บทที่ 3

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจยั
วรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งซึ่ง ประกอบด้ว ยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ยั ที่
เกี่ยวข้องกับปญั หาการวิจยั หรือเกี่ยวข้องกับตัวแปรการวิจยั ที่ผูว้ จิ ยั ต้องไปศึกษาหรือ
ทบทวนมาก่อนทีจ่ ะตัง้ สมมุตฐิ านการวิจยั เพื่อเป็ นการบอกว่าผลการวิจยั ทีค่ าดการณ์ไว้
หรือเดาไว้ลว่ งหน้าก่อนทีจ่ ะลงมือทําวิจยั นัน้ มาจากวรรณกรรมทีไ่ ด้ทบทวนมาก่อนหน้านี้

โครงร่างเนื้ อหา
3.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 สมมุตฐิ านการวิจยั
3.3 การเขียนสมมุตฐิ านการวิจยั

สาระสําคัญ
1. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึงการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ั หาการวิจ ัย หรือ ตัว แปรการวิจ ัย เพื่อ จะนํ า มาใช้
งานวิจ ัย ต่ า งๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ ป ญ
ประโยชน์ในส่วนต่างๆของการทําวิจยั ซึง่ วรรณกรรมต่างๆทีไ่ ด้ศกึ ษามานัน้ ผูว้ จิ ยั จะต้อง
นําไปเขียนไว้ในรายงานการวิจยั ด้วย
2. การตัง้ สมมุตฐิ านการวิจยั หมายถึงการคาดเดาคําตอบ หรือผลการวิจยั ตาม
ประเด็นปญั หาการวิจยั หรือตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั โดยมีเหตุผลสนับสนุ น ซึ่ง
ได้มาจากวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
3. การเขียนสมมุตฐิ านการวิจยั จะเขียนอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอย่างน้อยสองตัวแปร ยกเว้นกรณีการวิจยั ตัวแปรเดียวเปรียบเทียบกับเกณฑ์
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
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เมือ่ ศึกษาบทนี้จบแล้วนักศึกษาจะสามารถ
อธิบายวิธกี ารศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องได้
อธิบายวิธกี ารนําวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องไปใช้ในการทําวิจยั ได้
อธิบายวิธกี ารเขียนสมมุตฐิ านการวิจยั ได้
เขียนสมมุตฐิ านการวิจยั ได้
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เนื้ อหา 3.1

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หมายถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปญั หาการวิจยั หรือตัวแปรการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั กําลังจะทําวิจยั ซึ่งผูว้ จิ ยั จะต้องไปศึกษา
ค้นคว้ามาก่อนทีจ่ ะลงมือทําวิจยั ซึง่ บางท่านก็เรียกว่า การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
แนวคิด หรือบทความซึ่งมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีน่ ักวิชาการที่ม ี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาได้เขียนแสดงความคิดเห็นไว้ในสื่อต่า งๆ เช่น
วารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ ตําราหรือในเว็บไซร์ต่างๆ
ทฤษฎี เป็ นข้อความทีใ่ ช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม หรือ
ทีเ่ กิดขึน้ ในธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้ผา่ นการพิสจู น์มาแล้วเป็ นทีย่ อมรับ
ในแต่ละสาขาวิชาและได้ใช้กนั อย่างแพร่หลาย
งานวิจ ยั หรือถ้า เป็ น การวิจยั ของนัก ศึก ษาจะเรีย กว่า วิท ยานิ พ นธ์ห รือ ดุ ษ ฎี
นิ พ นธ์ ทั ง้ ในประเทศและต่ า งประเทศที่ ไ ด้ พ ิ ม พ์ เ ผยแพร่ ไ ว้ ต ามห้ อ งสมุ ด ของ
สถาบันการศึกษา วารสารการวิจยั และในเว็บไซร์ต่างๆ
แหล่ ง ของวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การวิ จ ัย แหล่ ง ของวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้องมีทงั ้ แหล่งทีเ่ ป็ นปฐมภูมแิ ละแหล่งทุตยิ ภูม ิ แหล่งทีด่ ที ส่ี ดุ ในการนํามาใช้ควรเป็ น
แหล่งปฐมภูม ิ แต่ถ้าผูว้ จิ ยั ไม่สามารถจะหาจากแหล่งปฐมภูมไิ ด้จําเป็ นต้องใช้แหล่งทุตยิ
ภูมกิ ค็ วรใช้ให้น้อยทีส่ ดุ แหล่งค้นคว้าวรรณกรรมต่างๆทีจ่ ะนํามาใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. หนังสือหรือตําราต่างๆตามห้องสมุดในสถาบันการศึกษา
2. หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง ในห้ อ งสมุ ด ของสถาบัน การศึ ก ษา ได้ แ ก่ สารานุ ก รม
พจนานุกรม อักขรนุกรม หนังสือรายปี เป็ นต้น
3. วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
4. รายงานการวิจยั ตามหน่วยงานต่างๆ
5. วารสารของหน่วยงานต่างๆ
6. หนังสือพิมพ์รายวันหรือรายสัปดาห์
7. เอกสารทางราชการ
8. ไมโครฟิลม์
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9. เว็บไซร์ต่างๆ
วิ ธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมหรือการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารต่างๆ ผูว้ จิ ยั ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ผูว้ จิ ยั ต้องศึกษาปญั หาการวิจยั หรือวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมุตฐิ าน
การวิจยั ให้เข้าใจก่อน
2. กําหนดรายการชื่อเรื่องหรือหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาการวิจยั หรือตัวแปร
การวิจยั
3. เลือกเรือ่ งทีท่ นั สมัยหรือทีจ่ ดั พิมพ์ใหม่
4. เลือกสรรเรื่องทีจ่ ะศึกษาให้ตรงตามประเด็นปญั หาการวิจยั หรือตรงตามตัว
แปรการวิจยั
5. ขณะทีอ่ ่านหรือศึกษา ผูว้ จิ ยั ควรมีความคิดทีเ่ ป็ นกลางไม่มอี คติต่อเรือ่ งทีอ่ ่าน
หรือผูเ้ ขียน
6. ขณะทีอ่ ่านต้องพยายามจับประเด็นสําคัญของเรือ่ งทีอ่ ่าน
7.
