บทที่ 4

ตัวแปรในการวิจยั
สิง่ ทีเ่ ราจะศึกษาค้นคว้าหรือทําวิจยั ตามจุดประสงค์ของการวิจยั หรือปญั หาการ
วิจยั ในทางภาษาของการวิจยั เราเรียกว่า ตัวแปร หัวข้อวิจยั หรือชื่อเรื่องวิจยั เรื่องเดียว
อาจจะมีตวั แปร มากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ประเด็นปญั หาหรือข้อสงสัยของผู้วจิ ยั
ตัวแปรแต่ละตัวจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน ซึ่งขึน้ อยู่กบั หลักเกณฑ์ในการจัดประเภทของ
ตัวแปร ตัวแปรแต่ละตัวค่าที่วดั ออกมาจะมีระดับของการวัดที่แตกต่างกันขึน้ อยู่กบั การ
แปรค่าว่ามีมากน้อยแค่ไหน และมีคุณสมบัตอิ ย่างไร แต่ก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะวัดค่าของตัวแปร
แต่ละตัวจําเป็ นจะต้องนิยามตัวแปรให้ชดั เจนก่อนทุกครัง้ เพื่อให้ผลของการวัดตรงกับ
คุณลักษณะของตัวแปรนัน้

โครงร่างเนื้ อหา
4.1
4.2
4.3
4.4

ความหมายของตัวแปร
ประเภทของตัวแปร
ระดับการวัดตัวแปร
การนิยามตัวแปร

สาระสําคัญ
1. ตัวแปรหมายถึง ลักษณะ คุณสมบัติ หรือ อาการกิรยิ าของหน่ วยต่าง ทีจ่ ะ
ทําการศึกษาหรือวิจยั มีคา่ หรือลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
2. ประเภทของตัวแปร การแบ่งประเภทของตัวแปร เราใช้เกณฑ์ตามคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันของตัวแปร เกณฑ์ท่ใี ช้ในการแบ่งประเภทมี 4 ลักษณะ คือ เกณฑ์ด้า น
ปริมาณ หรือคุณลักษณะ ความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และ
เกณฑ์ในการจัดกระทําได้หรือไม่ของผูว้ จิ ยั
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3. ระดับการวัดตัวแปร ตัวแปรบางอย่างเราสามารถวัดได้เพียงผิวเผินบางอย่าง
เราสามารถวัดได้อย่างละเอียดซึง่ ความแตกต่างในเรือ่ งนี้เราเรียกว่า ระดับของการวัด มี 4
ระดับ คือ มาตรานามบัญญัติ มาตราอันดับ มาตราอันตรภาค และมาตราอัตราส่วน
4. การนิยามตัวแปร เป็ นการให้ความหมายหรือการอธิบายตัวแปรที่จะวัดให้
ชัดเจนสามารถสังเกตและวัดค่าออกมาได้ มีผลทําให้คา่ ทีว่ ดั ได้มคี วามถูกต้องน่าเชือ่ ถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือ่ ศึกษาบทนี้จบแล้วนักศึกษาจะสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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อธิบายความหมายและยกตัวอย่างของตัวแปรได้
อธิบายการแบ่งประเภทของตัวแปรได้
จําแนกตัวแปรออกตามประเภทต่าง ๆ ได้
อธิบายความแตกต่างของระดับการวัดตัวแปรได้
จําแนกตัวแปรตามระดับการวัดได้
นิยามตัวแปรทีก่ าํ หนดให้ได้
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เนื้ อหา 4.1

ความหมายของตัวแปร

ตัวแปร (Variable) หมายถึง ลักษณะ คุณสมบัตหิ รืออาการกิรยิ าของหน่วยต่าง
ๆ ทีจ่ ะศึกษาหรือวิจยั มีความแตกต่างกัน ซึง่ จะแตกต่างกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่ ง สภาพการณ์ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก สภาพการณ์ ห นึ่ ง จากปรากฏการณ์ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก
ปรากฏการณ์ หนึ่ง จากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง ลักษณะหรือคุณสมบัตนิ ัน้ ๆ มีการ
แปรค่าในสถานการณ์ท่เี ราสนใจหรือศึกษาอยู่ ลักษณะและคุณสมบัตหิ รืออาการกิรยิ า
ของหน่ วยต่าง ๆ ที่ไม่มคี วามแตกต่างกันในสภาพการณ์ ท่ที ําวิจยั เราเรียกว่า ตัวคงที่
(Constant) เช่น จํานวนนิ้วมือ นิ้วเท้าของคนปกติ ค่าจ้างแรงงาน ตามกฎหมายกําหนด
ในแต่ละพืน้ ที่ เป็ นต้น
ตัวแปรในทางจิ ตวิ ทยา เรียกว่า ภาวะสันนิษฐาน (Construct) ซึง่ หมายถึง
ผลิตผลทีเ่ กิดจากการสังเคราะห์หรือการรวมตัวกันของหน่ วยย่อย ๆ เกิดเป็ นสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ขึน้ มาซึง่ ในทางการวิจยั เราเรียกว่า ตัวแปร นันเอง
่ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ภาวะสันนิษฐานทางกายภาพ (Physical construct) หมายถึงลักษณะ
พฤติกรรม กริยาท่าทาง ที่เป็ นรูปธรรม สามารถสังเกตความแตกต่างได้ด้วยประสาท
สัมผัสทัง้ 5 คือ หู ตา จมูก ลิน้ และผิวกาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ภาวะสันนิษฐานทีเ่ กีย่ วกับสิง่ เร้าภายนอก เช่น
- อุณหภูมขิ องอากาศรอบตัวเรา
- เสียงรบกวนภายนอก
- กลิน่ เหม็นเน่าจากกองขยะ
- เสียงดังของรถยนต์
- เสียงดังจากโรงงาน
- เสียงดังจากการก่อสร้าง
ฯลฯ
ภาวะสันนิษฐานทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมตอบสนองทางกายและวาจา เช่น
- ท่าทางการเดิน การนัง่
- การแต่งกาย
- การแสดงออกทางสีหน้า
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- การใช้มอื ในการปฏิบตั งิ าน
- การพูด
ฯลฯ
ภาวะสันนิษฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะทางกายภาพและฐานะทางสังคม เช่น
- ความสูง
- นํ้าหนัก
- รูปร่างหน้าตา
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ตําแหน่งหน้าที่
ฯลฯ
2. ภาวะสันนิษฐานทางปญั ญา (Intellectual construct) หมายถึงความรูส้ กึ
ความคิดเห็น ความเชือ่ เจตคติ สติปญั ญา เป็ นต้น ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมไม่สามารถ
สังเกตความแตกต่างกันได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทัง้ 5 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความวิตกกังวล
- ความรับผิดชอบ
- แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
- บุคลิกภาพ
- ภาวะความเป็ นผูน้ ํา
- สติปญั ญา
- ความสามารถ
- เจตคติ
ฯลฯ
พิ ส ัย ของตัว แปร พิส ยั ของตัว แปรหมายถึง ความกว้า ง หรือ ขอบเขตของ
ความสามารถในการแปรค่ามากหรือน้อย เช่น อุณหภูมขิ องอากาศ เป็ นตัวแปรที่มกี าร
แปรค่าได้มากในช่วงเวลาหรือสภาพการณ์หนึ่ง อย่างนี้เรียกว่ามีพสิ ยั กว้าง เพศเป็ นตัว
แปรทีแ่ ปรค่าได้ 2 ค่าคือ ชายกับหญิง อย่างนี้เรียกว่ามีพสิ ยั แคบดังแผนภาพ
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อุณหภูมขิ องอากาศมีพสิ ยั กว้าง
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เพศเป็ นตัวแปรทีม่ พี สิ ยั แคบดังแผนภาพ
พิสยั
ชาย

