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บทที่ บทที่  3 3 
การตั้งวัตถุประสงคการวิจัยและการกําหนดตัวแปร การตั้งวัตถุประสงคการวิจัยและการกําหนดตัวแปร 

บรรยายโดย บรรยายโดย 
อ อ..ทัชสน ทัชสน  พฤฒ พฤฒเศรณี เศรณี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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หลักการต้ังวัตถุประสงค หลักการต้ังวัตถุประสงค 
การตั้งวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนขอ การตั้งวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนขอ เพื่อความชัดเจนในการ เพื่อความชัดเจนในการ 

วิเคราะห วิเคราะห และตอบคําถามในแตละขอ และตอบคําถามในแตละขอ และเปนการกําหนดขอบเขตของ และเปนการกําหนดขอบเขตของ 
ประเด็นปญหาวาผูวิจัยตองการศึกษาอะไร ประเด็นปญหาวาผูวิจัยตองการศึกษาอะไร เนนผลท่ีปฏิบัติไดจริง เนนผลท่ีปฏิบัติไดจริง ทดสอบ ทดสอบ 
ได ได 

การเขียนวัตถุประสงคในการวิจัยสวนใหญจะขึ้นตนดวยคําวา การเขียนวัตถุประสงคในการวิจัยสวนใหญจะขึ้นตนดวยคําวา “ “เพื่อ เพื่อ” ” 
และจะตามดวย และจะตามดวย การกระทํา การกระทํา เชน เชน ศึกษา ศึกษา สํารวจ สํารวจ เปรียบเทียบทดลอง เปรียบเทียบทดลอง หา หา 
ความสัมพันธ ความสัมพันธ หาผลกระทบ หาผลกระทบ เปนตน เปนตน
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ดังนั้นตั้งแต ดังนั้นตั้งแต การกําหนดหัวของานวิจัย การกําหนดหัวของานวิจัย การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหา 
ของการวิจัย ของการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคงานวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคงานวิจัย ประโยชนท่ีไดรับจาก ประโยชนท่ีไดรับจาก 
งานวิจัย งานวิจัย ท้ัง ท้ัง 4 4 รายการนี้ รายการนี้ จะตองมีความสัมพันธสอดคลองกัน จะตองมีความสัมพันธสอดคลองกัน 

หัวของานวิจัย  ประเด็นปญหาของวิจัย 

วัตถุประสงค 

ประโยชนที่ไดรับ 
จากงานวิจัย 

ตัวแปรและสมมติฐาน 

สอดคลอง 

สนับสนุน 

สัมพนัธ 

สัมพนัธ 

กําหนด กําหนด 

นําไปคาดการณ 
เปนขอมูลหรือแนวทางเพื่อ 

นําไปใชแกไขหรอืบรรเทาปญหา 

กลุมตัวอยาง  /  เครื่องมอืที่ใชในการวจิัย  /  การเกบ็รวบรวมขอมลู 
การวิเคราะหและแปรผล กําหนด
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การกําหนดตัวแปร การกําหนดตัวแปร 
งานวิจัยทุกงานตองมีการกําหนดตัวแปร งานวิจัยทุกงานตองมีการกําหนดตัวแปร เพื่อที่จะไดรูวาผูวิจัย เพื่อที่จะไดรูวาผูวิจัย 

ตองการกระทําอะไรบาง ตองการกระทําอะไรบาง การใหความหมายของ การใหความหมายของ 
1. 1.  ตัวแปร ตัวแปร 
2. 2.  ประเภทของตัวแปร ประเภทของตัวแปร 
3. 3.  ระดับการวัดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร
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ความหมายของตัวแปร ความหมายของตัวแปร 

