนที่

ไดร้บัการสอนตามปกต ิ

  ตวัอย่าง 2   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์งู

กวา่เกณฑ ์

  ตวัอย่าง 3   มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวกระหว่างเจตคตต่ิออาชพีกบั

ความสามารถในการปฏบิตังิาน หรอืเจตคตต่ิออาชพีมคีวามสมัพนัธ์กนักบัประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิาน 

 

ขอบข่ายของทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ก่อนลงมอืกําหนดสมมุตฐิาน

การวจิยั ผูว้จิยัจะตอ้งผ่านการศกึษาทฤษฎ ีและงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีเ่รา

กําลงัจะทําวจิยัมาก่อนแลว้จงึมแีนวคดิหรอืเหตุผลทีค่าดว่าผลการวจิยัจะตอ้งเป็นไปอย่าง

นัน้อยา่งน้ี 

เมื่อกําหนดสมมุตฐิานเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ต่อไปคอืการนําทฤษฎมีาอธบิาย 

การนําทฤษฎมีาเกีย่วขอ้งกบัการวจิยักระทาํไดห้ลายแงห่ลายมุม เชน่ เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความสําคญัหรอืทีม่าของปญัหาหรอืหวัขอ้การวจิยั หรอืเพื่อใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของการ

วิจยัเป็นต้น แต่ที่สําคญัที่สุด คือการนําทฤษฎีมาอธิบายสมมุติฐานที่กําหนดไว้ การ

ตัง้สมมตฐิานนัน้ใคร ๆ ก็ตัง้ได้ แต่การที่จะตัง้สมมุตฐิานที่ดโีดยมทีฤษฎีมาอธบิายเป็น

ฐานนัน้เป็นสิง่ทีก่ระทาํไดย้าก จาํเป็นตอ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญในแต่ละสาขาวชิา 

การใช้ทฤษฎีในแง่น้ีคอืการอธบิายเหตุผลของสมมุตฐิานที่ตัง้ไว้นัน่เอง สมมติ

นกัวจิยัตัง้สมมุตฐิานวา่  ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัเจต

คตทิีด่ต่ีออาชพี เมือ่ตัง้สมมุตฐิานดงัน้ีแลว้ นกัวจิยัจะตอ้งอธบิายเหตุผลวา่ทาํไมจงึเชือ่วา่

เจตคตทิี่ดต่ีองานทําให้บุคคลทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ เหตุผลน้ีจะต้องเป็นเหตุผลที่
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ยอมรบักนัในทางวชิาการหรอืเป็นที่รู้กนั โดยทัว่ไปการอธิบายด้วยเหตุผลก็คอืการใช้

ทฤษฎใีนทางการวจิยั อนัทีจ่รงิแลว้นักสงัคมศาสตรช์ัน้นํา หลายคนยดึถอืถงึขนาดว่าขึน้

ชื่อว่าสมมุตฐิานแลว้จําเป็นจะตอ้งมทีฤษฎมีาอธบิายเสมอคํากล่าวทีป่ราศจากทฤษฎเีป็น

ฐานนัน้จะเรยีกวา่เป็นสมมตุฐิานมไิด ้

การทีน่กัวจิยัจะมคีวามสามารถจะนําทฤษฎมีาใชน้ี้จาํเป็นทีน่กัวจิยัจะตอ้งคน้ควา้

และสาํรวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาการวจิยัอย่างละเอยีดถี่ถ้วนกนัอกีครัง้หน่ึงยิง่ไป

กวา่นัน้แลว้เรือ่งราวและทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้จ็ะตอ้งคน้ควา้เชน่เดยีวกนั มฉิะนัน้

แลว้นกัวจิยัไมอ่าจทีจ่ะใชท้ฤษฎกีนัอยา่งไดผ้ล หลกัในการศกึษาคน้ควา้มดีงัน้ี 

1. ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั ปญัหาวจิยัหรอืตวัแปรที่ศกึษา

โดยตรง 

2. ตรวจสอบความเชื่อถอืไดก้่อนนํามาอา้งองิ ถ้าเป็นบทความควรดูผูเ้ขยีนว่า

เชือ่ถอืไดห้รอืไม ่เป็นทีรู่จ้กัหรอืมกีารยอมรบัในวงวชิาการหรอืไม ่ถา้เป็นงานวจิยักค็วรจะ

ดปีูทีท่าํหน่วยงานทีท่าํ ตลอดจนตรวจสอบขัน้ตอนต่าง ๆ ในการทาํวจิยัวา่ถูกตอ้งหรอืไม ่

3. การนํามาอ้างอิงควรคัดเฉพาะตอนที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของเรา

เทา่นัน้ 

เพื่อให้เห็นแนวทางที่ชดัเจนขึ้นในการนําทฤษฎีมาอธิบายสมมุติฐานจะขอ

ยกตวัอยา่งดงัน้ี 

 ตวัอยา่งการระบุขอบขา่ยทางทฤษฎ ีจากสมมตุฐิานดงัน้ี 

บุคคลที่สมรสแล้วจะมศีรทัธาในระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธปิไตย

มากกวา่บุคคลทีเ่ป็นโสด 

ขอบขา่ยของทฤษฎใีนการวจิยั โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ การปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยนัน้เป็นการปกครองทีใ่หอ้ํานาจแก่ประชาชนในการกําหนดความเป็นไปของ

ประเทศชาต ิแต่ทัง้น้ีโดยการสง่ตวัแทนเขา้เป็นผูป้กครองตามอตัราสว่นทีเ่หมาะสม ถา้จะ

พูดในทางกลบักนัแลว้ ประเทศชาตจิะเป็นอย่างไรนัน้ขึน้อยู่กบัประชาชน หรอืตวัแทนที่

ประชาชนเลือกเข้ามาว่าจะประสงค์อะไรและปฏิบัติอย่างไร อีกประการหน่ึงใน

กระบวนการของประชาธปิไตยนัน้ การตดัสนิใจทัง้มวลจะมาจากมตสิ่วนใหญ่แทนที่จะ

เป็นเผด็จการของบุคคลคนเดียวหรือจํานวนน้อย การมีมติส่วนใหญ่น้ีหมายความว่า 

จะตอ้งใหอ้สิระเสรแีก่บุคคลทีจ่ะคดิตดัสนิใจและถกเถยีงเพื่อทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกในแนวทาง
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ทีต่นคดิว่าถูกตอ้งและดทีีสุ่ด ถ้าจะกล่าวกนัโดยสรุปแลว้ ระบอบประชาธปิไตยคอืระบอบ

ทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูส้กึในเรื่องอํานาจมหาชน การตดัสนิใจและความรบัผดิชอบ 

มีความมัน่ใจในตนเองว่าจะสามารถกําหนดชะตาของชาติบ้านเมืองได้ และเห็น

ความสาํคญัของผูอ้ื่นนอกจากตนดว้ย 

สว่นสถานภาพทางการสมรสนัน้กเ็ป็นตวัแปรทีส่าํคญัตวัหน่ึงในทางสงัคมศาสตร์

ซึง่ทาํให ้ลกัษณะอื่น ๆ อกีมากมายของบุคคลพลอยแตกต่างไปดว้ย อาทเิชน่ นกัวจิยัทาง

สงัคมศาสตร์ บางคนพบว่าคนโสดกบัคนที่สมรสแล้วนัน้แตกต่างกนัด้วยความรู้สกึใน

จุดหมายแห่งชวีติ คอื คนโสดมคีวามรูส้กึทีไ่ม่มัน่คง ขาดจุดหมายของชวีติทีแ่น่นอน เป็น

ชวีติทีล่่องลอยขาดทีย่ดึ  ขาดบุคคลทีจ่ะรูส้กึวา่เป็นสว่นหน่ึงหรอืทีจ่ะอุทศิให ้สว่นบุคคลที่

สมรสแลว้นัน้มลีูกมเีมยีเปรยีบเสมอืนหลกัหรอืจุดหมายทีต่นจะตอ้งอุทศิและปกป้องรกัษา 

นอกจากน้ีแล้วบุคคลที่แต่งงานแล้วนัน้ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ม ัน่คง มีจุดหมาย

ปลายทางในชวีติรูส้กึว่ามอีํานาจและความสามารถทีคุ่มสิง่ทีอ่ยู่รอบๆ ตวัซึ่งแตกต่างกบั

คนโสดซึง่มกัจะมคีวามรูส้กึไรอ้ํานาจ ไรม้าตรฐานอนัเป็นเหตุใหอ้ตัราการฆ่าตวัตายหรอื

ทาํลายตวัสงูกวา่คนทีแ่ต่งงาน 

 สรุปแลว้ความรูส้กึและบุคลกิภาพของบุคคลทีส่มรสแลว้นัน้มคีวามสอดคลอ้งกบั

ความรูส้กึและบุคลกิซึ่งจะเป็นฐานทีด่ขีองระบอบการปกครองประชาธปิไตย ซึ่งจะหาไม่

ค่อยไดใ้นบุคคลโสด เมื่อเป็นเช่นน้ีจงึทําใหผู้ว้จิยัเชื่อและตัง้สมมุตฐิานว่า บุคคลทีส่มรส

แลว้มกัจะมคีวามศรทัธาในระบอบการปกครองประชาธปิไตยมากกวา่บุคคลทีเ่ป็นโสดดงัที่

ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             สรปุบทท่ี 3 

 

กิจกรรม 3.3 

1. สมมุตฐิานทีด่คีวรมลีกัษณะอยา่งไร 

2. ทา่นมหีลกัในการเขยีนสมมตุฐิานอยา่งไร 

3. จงเขยีนสมมตุฐิานจากจุดประสงคก์ารวจิยัขา้งลา่งน้ี 

 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนระหว่างนักเรียนในเมืองกบั

นกัเรยีนชนบท 

4.  การตัง้สมมุตฐิานจาํเป็นตอ้งมทีฤษฎหีรอืเหตุผลมาอธบิายหรอืไมเ่พราะ

อะไร 



 56  MR 393(s) 

สรปุบทท่ี 3 

  