หญิง

จากตัวอย่างจะเห็นว่าพิสยั ของตัวแปรทัง้ 2 แตกต่างกัน ตัวอย่างแรกพิสยั กว้าง
กว่าหรือมีคา่ หลากหลาย ส่วนตัวอย่างสองมีพสิ ยั แคบมากแปรค่าได้ 2 ค่าเท่านัน้
มิ ติของตัวแปร ตัวแปรแต่ละตัวมีลกั ษณะทีส่ ลับซับซ้อนแตกต่างกัน บางตัวมี
ลักษณะทีส่ ลับซับซ้อนมาก บางตัวมีน้อยซึง่ เรียกว่า มิ ติของตัวแปร ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับลักษณะเพียงมิตเิ ดียวก็ง่ายต่อการเข้าใจและศึกษา เช่น ความกว้าง ความยาว ความ
สูง ตัวแปรทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะสองมิติ สามมิติ ก็จะยากขึน้ มาหน่ อย เช่น พืน้ ที่ และ
ปริมาตร แต่ถ้าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหลายมิติก็ยงิ่ จะมีความสลับซับซ้อนมาก
ยิง่ ขึน้ ยากแก่การเข้าใจได้โดยง่าย ถ้าเป็ นตัวแปรทางสติปญั ญาก็ยงิ่ มีหลากหลายมิติ เช่น
ความสามารถเชิงกล ซึ่งประกอบด้วยความสามารถหลากหลายหรือมีหลายมิติ ได้แก่
ความรู้ท างเครื่อ งกล ความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ม ือ ความสามารถด้า นมิติส ัม พัน ธ์
ความสามารถด้านเหตุผล เป็ นต้น
กิ จกรรม 4.1
1. ตัวแปรหมายถึงอะไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ภาวะสันนิษฐาน (Construct) หมายถึงอะไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
3. พิสยั ของตัวแปรและมิตขิ องตัวแปร มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
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เนื้ อหา 4.2