ขณะทีอ่ ่านผูว้ จิ ยั ควรมีการประเมินเรื่องทีอ่ ่านไปด้วย โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
7.1 ความเกีย่ วข้องกับปญั หาการวิจยั หรือวัตถุประสงค์ของการวิจยั
7.2 ความน่ าเชือ่ ถือของข้อความโดยพิจารณาความเป็ นเหตุเป็ นผล หรือ
หลักฐาน
7.3 ข้อความทีเ่ ขียนมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันเองหรือไม่
7.4 ข้อความทีเ่ ขียนเป็ นความคิดของผูเ้ ขียนเองหรือคัดลอกจากของคน
อื่นมา
7.5 คําศัพท์ต่างๆในข้อความ ถ้าผูเ้ ขียนกําหนดขึน้ เอง เป็ นทีย่ อมรับของ
นักวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆหรือไม่
7.6 ข้อมูลต่างๆทีน่ ํามาเขียน มีความน่าเชือ่ ถือได้มากน้อยแค่ไหน
7.7
กรณีงานวิจยั มีความน่ าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ตามเกณฑ์การ
ประเมินงานวิจยั
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8. บันทึกข้อความต่างๆของวรรณกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้ามา โดยจัดเก็บ
เป็ นเรื่องๆหรือตามตัวแปรการวิจยั พร้อมแหล่งทีค่ น้ คว้ามาเพื่อนํ าไปเขียนเชิงอรรถและ
บรรณานุกรมต่อไป
ประโยชน์ ของวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ในการนํ าไปใช้อ้างอิง (เชิงอรรถ) ซึ่ง
สามารถนําไปใช้ในการอ้างอิงหัวข้อต่างๆของการวิจยั ดังนี้
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หาการวิจยั วรรณกรรมหรือข้อความที่
จะนํ ามาอ้างอิงหรือเขียนในหัวข้อนี้ควรสอดคล้องหรือสนับสนุ นว่าการวิจยั เรื่องนี้มคี วาม
เป็ นมาอย่างไรหรือทําไมจึงทําวิจยั เรือ่ งนี้
2. สมมุตฐิ านการวิจยั การตัง้ สมมุตฐิ านการวิจยั จะต้องมีเหตุผล คือแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุน
3. นิยามคําศัพท์เฉพาะ การนิยามหรือการให้ความหมายของตัวแปรการวิจยั
4. การสุ่มตัวอย่าง การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้หลักการหรือทฤษฎีของใครก็ตอ้ งเขียนอ้างอิง
5.
การสร้างเครื่องมือวิจยั ผูว้ จิ ยั บางคนนํ าเครื่องมือวิจยั ของคนอื่นมาใช้
ทัง้ หมด หรือบางส่วน หรือใช้แนวทางการสร้างเครือ่ งมือของคนอื่นก็ตอ้ งเขียนอ้างอิง
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ลักษณะข้อมูลอย่างนี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารอะไรบ้างในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ตามแนวคิด ทฤษฎี ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ไปศึกษามา
7.
การอภิปรายผลการวิจยั ซึง่ เป็ นการให้เหตุผลของผูว้ จิ ยั ว่า ผลการวิจยั
ออกมาอย่างนี้สอดคล้อง หรือตรงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ของใครบ้าง ในส่วนนี้
ผูว้ จิ ยั ก็ตอ้ งใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องมาอ้างอิง
ประโยชน์ ทวๆไปของวรรณกรรมที
ั่
่เกี่ย วข้อง นอกจากประโยชน์ ท่ใี ช้ในการ
อ้างอิงทีก่ ล่าวมา 7 ข้อข้างต้นแล้ว การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องยังมีประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆอีกดังนี้
1.