เน้ือหา  3.1  การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง                                                               

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเป็นการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาการวจิยั หรอืตวัแปรการวจิยั เพื่อนําไปเป็นประโยชน์ในการอ้างองิ 

หรอืเป็นเชงิอรรถในสว่นต่างๆของการวจิยั เช่น ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

การตัง้สมมุตฐิานการวจิยั  การนิยามตวัแปร การสุม่ตวัอย่าง การสรา้งเครื่องมอืวจิยั การ

วเิคราะหข์อ้มลู และการอภปิรายผล นอกจากน้ีวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งยงัเป็นประโยชน์ทํา

ใหผู้ว้จิยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการเขยีนหวัขอ้ต่างๆของรายงานการวจิยัอกีดว้ย 

 

เน้ือหา 3.2  สมมตุฐิานการวจิยั 

สมมุติฐานการวจิยัหมายถึง ผลการวจิยัที่คาดว่าจะเป็น เป็นข้อความที่แสดง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และสามารถทดสอบได ้

สมมุติฐานมีแหล่งที่มาได้หลายด้าน เช่น จาการนิรนัยทฤษฎี ข้อค้นพบใน

งานวจิยัอื่น ๆ ความเชื่อของผู้วจิยัเอง การฉุกคดิได้เอง ประสบการณ์ของผู้วจิยั การ

เปรยีบเทยีบแบบอุปมาอุปมยัและจากหลกัการเหตุผล 

ประโยชน์ของสมมุตฐิาน สมมุตฐิานการวจิยัจะช่วยผูว้จิยัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี มี

ความคิดชดัเจนขึ้น กําหนดขอบเขตของการวิจยั บอกแหล่งข้อมูลและเครื่องมือวิจยั    

แนะแนวทางการวเิคราะหข์อ้มลู แนะแนวทางในการเขยีนผลการวจิยั เป็นตน้ 

ประเภทของสมมตุฐิาน สมมตุฐิานม ี2 ประเภท คอื 

1. สมมุตฐิานการวจิยั จะเขยีนเป็นขอ้ความแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

การวจิยั 

2.  สมมตุฐิานทางสถติ ิม ี2 แบบ  

2.1 สมมตุฐิานไรน้ยัสาํคญั (Null hypothesis : 0Η ) 

  210 : µµ =Η   หรอื  021 =− µµ  
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2.2 สมมตุฐิานทางเลอืก (Alternative hypothesis : 1Η ) 

  211 : µµ ≠Η    หรอื 

  211 : µµ >Η    หรอื 

  211 : µµ <Η  
 

เน้ือหา 3.3  การเขยีนสมมตุฐิานการวจิยั 

สมมตุฐิานทีด่คีวรจะมลีกัษณะดงัน้ี 

1. ประกอบดว้ยแนวคดิทีช่ดัแจง้ไมค่ลุมเครอื 

2. องิกบัขอ้เทจ็จรงิทีส่ามารถพสิจูน์ได ้

3. มคีวามจาํเพาะเจาะจง 

4. มเีทคนิคทางสถติทิดสอบได ้

5. มคีวามเกีย่วโยงกบัทฤษฎหีรอืแนวความคดิ 

6. มเีหตุผลอธบิายไดว้า่ทาํไมจงึตัง้สมมตุฐิานอยา่งน้ี 

หลกัการเขยีนสมมตุฐิานมดีงัน้ี 

1. ตรวจสอบวตัถุประสงคก์่อนวา่เขยีนอยา่งไร 

2. พจิารณาตวัแปรในวตัถุประสงคก์่อนวา่มอีะไรบา้ง 

3. พจิารณาขอ้ความทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรวา่สมัพนัธก์นัแบบใด 

4. เขยีนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

สมมุตฐิานการวจิยัเมื่อเขยีนแลว้ผูว้จิยัจะตอ้งอธบิายไดว้่าทําไมจงึตัง้สมมุตฐิาน

อยา่งน้ีมเีหตุผลหรอืทฤษฎอีะไรบา้งทีส่นบัสนุนสมมตุฐิาน 
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แบบฝึกหดับทท่ี 3 

1. ปญัหาการวจิยัไดจ้ากแหลง่ใดบา้ง 

2. จงเขยีนหวัขอ้วจิยัมา 1 หวัขอ้ พรอ้มทัง้บรรยายความสาํคญัของการวจิยัมา

ดว้ย 

3. จงเขยีนวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามหวัขอ้วจิยัในขอ้ 2 

4. สมมุตฐิานคอือะไร มกีีป่ระเภทอะไรบา้ง 

5. สมมุตฐิานทางสถติกิบัสมมุตฐิานการวจิยัแตกต่างกนัอย่างไร อธบิายพรอ้ม

ยกตวัอยา่งประกอบ 

6. จงเขยีนสมมุตฐิานการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัในขอ้ 3 
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