ประเภทของตัวแปร

การแบ่งประเภทของตัวแปรจะต้องกําหนดเกณฑ์ให้ได้ก่อนว่าจะใช้เกณฑ์อะไร
ในการแบ่ง ซึง่ เกณฑ์ในการแบ่งก็กําหนดมาจากคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของตัวแปรที่
แตกต่างกัน เช่น ตัวแปรเพศก็จะแบ่งได้เป็ น 2 รายการ คือ เพศชาย กับเพศหญิง ทุกคน
ในกลุ่มสามารถจัดเข้ากลุ่มได้หมด ในการแบ่งอย่างนี้เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการแบ่งคือ เพศ ซึง่ จะ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งอย่างเดียวกันตลอดจนครบทุกหน่วย
ประเภทของตัวแปร ตัวแปรหมายถึงสิง่ ทีแ่ ปรค่าได้ ค่าของตัวแปรทีว่ ดั ออกมา
จะมีคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกันไป ซึ่งคุณสมบัตเิ หล่านี้เราได้นํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
ประเภทของตัวแปรได้ 4 เกณฑ์ดว้ ยกัน ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
1. พิจารณาคุณสมบัตขิ องค่าตัวแปรว่าทําเป็ นปริมาณได้หรือไม่ได้ เกณฑ์น้ีเรา
สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวแปรเชิงปริมาณ และตัวแปรเชิงคุณภาพ
(คุณลักษณะ) ดังนี้
1.1 ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative variables) หมายถึงคุณสมบัตขิ องตัว
แปรที่สามารถเอาตัวเลขเข้าไปแทนค่าได้และมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบมากกว่า
น้อยกว่าได้ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา เป็ นตัวแปรทีม่ กี ารแปรค่าในเชิง
์
ปริมาณได้ ค่าของตัวแปรจะวัดออกมาเป็ นคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนได้ เช่น 50, 55,
60, 65, 72, 81,… ซึง่ คะแนนของนักศึกษาแต่ละคนสามารถเปรียบความมากกว่าน้อยกว่า
กันได้
อุณหภูมขิ องอากาศในทุก ๆ 1 ชม.ของวัน เป็ นตัวแปรทีม่ กี ารแปรค่าในเชิง
ปริมาณค่าจะวัดออกมาเป็ นจํานวนองศาเซลเซียล เช่น 32 , 32.5, 32.7, 33,………
อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ค่าของตัวแปรจะวัดออกมาเป็ น
จํานวนปี เช่น 19, 18, 17, 20, 21,………..
นอกจากนี้ยงั มีตวั แปรเชิงปริมาณ หรือทีเ่ ราเรียกว่า ภาวะสันนิษฐานทาง
ปญั ญาทีเ่ ราสามารถวัดค่าออกมาเป็ นปริมาณได้ ดังตัวอย่าง
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เจตคติของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นตัวแปรทีอ่ าจมีการแปรค่า
ในเชิงปริมาณได้โดยอาจแปรค่าออกมาในรูปของมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale)
ตามมาตรวัดแบบของลิเคริท หรือของออสกู๊ด ซึ่งมาตรวัดเหล่านี้จะวัดค่า ออกมาเป็ น
ตัวเลขแทนค่าเจตคติมากหรือน้อยได้
ความรักประชาธิปไตย และความคิดเห็นของผูป้ กครองต่ออาชีพครู สองตัวแปรนี้
สามารถวัดค่าออกมาเป็ นปริมาณได้ในทํานองเดียวกันกับตัวแปรเจตคติของนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.2 ตัวแปรเชิงคุณภาพ(Qualiative variables) หมายถึงคุณสมบัตขิ องตัว
แปรทีม่ คี ่าแปรเปลีย่ นในทางคุณลักษณะหรือคุณภาพจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่ง หรืออีกเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง โดยมี
การแปรค่าจากคุณภาพหนึ่งไปยังคุณภาพหนึ่ง ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
เพศ เป็ นตัวแปรทีม่ กี ารแปรค่าเชิงคุณภาพโดยแปรค่าออกเป็ นชายกับ
หญิง
การอบรมเลีย้ งดูเด็ก เป็ นตัวแปรทีม่ กี ารแปรค่าเชิงคุณภาพ โดยแปรค่า
ออกเป็ นการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย แบบเผด็จการ แบบปล่อยปละละเลย
เทคนิคการสอน เป็ นตัวแปรที่มกี ารแปรค่าเชิงคุณภาพ โดยแปรค่า
ออกเป็ นเทคนิคการสอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบอภิปราย และเทคนิคการสอน
แบบทีม
จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ ตัวแปรเชิงคุณภาพบางชนิดแปรค่าได้ 2 ค่าเช่น
เพศ มีชายและหญิง บางชนิดก็แปรค่าได้มากกว่า 2 ค่า
2. พิจารณาคุณสมบัตขิ องตัวแปรว่ามีความต่อเนื่องกันหรือไม่ เกณฑ์น้ีเรา
สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรไม่ต่อเนื่อง
2.1 ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variables) หมายถึง ตัวแปรทีส่ ามารถแปร
ค่าได้ต่อเนื่องกันภายในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือสามารถมีค่าเป็ นเลขทศนิยมได้ และสามารถ
แสดงลําดับที่ได้คอื ค่าที่มากกว่าแสดงว่ามีคุณสมบัตขิ องตัวแปรมากกว่าค่าที่น้อยกว่า
เช่น ความสูง นํ้าหนัก ราคาสินค้า ความถนัด สติปญั ญา ผลการเรียน ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้
สามารถมีคา่ เป็ นเลขทศนิยมได้ เช่น ความสูง 175.8 ซม. นํ้าหนัก 15.5 ก.ก. เป็ นต้น