ช่วยให้ผวู้ จิ ยั มีความเข้าใจในเรื่องทีว่ จิ ยั หรือปญั หาการวิจยั มากขึน้ ว่า
คําตอบหรือผลการวิจยั จะมีลกั ษณะอย่างไร
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2. ช่วยไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนในการทําวิจยั การศึกษาวรรณกรรมในส่วนของ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจะทําให้ผวู้ จิ ยั ทราบว่างานวิจยั ทีก่ ําลังจะทําซํ้าซ้อนกับของคนอื่น หรือ
มีงานวิจยั ทีค่ นอื่นทําไว้ก่อนหรือไม่
3. ช่วยทําให้ผวู้ จิ ยั มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหัวข้อต่างๆของรายงานการ
วิจยั เช่นการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจยั การเลือกใช้วธิ กี ารทางสถิตใิ นการวิจยั
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั
การเขียนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในรายงานการวิจยั ทีน่ ิยมกันจะเขียนไว้บทที่ 2
กรณีทก่ี ารเขียนรายงานมี 5 บท การเขียนวรรณกรรมมีวธิ กี ารเขียน 3 แบบดังนี้
แบบที่ 1 การเขียนแบบตัดต่อ เป็ นวิธกี ารทีน่ ําเอา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละคนมาต่อๆกันภายในเรื่องหรือหัวข้อเดียวกัน โดยไม่มกี ารสรุปแต่ละ
หัวข้อ
แบบที่ 2 การเขียนแบบตัดต่อเหมือนกับแบบแรก แต่มกี ารสรุปหรือสังเคราะห์
ข้อความเข้าด้วยกัน การเขียนแบบนี้จะดีกว่าแบบแรก
แบบที่ 3 การเขียนในรูปแบบสรุปความหรือแบบสังเคราะห์ขอ้ ความ การเขียน
แบบนี้ เป็ น วิธีก ารเขีย นที่ดีท่ีสุด แต่ ม ีการเขีย นแบบนี้ น้อ ยมาก ส่ว นใหญ่ จ ะเขีย นตาม
รูปแบบที่ 2
แนวการเขียนแบบที1่ และแบบที่ 2 เราจะพบมากในวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ซึง่ นักศึกษาและผูอ้ ่านทัง้ หลายสามารถหาอ่านได้ ส่วน
การเขียนในแบบที3่
จะเขียนกันน้อยมากจะพบก็ในระดับปริญญาเอก ซึ่งก็ขน้ึ อยู่กบั
อาจารย์ทป่ี รึกษาว่าจะยอมให้เขียนรูปแบบใด ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างการเขียนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องตามรูปแบบที่ 3 เป็ นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา โครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ของ
นายสุพจน์ อิงอาจ ดังนี้
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั เรื่อง อิทธิพลของสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ม่ี ตี ่อผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ผู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เทคนิคการสอนของอาจารย์
ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน
สภาพแวดล้อมการเรียนรูใ้ นสถาบัน
สือ่ การเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน
การใช้แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การใช้แหล่งข้อมูลทางสือ่ มวลชน
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
เจตคติทางการเรียน
2. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
แนวความคิด หลักการ และทฤษฎีท่อี ธิบายถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และนํ า ไปประยุ กต์ใช้ก บั การเรีย นการสอน แนวความคิดที่เห็น
เด่นชัดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรูต้ ามแนวความคิดของนักจิตวิทยาการศึกษาที่
นํ ามาใช้กบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีดงั นี้ (ประสาท อิศรปรีดา,2538,หน้า 35;
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา,2542,หน้า84-91,107-110; พรรณี ช.เจนติต,2538หน้า 25-41,355370; ………(มีอกี หลายคน)....................)
1. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูโ้ ดยที่
ผูเ้ รียนเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรูจ้ ากความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ทีเ่ รียนกับความรูค้ วามเข้าใจเดิม
และประสบการณ์ใหม่จากการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน..................
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2. ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูโ้ ดยที่
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้จากการเลียนแบบ หรือได้จากการสังเกตการกระทําของผูอ้ ่นื เช่น
จากผูส้ อน เพือ่ น .........................................................................
3. ทฤษฎีการประมวลสาระสนเทศ เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆ................................................
จะเห็ น ได้ ว่ า จากหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี เ ข้ า มาช่ ว ยในการจั ด การ
สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเป็ นดังนี้
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
การจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาช่ ว ยจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูไ้ ด้ 3 ประเภท (จันทร์พมิ พ์ สายสมร, 2543, หน้า 70-71; มาลี