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2.2 ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discreat variables) หมายถึง ตัวแปรทีแ่ ปรค่า
อย่างไม่ต่ อเนื่ อง จะแปรค่า เป็ น ไปตามรายการคุณสมบัติของตัวแปรในแต่ล ะรายการ
หรือไม่สามารถมีค่าเป็ นทศนิยมได้ เช่น จํานวนคน จํานวนโต๊ะ จํานวนเก้าอี้ เป็ นต้น ซึ่ง
ไม่สามารถมีค่าเป็ นเลขทศนิยมได้ เพราะจะไม่มคี วามหมาย เช่น โรงเรียนนี้มคี รูจํานวน
20.4 คน หรือมีโต๊ะจํานวน 55.75 ตัว ซึง่ ไม่มคี วามหมาย
การแบ่งตัวแปรใช้เกณฑ์ความต่อเนื่องจะมีประโยชน์ในการเลือกใช้สถิติ
ให้ถูก ต้อ ง เพราะสถิติการวิเคราะห์ข้อ มูล จะมีข้อ ตกลงเบื้องต้น หรือเงื่อ นไข เกี่ย วกับ
ลักษณะข้อมูลของตัวแปรทีว่ ดั
3. พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงเหตุและผล ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั
กําหนดค่าไว้ก่อนว่ามีค่าอะไรบ้างหรือตัวแปรทีก่ ําหนดให้เป็ นสาเหตุ เรียกว่าตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรต้น และตัวแปรทีเ่ กิดมาทีหลังหรือรูค้ ่าทีหลัง เรียกว่าตัวแปรตาม ส่วนตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรต้น ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการให้มผี ลต่อตัวแปรตาม เราเรียกว่าตัวแปรแทรกซ้อน
หรือ ตัว แปรเกิน และอีก ตัว แปรหนึ่ งซึ่ง เกิด ขึ้น มาระหว่า งตัว แปรอิส ระและตัว แปรตาม
เรีย กว่า ตัวแปรสื่อ กลาง การแบ่งตัว แปรตามเกณฑ์น้ี ม ีป ระโยชน์ ม ากในการวิจ ยั ซึ่ง
รายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวมีดงั นี้
3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent variables) หมายถึงตัวแปร
ทีเ่ ป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ มาทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจจะศึกษา ซึง่ เรียกว่าตัวแปร
ตาม เช่น วิธกี ารเรียนซึง่ ต่างกัน 2 วิธี ทําให้ผลการเรียนของนักเรียนต่างกัน วิธกี ารเรียน
เป็ นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ซึง่ เป็ นสาเหตุให้เกิด ผลการเรียน ทีเ่ รียกว่าตัวแปรตาม
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) หมายถึงตัวแปรทีเ่ ป็ นผลอันเกิด
จากตัวแปรอิสระ จากตัวอย่างข้อ 3.1 ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนของนักเรียน
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าการแบ่งประเภทของตัวแปรโดยใช้เกณฑ์น้ีเป็ นประโยชน์
ในการทําวิจยั ตามหัวข้อวิจยั หรือจุดประสงค์ของการวิจยั เราสามารถบอกได้ว่าตัวแปร
ไหนเป็ นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ตัวแปรไหนเป็ นตัวแปรตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนแบบ
โครงงานกับการสอนตามคูม่ อื ครูของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในกรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ระหว่างการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามคูม่ อื ครู
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนแบบโครงงานกับ
การสอนตามคูม่ อื ครู
ตัวแปรตามคือ ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ซ่งึ มี 2 ตัว คือ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
์
ตัวแปรอิสระ คือ วิธสี อน ซึง่ มี 2 วิธี คือ การสอนแบบโครงงานกับการสอนตาม
คูม่ อื ครู
3.3 ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (Extraneous variables) หมายถึง
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นอื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการให้เป็ นเหตุให้เกิดผลหรือตัวแปรตาม
หรือเป็ นตัวแปรที่เราไม่ต้องการทราบผลที่เกิดขึน้ จากตัวอย่าง เราต้องการทราบว่าวิธี
สอนแบบโครงงานกับวิธสี อนตามคู่มอื ครู จะทําให้ผลการเรียนต่างกันหรือไม่ ตัวแปร เพศ
ประสบการณ์ วุฒ ิ บุคลิกภาพ ของผูส้ อน ระยะเวลาสอน เนื้อหาที่สอน และบรรยากาศ
ของห้องเรียน ตัวแปรเหล่านี้เราเรียกว่าตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน ซึง่ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั จะต้องหาวิธกี ารควบคุมไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปรตามทีศ่ กึ ษาอยู่กค็ อื ผลการเรียนของ
นักเรียน
3.4 ตัวแปรสือ่ กลาง (Interveining variables)หมายถึงตัวแปรทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม หรือตัวแปรทีเ่ ป็ นสือ่ กลาง เชือ่ มโยงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังแผนผัง
ตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรต้น

ตัวแปรสือ่ กลาง

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรสื่อกลาง

วิธสี อน
- สอนแบบโครงงาน
- สอนตามคูม่ อื ครู

ความรับผิดชอบในการเรียน
- สูง
- ตํ่า
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม
ผลการเรียน
- ผลสัมฤทธิ ์สูง-ตํ่า
- เจตคติ สูง-ตํ่า
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จากแผนผังจะเห็นว่า วิธสี อน ต่างกันอาจจะทําให้ความรับผิดชอบในการเรียน
สูง - ตํ่า แตกต่างกัน แล้วจึงส่งผลไปยัง ผลการเรียน สูง – ตํ่า แตกต่างกันด้วย
ตัวแปรสื่อกลางนี้ผวู้ จิ ยั ไม่สามารถจะควบคุมได้เปรียบเสมือนตัวแปรตามอีกตัว
หนึ่งทีเ่ กิดจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น แต่ตวั แปรทีต่ อ้ งควบคุมไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปร
ตามและตัว แปรสื่อ กลางคือ ตัว แปรแทรกซ้ อ นหรือ ตัว แปรเกิ น ดัง โครงสร้ า งแสดง
ความสัมพันธ์ดงั นี้
โครงสร้างของตัวแปรตามความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและผล

ตัวแปรอิสระหรื อ

ตัวแปรต้น

ตัวแปรสือ่ กลาง

ตัวแปรแทรกซ้อน
หรือตัวแปรเกิน

ควบคุมไม่ให้สง่ ผล

ตัวแปรตาม

ไม่สง่ ผล

วิธกี ารควบคุมตัว
แปรแทรกซ้อนหรือ
ตัวแปรเกิน
68
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4. พิจารณาถึงการกระทําของผูว้ จิ ยั ว่าเป็ นผูก้ ําหนดตัวแปรให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ได้หรือไม่ ตัวแปรวิจยั บางตัวผูว้ จิ ยั สามารถจัดกระทําได้ หรือกําหนดได้ ตัวแปรบางตัว
ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถจัดกระทําให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้หรือจัดกระทําด้วยความยากลําบาก ตัว
แปรเหล่า นี้มกั เป็ นตัวแปรด้า นคุณลักษณะของคน ที่ธรรมชาติเ ป็ นผู้กํา หนด เกณฑ์น้ี
สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 ตัวแปรทดลองหรือตัวแปรจัดกระทํา (Experimental variables or
active variables or treatment variables) หมายถึง ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถกําหนดหรือ
จัดกระทําให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ เช่น วิธกี ารออกกําลังกาย วิธกี ารสอน เป็ นต้น ตัวแปร
ประเภทนี้จะมีประโยชน์ในการวางแผนสร้างตัวแปรทดลองสําหรับการวิจยั ต่อไป
4.2 ตัวแปรคุณลักษณะ (Attribute Variables) หมายถึง ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่
สามารถ จะกําหนดให้กบั กลุ่มตัวอย่า งหรือกํา หนดให้ด้วยความอยากลํา บาก ตัวแปร
ประเภทนี้มกั จะกําหนดโดยธรรมชาติ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ทีอ่ ยูอ่ าศัย บุคลิก เป็ นต้น
จากทีก่ ล่าวไว้ในตอนต้นว่าการวิจยั เป็ นกระบวนการหรือวิธกี ารในการแสวงหา
ั หาหรือ ข้อ สงสัย เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ความรู้ท่ีเ ป็ น
ความรู้ ความจริง หรือ คํา ตอบของป ญ
ประโยชน์ในวงวิชาการและสังคมมนุ ษย์ การจะทําวิจยั ได้ผวู้ จิ ยั ต้องสามารถระบุตวั แปรที่
สําคัญๆของปญั หาวิจยั ให้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนก่อน ถ้าผูว้ จิ ยั ไม่สามารถจะระบุตวั
แปรได้ถูกต้องและชัดเจน แม้ว่าการวัดตัวแปรจะถูกต้องก็จะไม่ได้ขอ้ ความรู้ หรือคําตอบ
ของปญั หาทีเ่ ชือ่ ถือได้
กิ จกรรม 4.2
1. ตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่าง
2. ตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรไม่ต่อเนื่องต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่าง
3. ตัวแปรแทรกซ้อน และตัวแปรสือ่ กลางต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่าง
4. ตัวแปรทดลองคืออะไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
5. จงยกตัวอย่าง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มาอย่างละ 2 ชือ่
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เนื้ อหา 4.3