จุฑา, 2544, หน้า 243-260; อรพันธุ์ ประสิทธิรตั น์, 2545, หน้า 59-63; อาภรณ์ ใจเทีย่ ง
, 2540, หน้า 226-230; Dudek, pp.13-15; Roblyer, 2000) ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ างกายภาพ (physical environment)ได้แก่ สภาพ
ในห้องเรียนประกอบด้วย อุณภูม ิ แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ และสภาพนอก
ห้องเรียนประกอบด้วย....................................................................................................
2. สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ างจิตภาพ (psychology environment)เป็ น
สภาพการเรียนรูท้ ท่ี ําให้เกิดความรูส้ กึ ในทางบวก หรือทางลบซึง่ เป็ นลักษณะของเจตคติ
ต่อการเรียนได้แก่ลกั ษณะของครูทด่ี ี พฤติกรรมการสอนของครู ...................................
3. สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ างสังคม(social environment).........................
ฯลฯ
กิ จกรรม 3.1
1. ท่านมีหลักการอย่างไรบ้างในการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องมีประโยชน์ในการทําวิจยั อย่างไรบ้าง
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เนื้ อหา 3.2

สมมุติฐานการวิจยั

ความหมายของสมมุติฐาน สมมุตฐิ านเป็ นคําสองคํารวมกันคือ สมมุติ กับ
ฐาน สมมุตหิ มายถึง นึกเอา ทึกทักเอา สมมุตเิ อา ส่วนฐานหมายถึงสิง่ รองรับ ถ้าตีความ
ตามคําศัพท์ สมมุตฐิ านหมายถึง ข้อความที่สมมุตขิ น้ึ เพื่อใช้เป็ นสิง่ รองรับสิง่ อื่น ๆ ที่จะ
สร้างตามมา ซึง่ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Assumption
ในทางการวิจยั สมมุติฐานหมายถึง ผลการวิจยั ที่คาดว่า จะได้รบั ตามประเด็น
ป ญั หาการวิจ ยั ซึ่งขึ้น อยู่ก บั ว่า ผู้ว ิจ ยั กํา ลัง ทํา วิจ ยั เรื่อ งอะไร สมมุติฐ านที่ดีจ ะต้อ งมี
ส่วนประกอบสองส่วนดังนี้
1. เป็ นข้อความทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั
2. สมมุตฐิ านจะต้องชัดเจนและสามารถทดสอบความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้
สมมุ ติฐ านการวิจ ัย ไม่ จํ า เป็ น ต้อ งมีเ สมอไป ในการทํ า วิจ ัย บางเรื่อ งไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี
สมมุตฐิ านการวิจยั ถ้าเป็ นการวิจยั ตัวแปรเดียวโดยผู้วจิ ยั ไม่มวี ตั ถุประสงค์ท่จี ะศึกษา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างตัว แปรต่ า งๆ แต่ ถ้า เป็ น การวิจ ยั หลายตัวแปรที่ต้อ งการศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เหล่านัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องตัง้ สมมุตฐิ านการวิจยั
แหล่งที่มาของสมมุติฐาน สมมุตฐิ านของการวิจยั แต่ละเรือ่ งมีทม่ี าแตกต่างกัน
แต่พอจะสรุปได้ถงึ ทีม่ าทัง้ หมดของสมมุตฐิ านจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
1. การนิรนัยทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงทฤษฎีต่าง ๆ
2. ข้อค้นพบในงานวิจยั ทีม่ ผี อู้ ่นื ทําไว้แล้ว
3. ความเชื่อของผูว้ จิ ยั หรือสามัญสํานึก เช่น เด็กจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งขึน้ อยู่
กับความขยันหมันเพี
่ ยร และความรับผิดชอบในการเรียน
4. การฉุกคิดได้เอง หรือการหยังรู
่ ข้ องผูว้ จิ ยั
5. ประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั เอง
6. การเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัยกับสิง่ ที่เป็ นจริงตามธรรมชาติ เช่น กฎ
ทางฟิ สกิ ส์ท่วี ่าวัตถุมวลใหญ่ย่อมดึงดูดวัตถุมวลเล็กกว่า เราก็อาจตัง้ สมมุตฐิ านอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ทช่ี อบเอาเปรียบหรือบีบบังคับธุรกิจขนาดเล็ก
7. จากหลักเหตุผลและความอยากรูอ้ ยากเห็นของผูว้ จิ ยั
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ประโยชน์ ของสมมุติฐาน การวิจยั ทุกเรือ่ งไม่จาํ เป็ นต้องมีสมมุตฐิ านเสมอไป
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว แต่ถา้ การวิจยั ทีม่ สี มมุตฐิ านการวิจยั จะช่วยให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ประโยชน์ดงั นี้
1. ช่วยให้ผวู้ จิ ยั มีความคิดเกีย่ วกับเรือ่ งทีว่ จิ ยั ชัดเจนขึน้
2. ช่วยกําหนดขอบเขตของการวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถรูไ้ ด้วา่ จะทําวิจยั กว้างขวาง
แค่ไหนทัง้ เนื้อหา เวลา และประชากรของการวิจยั
3. ช่วยบอกถึงข้อมูลทีจ่ ะนํามาใช้ในการวิจยั ว่าจะต้องใช้ขอ้ มูลอะไรบ้าง จะใช้
เครือ่ งมือวิจยั แบบใดจึงจะเหมาะสมกับข้อมูล
4. แนะแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จะทราบได้ทนั ทีวา่ จะใช้สถิตอิ ะไร
บ้างทัง้ สถิตบิ รรยาย และสถิตอิ า้ งอิง
5. ช่วยให้ผูว้ จิ ยั ได้แนวทางในการเขียนผลของการวิจยั หรือคําตอบได้ชดั เจน
ขึน้
6. สมมุตฐิ านบอกถึงข้อเท็จจริงสมมุตหิ รือคําตอบทีค่ าดหวังของผูว้ จิ ยั จากการ
วิจยั ครัง้ นี้
7. การทดสอบสมมุตฐิ านจะนําไปสูก่ ารสร้างทฤษฎี
ประเภทของสมมุติฐาน
ทางด้านการวิจยั เราแบ่งสมมุตฐิ านออกเป็ น 2