ระดับการวัดตัวแปร

ระดับการวัดตัวแปร (Level of measurement) ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นว่าสิง่ ทีเ่ ป็ น
ตัวแปรจะต้องมีความแตกต่างกัน และสิง่ ที่แตกต่างกันนี้เองที่ทําให้มนุ ษย์เกิดข้อสงสัย
หรือปญั หา ทีจ่ ะต้องหาคําตอบ แต่ถา้ สิง่ ใดมีลกั ษณะเหมือนกันหมด เช่น ทุกคนมีน้ําหนัก
เท่ากันหมด สูงเท่ากันหมด นิสยั เหมือนกันหมด สติปญั ญาเหมือนกันหมด มนุ ษย์กจ็ ะไม่
เกิดข้อสงสัย ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วก็ไม่มปี ระโยชน์อะไรทีจ่ ะมาทําวิจยั เพราะไม่มตี วั แปรมีแต่
ตัวคงที่ และในโลกแห่งความจริงก็เป็ นไปไม่ได้ทห่ี น่ วยต่างๆ จะมีคุณลักษณะเหมือนกัน
นอกจากคุณลักษณะบางสิง่ บางอย่างซึง่ ก็มนี ้อยมาก
เมือ่ ตัวแปรเป็ นสิง่ ทีแ่ ปรเปลีย่ นไปตามหน่วย ความสามารถในการระบุวา่ หน่วยที่
หนึ่งแตกต่างจากหน่ วยทีส่ องเท่าไร อย่างไร จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมาก สําหรับวิทยาศาสตร์
ถ้าสามารถระบุให้ละเอียดและแน่นอนมากขึน้ เท่าไร ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาจากการวิเคราะห์ตวั
แปรนัน้ ๆ ก็จะมีความละเอียดและแน่ นอนมากขึน้ เท่านัน้ ลักษณะทีก่ ล่าวมานี้เป็ นปญั หา
ในการวัดตัวแปร
ในทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือในเรือ่ งเกีย่ วกับทางกายภาพ การวัดตัวแปรไม่
ค่อยมีปญั หาเท่าไร เพราะลักษณะของหน่ วยต่าง ๆ มีความคงทีแ่ น่นอน และมีเครือ่ งมือที่
จะวัดได้แน่ นอน เช่น เราวัดอุณหภูมดิ ้วยเทอร์โมมิเตอร์ วัดนํ้ าหนักด้วยตาชัง่ วัดความ
ยาวด้วยไม้เมตรเป็ นต้น เพราะฉะนัน้ การระบุว่า หน่ วยหนึ่งแตกต่างจากหน่ วยทีส่ องแค่
ไหนอย่ า งไรจึง ทํ า ได้ ง่ า ยและละเอีย ดกว่ า แต่ คุ ณ ลัก ษณะในทางสัง คมและในทาง
พฤติกรรมนัน้ ประสบปญั หาในเรื่องการวัดมาก เช่น เรารูว้ ่านายแดงและนายดําก็เกลียด
การเมืองด้วยกัน แต่เราจะระบุให้แน่ ชดั ได้ไหมว่านายดําและนายแดงเกลียดเท่า ๆ กัน
หรือแตกต่างกันในเนื้อหาและระดับของความเกลียดในอัตราส่วนอย่างไร ยิง่ ไปกว่านัน้
คุณลักษณะบางอย่างเราอาจจะวัดออกมาไม่ได้เลย หรือถ้าวัดได้กค็ ลุมเครือมาก เทคนิค
ต่ า ง ๆในการวัด ตัว แปรจะได้ก ล่ า วภายหลัง แต่ ใ นขัน้ นี้ จ ะกล่ า วแต่ เ พีย งว่ า ตัว แปร
บางอย่างสามารถวัด (หรือระบุความแตกต่า งระหว่า งหน่ วย) ได้เ พีย งผิวเผิน ตัวแปร
บางอย่างสามารถวัดได้อย่างละเอียดพอสมควร ความแตกต่างในเรื่องความหยาบ ความ
ละเอียดของการวัดนี้เราเรียกว่า ระดับของการวัด หรือ Level of measurement ซึง่
แสดงออกมาได้เป็ นมาตรา หรือ Scale มี 4 ระดับดังนี้
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1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) เป็ นระดับการวัดเพียงการให้ชอ่ื ว่าคน
หนึ่งแตกต่างกับอีกคนหนึ่งเท่านัน้ ไม่ได้ช้ถี งึ ความแตกต่างในคุณค่าหรือคุณภาพใด ๆ
หรือ ถ้า จะพูด อีก นัย หนึ่ ง วิธีน้ี เ ป็ น หลัก การของการแยกประเภทบุ ค คล สิ่ง ของ หรือ
สถานการณ์ ออกเป็ นพวก เป็ นประเภทเท่านัน้ ประเภททีแ่ บ่งนัน้ มิได้บ่งถึงความแตกต่าง
ในคุณภาพ หรือคุณค่าใด ๆ ตัวอย่างเช่น เราแบ่งประเภทของคนออกตามการนับถือ
ศาสนาว่าเป็ น พุทธ อิสลาม คริสต์ แบ่งตามภูมลิ าํ เนาทีอ่ ยู่ว่าอยู่ในเมือง ชานเมือง ชนบท
และแบ่งตามอุดมการณ์ ว่าเป็ นแบบอนุ รกั ษ์นิยม เสรีนิยม หรือ ซ้าย ขวา หรือทุนนิยม
สังคมนิยม เหล่านี้ เป็ นต้น เราจะเห็นว่า ถ้าเราแบ่งคนออกตามการนับถือศาสนา เราก็
เพียงได้ชอ่ื ของศาสนาต่างๆ เท่านัน้ ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วเราตัดสินไม่ได้ว่า พุทธดีกว่า
อิสลาม หรืออิสลามดีกว่าพุทธ หรือชาวเมืองมีคุณภาพสูงกว่าชาวชนบทหรือชาวชนบทมี
คุณภาพสูงกว่าชานเมือง เป็ นต้น
อย่า งไรก็ดี การแบ่งประเภทนี้จ ะต้องมีค วามหมายพอ ไม่ใช่แบ่งแล้ว ไม่ได้ม ี
ความหมายอะไรเพิ่ม ขึ้น มา ความหมายในที่น้ี เ ราหมายถึง ความหมายเกี่ย วพัน ธ์ก ับ
ลักษณะอื่น ๆ หรือเราคิดว่ามีความเกีย่ วพันธ์กนั เช่น เราแบ่งบุคคลออกตามทีอ่ ยู่เป็ นชาว
ชนบท ชาวชานเมืองและชาวเมือง เช่นนี้เพราะเราคิดว่ามีความเกีย่ วพันธ์กนั กับความโง่
ความฉลาด ความเคร่งครัดในเรือ่ งศาสนา ระดับการศึกษาและอื่น ๆ ในเรือ่ งเดียวกันนี้เรา
อาจจะแบ่งตามทีอ่ ยู่ออกเป็ นอย่างอื่นได้เช่นเดียวกัน เช่น พวกทีอ่ ยู่ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคอีสาน แต่เมื่อแบ่งออกเป็ นเช่นนี้แล้ว เราจะต้องคิดว่ามีความเกี่ยวพันธ์กบั
ลักษณะอื่น ๆ อย่างไร เช่นอาจจะเกีย่ วพันธ์กบั พฤติกรรมหรือเจตคติทางการเมือง แต่ละ
ลักษณะทีเ่ ราแบ่งมาตามมาตรานามบัญญัติ เราอาจจะใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นตัวเลขแทนก็ได้
เพือ่ ความสะดวกในการวิเคราะห์ เช่น ศาสนาพุทธ อาจจะแทนด้วยเลข 1 ศาสนาอิสลาม
ด้วยเลข 2 ศาสนาคริสต์ดว้ ยเลข 3 และศาสนาอื่น ๆ ด้วยเลข 4 แต่ให้จําไว้ให้ดวี ่า
ตัว เลขต่ า ง ๆ ที่ใ ห้แ ทนนี้ ม ิไ ด้ม ีค วามสัม พัน ธ์ก บั ค่า ที่ม ีอ ยู่ใ นตัว ของมัน จะเอาตัว เลข
เหล่านี้มา บวก ลบคูณ หาร ไม่ได้ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ เบอร์หอ้ งในโรงแรม ซึง่ มีต่าง
ๆ กัน ห้องเบอร์ 120 กับเบอร์หอ้ ง 210 เอามารวมกันเป็ น 330 ย่อมไม่มคี วามหมายใด ๆ
ทัง้ สิน้ หรือเบอร์นกั กีฬา เป็ นต้น
2. มาตราอันดับ (Ordinal scale) เป็ นการแบ่งประเภทความแตกต่างของ
คุณลักษณะอีกประการหนึ่งทีอ่ ยู่ในระดับทีส่ ูงกว่าระดับนามบัญญัติ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า
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ระดับนามบัญญัตนิ นั ้ เราสามารถแสดงความแตกต่างโดยการ ให้ช่อื ทีต่ ่างกันเท่านัน้ แต่
ระดับมาตรานี้นอกจากจะให้ช่อื ทีแ่ ตกต่างกันแล้ว ชื่อหรือลักษณะที่ใช้นัน้ ยังบ่งถึงความ
แตกต่างในอันดับ เช่น จากน้อยไปหามาก ตํ่าไปหาสูง เบาไปหาหนัก เหล่านี้เป็ นต้น เช่น
ถ้าเราสนใจในเรื่องชนชัน้ ของบุคคล เราอาจจะแยกเป็ น ชนชัน้ ตํ่า ชนชัน้ กลาง ชนชัน้ สูง
ในเรื่อ งขนาดเมือ งเราอาจแบ่งออกเป็ น เมือ งเล็ก เมือ งปานกลาง เมืองใหญ่ ในเรื่อ ง
การศึกษาแบ่งออกเป็ น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ถึงแม้เราสามารถลําดับในเรื่องคุณภาพหรือจํานวนของลักษณะต่าง
ๆ เราก็ยงั บอกคุณค่าทีแ่ น่นอนไม่ได้วา่ ความแตกต่างดังกล่าวนัน้ มีค่าเท่ากับเท่าไร คําว่า
น้ อยห่างจากคําว่า ปานกลางเท่าไร หรือว่า ปานกลางห่า งจากคํา ว่า มากเท่า ไหร่ ลอง
เปรียบเทียบต่อไปนี้
บุคคล
นายแดง
นายดํา
นายเขียว