ประเภทคือ สมมุตฐิ านการวิจยั และสมมุตฐิ านทางสถิติ ซึ่งรายละเอียดแต่ละประเภทมี
ดังนี้
1. สมมุตฐิ านการวิจยั (Research hyphothesis) หมายถึงผลการวิจยั หรือ
คําตอบของปญั หาการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ขึน้ ตามเหตุผล หรือตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนมาก่อน สมมุตฐิ านการวิจยั ต้องสอดคล้องกับปญั หาการ
วิจยั หรือวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึง่ อาจจะมีขอ้ เดียวหรือมากกว่าหนึ่งข้อก็ได้ การเขียน
สมมุตฐิ านการวิจยั จะเขียนเป็ นข้อความทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั ซึ่ง
จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
2. สมมุตฐิ านทางสถิติ (Statistical hypothesis) หมายถึง สมมุตฐิ านทีใ่ ช้สาํ หรับ
ทดสอบทางสถิติ หรือเป็ นสมมุตฐิ านเชิงทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึง่ ยังแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบ คือ
2.1 สมมุตฐิ านไร้นยั สําคัญ (Null hypothesis : Η 0 ) หมายถึงสมมุตฐิ านที่
กําหนดไว้วา่ ค่าของประชากร เช่น µ และ ρ ( µ อ่านว่า มิว หมายถึงค่าเฉลีย่ ของประชากร
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และ ρ อ่านว่า โร หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากร) ไม่แตกต่างกัน
หรือเท่ากับศูนย์ เขียนเป็ นสัญลักษณ์ทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
Η 0 : µ1 = µ 2 หรือ µ1 − µ 2 = 0
(หมายความว่า ค่าเฉลีย่ ของประชากรสองกลุม่ เท่ากันหรือไม่แตกต่างกัน)
Η0 : ρ = 0
(หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากรเท่ากับศูนย์ หรือไม่ม ี
ความสัมพันธ์กนั )
Η 0 : ρ1 = ρ 2 หรือ ρ1 − ρ 2 = 0
(หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของประชากรสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่
แตกต่างกัน)
2.2. สมมุตฐิ านทางเลือก (Alternative hypothesis : Η 1 ) หมายถึง
สมมุตฐิ านทีต่ รงข้ามกับสมมุตฐิ านไร้นยั สําคัญ เป็ นสมมุตฐิ านมีไว้ให้เลือกเมือ่ สมมุตฐิ านไร้
นัยสําคัญไม่จริงหรือถูกปฏิเสธ มีวธิ เี ขียนได้ 3 แบบ ดังนี้ (ถ้าตัง้ สมมุตฐิ านไร้นัยสําคัญ
เป็ นค่าเฉลีย่ ของประชากรเท่ากัน คือ µ1 = µ 2 )
ิ ทางหรือแตกต่างกัน)
แบบที่ 1
Η 1 : µ1 ≠ µ 2 (แบบไร้ทศ
ิ ทางหรือมากกว่า)
แบบที่ 2
Η 1 : µ1 > µ 2 (แบบมีทศ
ิ ทางหรือน้อยกว่า)
แบบที่ 3
Η 1 : µ1 < µ 2 (แบบมีทศ
ทางปฏิบตั ผิ ู้วจิ ยั ต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ถ้าผู้วจิ ยั ไม่มขี อ้ มูลอะไรที่มคี วาม
มันใจก็
่ ควรจะใช้แบบที่ 1 แต่ถ้ามีขอ้ มูลทีม่ นใจ
ั ่ เช่น ทฤษฎี หรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องก็
อาจจะเลือกใช้แบบที่ 2 หรือแบบที่ 3
สมมุตฐิ านทางสถิตมิ คี วามสําคัญมากในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพราะไม่ว่าผูว้ จิ ยั จะ
มีสมมุตฐิ านการวิจยั อย่างไรก็ตามในทางสถิตผิ วู้ จิ ยั จะต้องทดสอบสมมุตฐิ านไร้นัยสําคัญ
ก่อนเสมอ เพือ่ จะรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Reject) แล้วจึงจะแปลผลทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบ
กับสมมุตฐิ านการวิจยั เพือ่ จะลงข้อสรุปว่าเป็ นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั หรือไม่
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กิ จกรรม 3.2
1. สมมุตฐิ านการวิจยั คืออะไร และมีลกั ษณะอย่างไร
2. สมมุตฐิ านการวิจยั ได้มาอย่างไร
3. ผูว้ จิ ยั ได้ประโยชน์อย่างไรจากสมมุตฐิ าน
4. สมมุตฐิ านไร้นยั สําคัญกับสมมุตฐิ านทางเลือกต่างกันอย่างไร
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เนื้ อหา 3.3

การเขียนสมมุติฐานการวิจยั

ก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะลงมือเขียนสมมุตฐิ านการวิจยั ก็ควรจะต้องรูว้ ่าสมมุตฐิ านทีด่ นี นั ้ มี
ลักษณะอย่างไรเสียก่อน เพือ่ จะได้นําไปประกอบในการเขียนเพือ่ ให้ได้สมมุตฐิ านการวิจยั
ทีด่ ดี งั นี้
1. สมมุตฐิ านที่ดนี ัน้ จะต้องประกอบด้วยแนวความคิดทีช่ ดั แจ้งไม่คลุมเครือ
(Conceptually clear) นันหมายความว่
่
าจะต้องเป็ นแนวความคิดทีส่ ามารถเข้าใจได้และ
นิยามเป็ นกิจลักษณะได้
2. สมมุตฐิ านทีด่ คี วรจะอ้างอิงกับข้อเท็จจริงทีส่ ามารถพิสูจน์และทดสอบได้
(Empirical references)ไม่องิ กับค่านิยามเช่น ควรไม่ควร ดีไม่ดี มีประโยชน์หรือไม่ม ี
ประโยชน์ เป็ นต้น เพราะค่านิยมเหล่านี้เป็ นสิง่ พิสจู น์ให้เห็นไม่ได้
3. สมมุตฐิ านทีด่ นี นั ้ ควรจะมีความจําเพาะ (Specific) พอสมควร สมมุตฐิ านที่
กว้างเกินไปนัน้ จะเกิดปญั หาด้านการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. สมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้นนั ้ ควรจะมีวธิ หี รือมีเทคนิคทางสถิตทิ ดสอบได้ สมมุตฐิ าน
จะดีและน่ าสนใจอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่มวี ธิ ที จ่ี ะพิสจู น์ว่าเป็ นจริงหรือไม่เป็ นจริงแล้วก็หา
ประโยชน์ทางการวิจยั ไม่ได้
5.