ฐานทางการเงิน
มีเงิน 100,000 บาท
มีเงิน 300,000 บาท
มีเงิน 500,000 บาท

ความรูส้ กึ
มีความสุข น้อย
มีความสุข ปานกลาง
มีความสุข มาก

จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่า ทัง้ ฐานะทางการเงินและความรูส้ กึ ต่างก็เป็ นตัวแปร
ของบุคคลสามคน และต่างก็เรียงจากตํ่าไปหาสูง แต่ในเรื่องฐานะทางการเงินนัน้ เรา
สามารถบอกขนาดของความแตกต่างนายแดงต่างกับนายดํา 200,000 บาท นายดํา
แตกต่างกับนายเขียวอยู่ 200,000 บาท หรือถ้าเราจะพูดว่า นายแดงต่างกับนายดําเท่ากับ
นายดําต่างกับนายเขียวก็ย่อมพูดได้ หรือเราอาจจะพูดไว้วา่ นายแดงมีเงินเท่ากับ 13 ของ
นายดํา และ 15 ของนายเขียว แต่ในเรือ่ งของความรูส้ กึ นี้ เราแสดงออกมาในลักษณะอย่าง
นี้ไม่ได้ ถึงแม้เรารูว้ ่านายแดงมีความสุขน้อยกว่านายดํา และนายดํามีความสุขน้อยกว่า
นายเขียว ซึ่งอยู่ในระดังที่สูงกว่าตามฐานะทางด้านการเงินซึ่งระบุออกมาเป็ นตัวเลขที่
แน่นอนและวัดช่วงห่างระหว่างกันได้นนั ้ จะอยูใ่ นระดับการวัดทีส่ งู กว่า
3. มาตราอันตรภาค (Interval scale) ระดับการวัดหรือการแสดงความแตกต่าง
ในระดับนี้เป็ นระดับทีอ่ ยู่สงู กว่ามาตรานามบัญญัตแิ ละมาตราอันดับ ทัง้ นี้กเ็ นื่องจากว่าตัว
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แปรตามมาตราอันตรภาค นอกจากจะแสดงความแตกต่างของหน่วยและบ่งลําดับชัน้ สูงตํ่า
หรือมากน้อยแล้วยังสามารถระบุค่าหรือช่วงของความแตกต่างหน่ วยหนึ่งแตกต่างไปจาก
อีกหน่ วยหนึ่งเท่าไร เมื่อเป็ นเช่นนี้เราย่อมสามารถเอาคุณค่าต่าง ๆ มาบวกหรือลบออก
จากกันได้ ตัวอย่าง เช่น คะแนนของนักเรียนซึง่ แสดงออกเป็ น 50, 60, 70 หรือ อุณหภูม ิ
ซึง่ แสดงออกเป็ น 50, 60, หรือ 70 องศา เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ควรจะจําไว้วา่ ลักษณะอัน
เป็ นหัวใจของตัวแปรระดับนี้คอื เราสามารถบอกช่วงทีแ่ น่ นอนระหว่างหน่ วยหรือระหว่าง
ค่าของหน่วยแต่ละหน่วยได้
แต่เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ตามหลักจริง ๆ แล้ว ตัวเลขหรือคุณค่าของตัวแปรทีอ่ ยู่ใน
ลักษณะของช่วงมาตรานี้ไม่มจี ุด ศูนย์ หรือจุดตํ่าสุดทีแ่ ท้จริงตามธรรมชาติ (Absolute of
natural zero) จุดศูนย์คะแนน หรือ ศูนย์องศานัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ รากําหนดขึน้ มาหรือสมมุตขิ น้ึ
เท่านัน้ (Arbitrary หรือ Conventional) ใครสามารถบอกได้ว่าความร้อนศูนย์องศาตาม
ธรรมชาติแล้วอยูท่ ไ่ี หน หรือความไม่มคี วามร้อนเลยนัน้ อยู่ทไ่ี หน ทีจ่ ริงมันอยู่ทม่ี นุ ษย์เป็ น
ผู้กํา หนด เช่น เดียวกับ คะแนน (ซึ่ง ตามความหมายจริง ๆ แล้ว ก็ค ือ การวัด สติป ญั ญา
ความสามารถนัน้ ) การมีปญั ญาหรือความสามารถเท่ากับศูนย์นนั ้ เป็ นสิง่ ทีก่ ําหนดขึน้ มา
ตามมาตรการที่ไม่แน่ นอนทัง้ สิน้ แตกต่างกับจํานวนเงินหรือนํ้ าหนัก ถ้าเราพูดว่ามีเงิน
เท่ากับศูนย์หรือมีน้ําหนักเท่ากับศูนย์นนั ้ ก็คอื ความไม่มอี ะไรเลย โดยแท้จริงตามธรรมชาติ
เมื่อจุดศูนย์หรือมีน้ํ าหนักเท่ากับศูนย์นัน้ ก็คือความไม่มอี ะไร เมื่อจุดศูนย์แท้หรือศูนย์
สมบูรณ์ (Absolute zero)ไม่มแี ล้ว การเอาตัวเลขมาคํานวณนัน้ ตามหลักแล้วย่อมขาด
ความสมบูร ณ์ อ ยู่บ้า ง เราจะต้อ งตระหนัก ในข้อ จํา กัด ข้อ นี้ ด้ว ยโดยเฉพาะในการวิจ ยั
ทางด้านสังคมศาสตร์ ซึง่ ค่าของตัวแปรไม่สามารถวัดได้ถงึ ศูนย์แท้
4. มาตราอัตราส่วน (Ratio scale) การวัดระดับนี้เป็ นระดับสูงสุดของการวัดตัว
แปรเป็ นระดับทีม่ คี ุณสมบัตขิ องทุกสิง่ ทุกอย่างในระดับต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด คือ แสดง
ความแตกต่างของมาตรานามบัญญัติ แสดงการลําดับทีข่ องมาตราอันดับ แสดงค่าและช่วง
ที่เท่า ๆ กันระหว่างความแตกต่างของมาตราอันตรภาค และวัดได้ถงึ ศูนย์แท้หรือศูนย์
สมบูรณ์ (Absolute zero) คือความไม่มลี กั ษณะนัน้ ๆ เลย อาทิ เช่น ในเรื่องความยาว
ความหนา จํานวนของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งหรือในเรือ่ งรายได้ของบุคคลเราจะสังเกตว่า ลักษณะที่
กล่าวมานัน้ เราสามารถหาจุดศูนย์ทแ่ี น่ นอนและบอกได้ชดั แจ้ง ทุกคนสามารถบอกได้
เหมือนๆ กัน เมือ่ นายแดงไม่มเี งินเลย ทุกคนก็บอกได้เลยว่านายแดงมีเงินเท่ากับศูนย์ ไม่
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ต้องมาประชุมตกลงกันว่า มีหรือไม่มขี นาดไหนจึงจะเรียกว่าศูนย์แท้ การวัดในลักษณะ
ของมาตราอัตราส่วนเป็ นการวัดทีส่ มบูรณ์ทส่ี ดุ ตามหลักวิชาแล้ว เราสามารถนําตัวเลขมา
บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างสมบูรณ์ทุกประการ
การวิจยั ในทางสังคมศาสตร์ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ทีจ่ ะยึดหลักของความแตกต่างระหว่างตัว
แปรระมาตราอันตรภาคและมาตราอัตราส่วนอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่แล้วเราพอใจแค่ตวั แปร
ระดับมาตราอันตรภาคเท่านัน้ และถือว่าสามารถทีจ่ ะบวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างสมบูรณ์
เช่นเดียวกัน
ที่กล่าวมาทัง้ หมดนี้เป็ นระดับต่า ง ๆ ของการวัดตัวแปร หรือการแสดงความ
แตกต่างในคุณลักษณะหรือคุณสมบัตติ ่าง ๆ ที่เราสนใจจะนํ ามาศึกษาวิจยั ให้ทําความ
เข้าใจตัง้ แต่ตน้ ว่าตัวแปรต่าง ๆ นัน้ มีระดับไม่เหมือนกันบางตัวแปรวัดได้แค่การให้ชอ่ื หรือ
สัญลักษณ์ บางตัวแปรวัดได้ดกี ว่านัน้ คือสามารถจัดอันดับได้ บางตัวสามารถวัดได้ดกี ว่า
ขึน้ ไปอีก คือสามารถให้ค่าของความแตกต่างและมีช่วงระหว่างความแตกต่างเท่า ๆ กัน
แต่ตวั แปรบางตัวสามารถวัดได้อย่างสมบูรณ์คอื มีจุดตํ่าสุดทีแ่ น่นอนและแจ้งชัด ทีเ่ รียกว่า
ศูนย์แท้
ขอให้จาํ ว่ายิง่ เราสามารถวัดตัวแปรในระดับสูงขึน้ เท่าไหร่ การวิจยั ก็ยงิ่ จะมีความ
แน่ นอนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เท่านัน้ โอกาสทีจ่ ะเสริมสร้างความรูท้ างสังคมให้เป็ น
ความรูเ้ ชิงวิทยาศาสตร์กจ็ ะมีมากขึน้
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ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของการวัดในระดับต่าง ๆ
คุณลักษณะ

ระดับของการวัด
อันดับ อันตรภาค
ใช่
ใช่

ความแตกต่าง

นามบัญญัติ
ใช่

อัตราส่วน
ใช่

เรียงลําดับ

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ช่วงระหว่างอันดับเท่ากัน

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ศูนย์แท้

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

กิ จกรรม 4.3
1. การวัดแบ่งออกเป็ นระดับใดบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษาทางสังคมศาสตร์จะอยู่ในระดับใด เพราะอะไร
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เนื้ อหา 4.4

การนิยามตัวแปร

การนิยามตัวแปรหรือบางทีกใ็ ช้คาํ ว่า การนิยามคําศัพท์เฉพาะ ซึง่ ก็หมายถึงการ
ให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ทีเ่ ราจะศึกษาทุกตัวทีป่ รากฏในวัตถุประสงค์ของการวิจยั
หรือสมมุตฐิ านการวิจยั โดยมากจะให้นิยามเฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตามซึง่ มีหลักในการนิยามตัวแปรดังนี้
1. กําหนดรายการตัวแปรของการวิจยั ให้ได้ก่อนว่ามีตวั แปรอะไรบ้าง โดย
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือสมมุตฐิ านการวิจยั ในการกําหนดรายการตัว
แปรผู้ว ิจ ัย อาจจะกํ า หนดตามประเภทของตัว แปร คือ ตัว แปรอิส ระหรือ ตัว แปรต้น มี
อะไรบ้าง ตัวแปรตามมีอะไรบ้าง และตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน มีอะไรบ้าง ดัง
ตัวอย่าง สมมุตมิ วี ตั ถุประสงค์ของการวิจยั ว่า เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างการสอนแบบโครงการกับการสอนตามคู่มอื ครู สสวท. กําหนดรายการตัวแปรได้
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนของครู มี 2 แบบ คือ การสอนแบบโครงการกับการ
สอนตามคูม่ อื ครู สสวท.
ตัวแปรตาม ได้แก่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ตัวแปรตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน ได้แก่
- สภาพของครูผสู้ อน ได้แก่ วุฒ ิ ประสบการณ์ เพศ บุคลิกภาพ
- สภาพนักเรียน ได้แก่ ฐานะทางบ้าน สังคมของบิดามารดา
พืน้ ฐานความรู้
- สภาพห้องเรียน
- เนื้อหาทีส่ อน
- เวลาทีส่ อน
2. นิยามตัวแปร ซึง่ จะนิยามเฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ส่ ว นตัว แปรแทรกซ้ อ นหรือ ตัว แปรเกิน จะไม่ นิ ย าม แต่ จ ะต้อ งนํ า ไปพิจ ารณาในการ
ออกแบบการวิจ ัย ที่จ ะควบคุ ม ไม่ ใ ห้ม ีผ ลต่ อ ตัว แปรตาม การนิ ย ามตัว แปรอิส ระจะมี
ประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ในการจัดกระทํากับตัวแปร ส่วนตัวแปรตามจะมีประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ใน
การสร้างเครื่องมือวัดได้ตรงมากขึน้ การนิยามตัวแปรแต่ละตัวผูว้ จิ ยั อาจจะนิยามเป็ น 2
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ระดับ คือ นิยามทัวไป
่ (General definition) และนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร (Operational
definition or working definition)
2.1 การนิยามทัวไป
่ (General definition) เป็ นการให้ความหมายกว้าง ๆ ตาม
แนวคิด ทฤษฎี หรือตามพจนานุ กรม การนิยามในระดับนี้ทําให้ผูว้ จิ ยั รู้ความหมายและ
ขอบข่ายอย่างกว้างๆ ของตัวแปร
2.2 การนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร (Operational definition or working definition)
เป็ นการให้ความหมายที่ชดั เจนโดยกําหนดตัวบ่งชี้หรือรายละเอียดที่สามารถสังเกตได้
ภายในขอบข่ายของการนิยามทัวไป
่
ในการเขีย นคํ า นิ ย ามตัว แปร ผู้ว ิจ ัย อาจจะเขีย นนิ ย ามทัว่ ไปกับ นิ ย ามเชิง
ปฏิบตั กิ ารแยกกัน หรือ เขียนรวมกันเลยก็ได้ดงั ตัวอย่าง
การสอนแบบโครงการ หมายถึง การสอนตามความสนใจของนักเรียนภายใน
ขอบเขตที่ครูกําหนดให้ โดยนักเรียนจะศึกษาหาความรูด้ ้วยตนเอง หาวิธกี ารแก้ปญั หา
ด้วยตนเองโดยมีครูเป็ นทีป่ รึกษา ซึง่ มีขนั ้ ตอนของการสอนดังนี้
- นักเรียนเป็ นผูก้ าํ หนดปญั หาหรือชือ่ เรือ่ งขึน้ เองภายในขอบเขตทีค่ รูกาํ หนดไว้
- นักเรียนรวมกันเป็ นกลุม่ เพือ่ ช่วยกันวางแผนแก้ปญั หา
- นักเรียนร่วมกันเขียนโครงการตามแผนทีว่ างไว้ แล้วนําเสนอให้ครูพจิ ารณา
- นักเรียนลงมือทําตามโครงการโดยมีครูคอยช่วยให้คาํ ปรึกษา
- นักเรียนและครูรว่ มกันประเมินผลโครงการ
- นักเรียนสรุปผล
จากตัวอย่างนี้ในตอนแรกจะเป็ นการนิยามทัวไปก่
่ อนตอนต่อมาจะเป็ นการนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ าร
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สกึ หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกในทางบวกหรือทางลบต่อเนื้อหาวิชาและกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผูท้ ม่ี ี
เจตคติทางวิทยาศาสตร์จะมีลกั ษณะดังนี้
- เป็ นผูม้ เี หตุผล
- มีความอยากรูอ้ ยากเห็น
- มีใจกว้าง
- มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็ นกลาง
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- มีความเพียรพยายาม
- มีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
กิ จกรรม 4.4
กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยระหว่างการสอนเป็ นทีมกับการสอนตามปกติ” จงกําหนด
รายการตัวแปรต่างๆ และให้คาํ นิยามตัวแปรให้ชดั เจน
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สรุปบทที่ 4
เนื้ อหา 4.1 ความหมายของตัวแปร
ตัวแปร หมายถึง ลักษณะ คุณสมบัตหิ รืออาการกิรยิ าของหน่ วยต่างๆทีม่ คี วาม
แตกต่างกันซึง่ มีความหมายตรงข้ามกับคําว่า ตัวคงที่
ภาวะสันนิษฐาน (Construct) หมายถึง ผลิตผลทีเ่ กิดจากการสังเคราะห์หรือการ
รวมตัวกันของหน่วยย่อยๆ ซึง่ มี 2 ประเภท คือ ภาวะสันนิษฐานทางกายภาพ และภาวะ
สันนิษฐานทางปญั ญา
พิสยั ของตัวแปร หมายถึง ความแตกต่างในการแปรค่าของตัวแปร
มิตขิ องตัวแปร หมายถึง คุณลักษณะทีซ่ บั ซ้อนของตัวแปร
เนื้ อหา 4.2 ประเภทตัวแปร
การจัดประเภทตัวแปรมีเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแบ่ง ดังนี้
1. เกณฑ์ดา้ นปริมาณ แบ่งได้เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ
2. เกณฑ์เกีย่ วกับความต่อเนื่องของตัวแปร แบ่งได้เป็ นตัวแปรต่อเนื่อง และตัว
แปรไม่ต่อเนื่อง
3. เกณฑ์ดา้ นเหตุผล แบ่งได้เป็ น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกซ้อน
หรือตัวแปรเกิน และตัวแปรสือ่ กลาง
4. เกณฑ์ตามการจัดกระทําของผูว้ จิ ยั แบ่งได้เป็ น ตัวแปรทดลองและตัวแปร
คุณลักษณะ
เนื้ อหา 4.3 ระดับการวัดตัวแปร
ระดับการวัดตัวแปรมี 4 ระดับ คือ
1. มาตรานามบัญญัติ
2. มาตราอันดับ
3. มาตราอันตรภาค
4. มาตราอัตราส่วน
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เนื้ อหา 4.4 การนิยามตัวแปร
หลักเกณฑ์ในการนิยามตัวแปรมีดงั นี้
1. กําหนดรายการตัวแปรตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือสมมุตฐิ านการวิจยั
2. นิยามตัวแปรตามรายการตัวแปรทุกตัว โดยการนิยามทัวไปและนิ
่
ยามเชิง
ปฏิบตั กิ าร
แบบฝึ กหัดบทที่ 4
1. ตัวแปรกับตัวคงทีต่ ่างกันอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. การแบ่งประเภทของตัวแปรแบ่งได้อย่างไรบ้าง
3. ตัวแปรต่อไปนี้จดั เป็ นประเภทอะไรได้บา้ ง เพศ ระดับการศึกษา อายุ
อาชีพ รายได้อุณหภูม ิ ผลการเรียน เจตคติ ความคิดเห็นและทักษะ
4. จงอธิบายความแตกต่างของมาตรการวัด 4 มาตรามาให้เข้าใจ
5. จากตัวแปรในข้อ 3 จงจําแนกตัวแปรตามระดับการวัดตัวแปร
6. จงนิยามตัวแปรต่อไปนี้ให้ชดั เจน ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุม่ สาระการ
์
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ความคิดเห็นต่ออาชีพครู และการรักประชาธิปไตย
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