สมมุตฐิ านที่ดแี ละมีประโยชน์ นัน้ ควรจะมีความเกี่ยวโยงกับทฤษฎีหรือ
แนวความคิดที่มอี ยู่อาจจะเป็ นในแง่มาเปรียบเทียบ ส่งเสริม สร้างเงื่อนไข คัดค้านหรือ
เปลีย่ นแปลงทฤษฎีหรือแนวความคิดทีม่ อี ยูก่ ไ็ ด้
6. ประการทีส่ าํ คัญทีส่ ุด คือ เมื่อตัง้ สมมุตฐิ านแล้วผูว้ จิ ยั จะต้องสามารถอธิบาย
เหตุ ผ ลของการตัง้ สมมุติฐ านนัน้ ได้โดยใช้ทฤษฎีห รือหลักแห่ง เหตุ ผ ลได้อ ย่า งถู กต้อ ง
เหมาะสม
หลักการเขียนสมมุติฐานการวิ จยั สมมุตฐิ านการวิจยั เป็ นผลการวิจยั ทีค่ าดว่า
จะเป็ นของจุดประสงค์การวิจยั หรือปญั หาการวิจยั ดังนัน้ ในการเขียนเราควรจะมีหลักการ
ดังนี้
1. ตรวจสอบจุดประสงค์ของการวิจยั แต่ละข้อก่อนว่าเป็ นวัตถุประสงค์ทแ่ี สดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือไม่ ถ้าแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จะเขียน
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ในลักษณะได้ดงั นี้ เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อหาความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาอิทธิพล เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ลกั ษณะนี้เราสามารถเขียนสมมุตฐิ านการวิจยั ได้และทดสอบด้วยสถิตไิ ด้ เช่น
ตัวอย่าง 1 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้
์
ภาษาไทยระหว่างการสอนแบบอภิปรายกับการสอนตามปกติ
ตัวอย่าง 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์กบั เกณฑ์
ตัวอย่าง 3 เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่ออาชีพกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
2. พิจารณาตัวแปรในวัตถุประสงค์ของการวิจยั ก่อนว่ามีตวั แปรอะไรบ้างทีเ่ รา
กําลังศึกษา เช่น
ตัวอย่าง 1 ตัวแปรทีศ่ กึ ษามีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และการสอนซึง่ มี 2 แบบ คือ แบบอภิปรายกับการสอนตามปกติ
ตัวอย่าง 2 ตัวแปรทีศ่ กึ ษามีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ตัวอย่าง 3
ตัวแปรทีศ่ กึ ษามีเจตคติต่ออาชีพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
3. พิจารณาข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าเป็ นแบบใด ถ้า
ข้อ ความขึ้น ต้น ด้ว ยคํ า ว่ า เพื่อ เปรีย บเทีย บก็แ สดงว่ า ต้อ งมีต ัว แปรหรือ สิ่ง ที่จ ะนํ า มา
เปรียบเทียบกันตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไปและถ้าเปรียบเทียบกันแล้วผลทีค่ าดว่าจะได้รบั หรือ
สมมุตฐิ านการวิจยั ก็จะเป็ นไปได้ 3 กรณี คือ
กรณีท่ี 1 ไม่เท่ากัน
กรณีท่ี 2 มากกว่าหรือสูงกว่า
กรณีท่ี 3 น้อยกว่าหรือตํ่ากว่า
ถ้าข้อความขึน้ ต้นด้วยคําว่าเพือ่ หาความสัมพันธ์กแ็ สดงว่าต้องมีตวั แปรหรือสิง่ ที่
จะนํามาหาความสัมพันธ์กนั ตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไป ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั หรือสมมติฐานการวิจยั
จะเขียนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกระหว่าง………….(ชือ่ ตัวแปร)……………………
กับ……………………(ชือ่ ตัวแปร)………………..หรือ
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มีความสัมพันธ์กนั ระหว่าง………………….(ชือ่ ตัวแปร)…………………….
กับ……………………(ชือ่ ตัวแปร)………………..หรือ………..(ชือ่ ตัวแปร)………………
มีความสัมพันธ์กบั ………………….(ชือ่ ตัวแปร)……………………..
4. ลงมือเขียนสมมุตฐิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เช่น
ตัวอย่าง 1 การสอนแบบอภิปรายจะทําให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยมากกว่าการสอนตามปกติ หรือ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบอภิปรายสูงกว่านักเรียนที่
ได้รบั การสอนตามปกติ
ตัวอย่าง 2 ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สงู
์
กว่าเกณฑ์
ตัวอย่าง 3
มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกระหว่างเจตคติต่ออาชีพกับ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน หรือเจตคติต่ออาชีพมีความสัมพันธ์กนั กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
ขอบข่ายของทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงมือกําหนดสมมุตฐิ าน
การวิจยั ผูว้ จิ ยั จะต้องผ่านการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีเ่ รา
กําลังจะทําวิจยั มาก่อนแล้วจึงมีแนวคิดหรือเหตุผลทีค่ าดว่าผลการวิจยั จะต้องเป็ นไปอย่าง
นัน้ อย่างนี้
เมื่อกําหนดสมมุตฐิ านเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ขัน้ ต่อไปคือการนํ าทฤษฎีมาอธิบาย
การนําทฤษฎีมาเกีย่ วข้องกับการวิจยั กระทําได้หลายแง่หลายมุม เช่น เพือ่ แสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญหรือทีม่ าของปญั หาหรือหัวข้อการวิจยั หรือเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
วิจ ยั เป็ น ต้น แต่ ท่ีสํา คัญ ที่สุด คือ การนํ า ทฤษฎีม าอธิบ ายสมมุ ติฐ านที่กํ า หนดไว้ การ
ตัง้ สมมติฐานนัน้ ใคร ๆ ก็ตงั ้ ได้ แต่การที่จะตัง้ สมมุตฐิ านที่ดโี ดยมีทฤษฎีมาอธิบายเป็ น
ฐานนัน้ เป็ นสิง่ ทีก่ ระทําได้ยาก จําเป็ นต้องอาศัยความรูค้ วามชํานาญในแต่ละสาขาวิชา
การใช้ทฤษฎีในแง่น้ีคอื การอธิบายเหตุผลของสมมุตฐิ านที่ตงั ้ ไว้นัน่ เอง สมมติ
นักวิจยั ตัง้ สมมุตฐิ านว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคคลมีความสัมพันธ์กบั เจต
คติทด่ี ตี ่ออาชีพ เมือ่ ตัง้ สมมุตฐิ านดังนี้แล้ว นักวิจยั จะต้องอธิบายเหตุผลว่าทําไมจึงเชือ่ ว่า
เจตคติท่ดี ตี ่องานทําให้บุคคลทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลนี้จะต้องเป็ นเหตุผลที่
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ยอมรับกันในทางวิชาการหรือเป็ นที่รู้กนั โดยทัวไปการอธิ
่
บายด้วยเหตุผลก็คอื การใช้
ทฤษฎีในทางการวิจยั อันทีจ่ ริงแล้วนักสังคมศาสตร์ชนั ้ นํ า หลายคนยึดถือถึงขนาดว่าขึน้
ชื่อว่าสมมุตฐิ านแล้วจําเป็ นจะต้องมีทฤษฎีมาอธิบายเสมอคํากล่าวทีป่ ราศจากทฤษฎีเป็ น
ฐานนัน้ จะเรียกว่าเป็ นสมมุตฐิ านมิได้
การทีน่ กั วิจยั จะมีความสามารถจะนําทฤษฎีมาใช้น้ีจาํ เป็ นทีน่ กั วิจยั จะต้องค้นคว้า
และสํารวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาการวิจยั อย่างละเอียดถี่ถ้วนกันอีกครัง้ หนึ่งยิง่ ไป
กว่านัน้ แล้วเรือ่ งราวและทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ ทียบเคียงได้กจ็ ะต้องค้นคว้าเช่นเดียวกัน มิฉะนัน้
แล้วนักวิจยั ไม่อาจทีจ่ ะใช้ทฤษฎีกนั อย่างได้ผล หลักในการศึกษาค้นคว้ามีดงั นี้
1. ต้องเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจยั
ปญั หาวิจยั หรือตัวแปรที่ศกึ ษา
โดยตรง
2. ตรวจสอบความเชื่อถือได้ก่อนนํามาอ้างอิง ถ้าเป็ นบทความควรดูผเู้ ขียนว่า
เชือ่ ถือได้หรือไม่ เป็ นทีร่ จู้ กั หรือมีการยอมรับในวงวิชาการหรือไม่ ถ้าเป็ นงานวิจยั ก็ควรจะ
ดูปีทท่ี าํ หน่วยงานทีท่ าํ ตลอดจนตรวจสอบขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการทําวิจยั ว่าถูกต้องหรือไม่
3. การนํ า มาอ้า งอิง ควรคัด เฉพาะตอนที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิจ ัย ของเรา
เท่านัน้
เพื่อ ให้เ ห็น แนวทางที่ช ดั เจนขึ้น ในการนํ า ทฤษฎีม าอธิบ ายสมมุ ติฐ านจะขอ
ยกตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างการระบุขอบข่ายทางทฤษฎี จากสมมุตฐิ านดังนี้
บุคคลที่สมรสแล้วจะมีศรัทธาในระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย
มากกว่าบุคคลทีเ่ ป็ นโสด
ขอบข่ายของทฤษฎีในการวิจยั โดยหลักการทัวไปแล้
่
ว การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนัน้ เป็ นการปกครองทีใ่ ห้อํานาจแก่ประชาชนในการกําหนดความเป็ นไปของ
ประเทศชาติ แต่ทงั ้ นี้โดยการส่งตัวแทนเข้าเป็ นผูป้ กครองตามอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม ถ้าจะ
พูดในทางกลับกันแล้ว ประเทศชาติจะเป็ นอย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่กบั ประชาชน หรือตัวแทนที่
ประชาชนเลื อ กเข้ า มาว่ า จะประสงค์ อ ะไรและปฏิ บ ัติ อ ย่ า งไร อี ก ประการหนึ่ ง ใน
กระบวนการของประชาธิปไตยนัน้ การตัดสินใจทัง้ มวลจะมาจากมติส่วนใหญ่แทนที่จะ
เป็ น เผด็จ การของบุ ค คลคนเดีย วหรือ จํา นวนน้ อ ย การมีม ติส่ว นใหญ่ น้ี ห มายความว่า
จะต้องให้อสิ ระเสรีแก่บุคคลทีจ่ ะคิดตัดสินใจและถกเถียงเพื่อทีจ่ ะตัดสินใจเลือกในแนวทาง
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ทีต่ นคิดว่าถูกต้องและดีทส่ี ุด ถ้าจะกล่าวกันโดยสรุปแล้ว ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบ
ทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรูส้ กึ ในเรื่องอํานาจมหาชน การตัดสินใจและความรับผิดชอบ
มีค วามมัน่ ใจในตนเองว่ า จะสามารถกํ า หนดชะตาของชาติบ้ า นเมือ งได้ และเห็ น
ความสําคัญของผูอ้ ่นื นอกจากตนด้วย
ส่วนสถานภาพทางการสมรสนัน้ ก็เป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญตัวหนึ่งในทางสังคมศาสตร์
ซึง่ ทําให้ ลักษณะอื่น ๆ อีกมากมายของบุคคลพลอยแตกต่างไปด้วย อาทิเช่น นักวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ บางคนพบว่าคนโสดกับคนที่สมรสแล้วนัน้ แตกต่า งกันด้วยความรู้สกึ ใน
จุดหมายแห่งชีวติ คือ คนโสดมีความรูส้ กึ ทีไ่ ม่มนคง
ั ่ ขาดจุดหมายของชีวติ ทีแ่ น่นอน เป็ น
ชีวติ ทีล่ ่องลอยขาดทีย่ ดึ ขาดบุคคลทีจ่ ะรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งหรือทีจ่ ะอุทศิ ให้ ส่วนบุคคลที่
สมรสแล้วนัน้ มีลูกมีเมียเปรียบเสมือนหลักหรือจุดหมายทีต่ นจะต้องอุทศิ และปกป้องรักษา
นอกจากนี้ แ ล้ว บุ ค คลที่แ ต่ ง งานแล้ว นั น้ ยัง เต็ม ไปด้ว ยความรู้ส ึก ที่ม ัน่ คง มีจุ ด หมาย
ปลายทางในชีวติ รูส้ กึ ว่ามีอํานาจและความสามารถทีค่ ุมสิง่ ทีอ่ ยู่รอบๆ ตัวซึ่งแตกต่างกับ
คนโสดซึง่ มักจะมีความรูส้ กึ ไร้อํานาจ ไร้มาตรฐานอันเป็ นเหตุให้อตั ราการฆ่าตัวตายหรือ
ทําลายตัวสูงกว่าคนทีแ่ ต่งงาน
สรุปแล้วความรูส้ กึ และบุคลิกภาพของบุคคลทีส่ มรสแล้วนัน้ มีความสอดคล้องกับ
ความรูส้ กึ และบุคลิกซึ่งจะเป็ นฐานทีด่ ขี องระบอบการปกครองประชาธิปไตย ซึ่งจะหาไม่
ค่อยได้ในบุคคลโสด เมื่อเป็ นเช่นนี้จงึ ทําให้ผูว้ จิ ยั เชื่อและตัง้ สมมุตฐิ านว่า บุคคลทีส่ มรส
แล้วมักจะมีความศรัทธาในระบอบการปกครองประชาธิปไตยมากกว่าบุคคลทีเ่ ป็ นโสดดังที่
ได้ระบุไว้ขา้ งต้น
กิ จกรรม 3.3
1. สมมุตฐิ านทีด่ คี วรมีลกั ษณะอย่างไร
2. ท่านมีหลักในการเขียนสมมุตฐิ านอย่างไร
3. จงเขียนสมมุตฐิ านจากจุดประสงค์การวิจยั ข้างล่างนี้
เพื่อ เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นระหว่า งนัก เรีย นในเมือ งกับ
นักเรียนชนบท
4. การตัง้ สมมุตฐิ านจําเป็ นต้องมีทฤษฎีหรือเหตุผลมาอธิบายหรือไม่เพราะ
สรุปบทที่ 3
อะไร
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สรุปบทที่ 3
เนื้ อหา 3.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับปญั หาการวิจยั หรือตัวแปรการวิจยั เพื่อนํ าไปเป็ นประโยชน์ ในการอ้างอิง
หรือเป็ นเชิงอรรถในส่วนต่างๆของการวิจยั เช่น ความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หา
การตัง้ สมมุตฐิ านการวิจยั การนิยามตัวแปร การสุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจยั การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการอภิปรายผล นอกจากนี้วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องยังเป็ นประโยชน์ทํา
ให้ผวู้ จิ ยั มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหัวข้อต่างๆของรายงานการวิจยั อีกด้วย
เนื้ อหา 3.2 สมมุตฐิ านการวิจยั
สมมุติฐานการวิจยั หมายถึง ผลการวิจยั ที่คาดว่า จะเป็ น เป็ นข้อความที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และสามารถทดสอบได้
สมมุ ติฐ านมีแ หล่ ง ที่ม าได้ห ลายด้า น เช่ น จาการนิ ร นั ย ทฤษฎี ข้อ ค้น พบใน
งานวิจยั อื่น ๆ ความเชื่อของผู้วจิ ยั เอง การฉุ กคิดได้เอง ประสบการณ์ ของผู้วจิ ยั การ
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัยและจากหลักการเหตุผล
ประโยชน์ของสมมุตฐิ าน สมมุตฐิ านการวิจยั จะช่วยผูว้ จิ ยั ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ มี
ความคิด ชัด เจนขึ้น กํ า หนดขอบเขตของการวิจ ยั บอกแหล่ง ข้อ มูล และเครื่อ งมือ วิจ ยั
แนะแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล แนะแนวทางในการเขียนผลการวิจยั เป็ นต้น
ประเภทของสมมุตฐิ าน สมมุตฐิ านมี 2 ประเภท คือ
1. สมมุตฐิ านการวิจยั จะเขียนเป็ นข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การวิจยั
2. สมมุตฐิ านทางสถิติ มี 2 แบบ
2.1 สมมุตฐิ านไร้นยั สําคัญ (Null hypothesis : Η 0 )
Η 0 : µ1 = µ 2 หรือ µ1 − µ 2 = 0

56

MR 393(s)

2.2 สมมุตฐิ านทางเลือก (Alternative hypothesis :
Η1 : µ1 ≠ µ 2 หรือ
Η1 : µ1 > µ 2 หรือ

Η1 )

Η1 : µ1 < µ 2

เนื้ อหา 3.3 การเขียนสมมุตฐิ านการวิจยั
สมมุตฐิ านทีด่ คี วรจะมีลกั ษณะดังนี้
1. ประกอบด้วยแนวคิดทีช่ ดั แจ้งไม่คลุมเครือ
2. อิงกับข้อเท็จจริงทีส่ ามารถพิสจู น์ได้
3. มีความจําเพาะเจาะจง
4. มีเทคนิคทางสถิตทิ ดสอบได้
5. มีความเกีย่ วโยงกับทฤษฎีหรือแนวความคิด
6. มีเหตุผลอธิบายได้วา่ ทําไมจึงตัง้ สมมุตฐิ านอย่างนี้
หลักการเขียนสมมุตฐิ านมีดงั นี้
1. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ก่อนว่าเขียนอย่างไร
2. พิจารณาตัวแปรในวัตถุประสงค์ก่อนว่ามีอะไรบ้าง
3. พิจารณาข้อความทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าสัมพันธ์กนั แบบใด
4. เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมุตฐิ านการวิจยั เมื่อเขียนแล้วผูว้ จิ ยั จะต้องอธิบายได้ว่าทําไมจึงตัง้ สมมุตฐิ าน
อย่างนี้มเี หตุผลหรือทฤษฎีอะไรบ้างทีส่ นับสนุนสมมุตฐิ าน
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แบบฝึ กหัดบทที่ 3
1. ปญั หาการวิจยั ได้จากแหล่งใดบ้าง
2. จงเขียนหัวข้อวิจยั มา 1 หัวข้อ พร้อมทัง้ บรรยายความสําคัญของการวิจยั มา
ด้วย
3. จงเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามหัวข้อวิจยั ในข้อ 2
4. สมมุตฐิ านคืออะไร มีกป่ี ระเภทอะไรบ้าง
5. สมมุตฐิ านทางสถิตกิ บั สมมุตฐิ านการวิจยั แตกต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
6. จงเขียนสมมุตฐิ านการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในข้อ 3
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