ตัวแปร ตัวแปร (Variables) (Variables) หมายถึง หมายถึง ลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีผูวิจัยตองการ ลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีผูวิจัยตองการ 
ตีคาของมาเพื่อหาคําตอบของงานวิจัย ตีคาของมาเพื่อหาคําตอบของงานวิจัย ตัวแปรตัวหนึ่งตองมีคายอยๆอยู ตัวแปรตัวหนึ่งตองมีคายอยๆอยู 
ในตัวแปรอยางนอย ในตัวแปรอยางนอย 2 2 คา คา และทุกคาตองมีความหมายท่ีแตกตางกัน และทุกคาตองมีความหมายท่ีแตกตางกัน เชน เชน 
ตัวแปร ตัวแปร สภาพดานเพศ สภาพดานเพศ จะมีอยางนอย จะมีอยางนอย 2 2 คา คา ไดแก ไดแก เพศชาย เพศชาย  เพศหญิง เพศหญิง 
กรณีตัวแปร กรณีตัวแปร สถานภาพการสมรส สถานภาพการสมรส จะมีคายอย จะมีคายอย 3 3 คา คา ไดแก ไดแก โสด โสด  สมรส สมรส 
และ และ หมาย หมาย//หยา หยา เปนตน เปนตน
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ประเภทของตัวแปร ประเภทของตัวแปร 
ประเภทของตัวแปรแตกตางกันออกไป ประเภทของตัวแปรแตกตางกันออกไป เชน เชน ตัวแปรตน ตัวแปรตน เรียกวา เรียกวา ตัว ตัว 

แปรอิสระ แปรอิสระ (Independent Variable) (Independent Variable) ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม (Dependent (Dependent 
Variables) Variables) ตัวแปรควบคุม ตัวแปรควบคุม (Control Variables) (Control Variables) 

สําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร สําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร นิยมแบงตัวแปรออกเปน นิยมแบงตัวแปรออกเปน 2 2 
ลักษณะ ลักษณะ ไดแก ไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม และตัวแปรตาม
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ประเภทของตัวแปร ประเภทของตัวแปร 

2.1 2.1  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) (Independent Variables) 
ตัวแปรตน ตัวแปรตน หมายถึง หมายถึง ตัวแปรท่ีเกิดขึ้นมากอนและเปนเหตุ ตัวแปรท่ีเกิดขึ้นมากอนและเปนเหตุ หรือมี หรือมี 

อิทธิพลใหตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลใหตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงไป 

2.2 2.2 ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม (Dependent Variables) (Dependent Variables) 
ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม หมายถึง หมายถึง ตัวแปรท่ีจะผันแปรไปตามตัวแปรตนหรือตัวแปร ตัวแปรท่ีจะผันแปรไปตามตัวแปรตนหรือตัวแปร 
อิสระ อิสระ เปนผลใหไดรับอิทธิพลจากตัวแปรตน เปนผลใหไดรับอิทธิพลจากตัวแปรตน 

 

+
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ตัวอยางที่ ตัวอยางที่  3 3- -2 2 
หัวของานวิจัย หัวของานวิจัย  : :  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของยอดขายสินคาโดยวิธีการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของยอดขายสินคาโดยวิธีการ 

ขายตรงกับวิธีการฝากขาย ขายตรงกับวิธีการฝากขาย 
ตัวแปรตน ตัวแปรตน  : :  วิธีการขาย วิธีการขาย  ซึ่งมี ซึ่งมี  2 2  คา คา  ไดแก ไดแก  วิธีการขายตรง วิธีการขายตรง  และ และ 

วิธีการฝากขาย วิธีการฝากขาย 
ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม  : :  ผลสัมฤทธิ์ของยอดขายสินคา ผลสัมฤทธิ์ของยอดขายสินคา  ซึ่งหมายถึงการขาย ซึ่งหมายถึงการขาย 

สินคาไดมากหรือนอย สินคาไดมากหรือนอย
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ระดับการวัดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร (Level of Measurement) (Level of Measurement) 

ระดับการวัดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร เปนการจัดลําดับตัวแปรจากหยาบสุดไปถึง เปนการจัดลําดับตัวแปรจากหยาบสุดไปถึง 
ละเอียดท่ีสุด ละเอียดท่ีสุด แบงเปนมาตรการวัดได แบงเปนมาตรการวัดได 4 4 ระดับ ระดับ ไดแก ไดแก 
1. 1.  มาตรานามบัญญัติ มาตรานามบัญญัติ  (Nominal Scale) (Nominal Scale) 
2. 2.  มาตราเรียงลําดับ มาตราเรียงลําดับ  (Ordinal Scale) (Ordinal Scale) 
3. 3.  มาตราอันตรภาคชั้น มาตราอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) (Interval Scale) 
4. 4.  มาตราอัตราสวน มาตราอัตราสวน  (Ratio Scale) (Ratio Scale)
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มาตรานามบัญญัติ มาตรานามบัญญัติ ( (Nominal Scale) Nominal Scale) 

มาตรานาบัญญัติ มาตรานาบัญญัติ  เปนระดับการวัดท่ีหยาบที่สุด เปนระดับการวัดท่ีหยาบที่สุด  ในระดับนี้ ในระดับนี้ 
สามารถจัด สามารถจัด  ตัวแปรหรือขอมูลออกมาไดเปนกลุมเทานั้น ตัวแปรหรือขอมูลออกมาไดเปนกลุมเทานั้น  เชน เชน  ตัวแปรเพศ ตัวแปรเพศ 
แบงไดเปน แบงไดเปน  2 2  กลุม กลุม  คือ คือ  เพศหญิงและเพศชาย เพศหญิงและเพศชาย  ตัวแปรอาชีพ ตัวแปรอาชีพ  เปนตัวแปร เปนตัวแปร 
ในนามบัญญัติ ในนามบัญญัติ  เพราะมีการวัดเปนกลุมไดเทานั้นมาสามารถเรียงลําดับได เพราะมีการวัดเปนกลุมไดเทานั้นมาสามารถเรียงลําดับได 
วาอาชีพใดมากอนหลัง วาอาชีพใดมากอนหลัง
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มาตราเรียงลําดับ มาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale) (Ordinal Scale) 

เปนระดับการวัดท่ีสูงกวา เปนระดับการวัดท่ีสูงกวา  และบอกรายละเอียดไดมากวาระดับ และบอกรายละเอียดไดมากวาระดับ 
นามบัญญัติ นามบัญญัติ  ในระดับนี้สามารถจัดตัวแปรหรือขอมูลออกเปนกลุมได ในระดับนี้สามารถจัดตัวแปรหรือขอมูลออกเปนกลุมได 
สามารถวัดความมากนอยของตัวแปร สามารถวัดความมากนอยของตัวแปร  หรือ หรือ  ขอมูลนั้นๆได ขอมูลนั้นๆได  เชน เชน  ตัวแปร ตัวแปร 
วุฒิ ก าร ศึกษา วุฒิ ก าร ศึกษา  แบ งก ารจั ดออก เปน แบ งก ารจั ดออก เปน  3 3  กลุ ม กลุ ม  คื อ คื อ  ป ริญญาต รี ป ริญญาต รี 
ปริญญาโท ปริญญาโท  และปริญญาเอก และปริญญาเอก  ผูเรียนจะเขาเรียนปริญญาโทตองจบ ผูเรียนจะเขาเรียนปริญญาโทตองจบ 
ปริญญาตรีมากอน ปริญญาตรีมากอน  ผูท่ีจะเขาเรียนปริญญาเอกตองผานการจบ ผูท่ีจะเขาเรียนปริญญาเอกตองผานการจบ 
ปริญญาโทมากอน ปริญญาโทมากอน
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มาตราอันตรภาค มาตราอันตรภาค (Interval Scale) (Interval Scale) 

เปนระดับการวัดท่ีสูงกวาและบอกรายละเอียดไดมากกวา เปนระดับการวัดท่ีสูงกวาและบอกรายละเอียดไดมากกวา 2 2 ระดับ ระดับ 
แรกในระดับนี้สามารถจัดเปนกลุมได แรกในระดับนี้สามารถจัดเปนกลุมได บอกความมากนอยหรือเรียงลําดับได บอกความมากนอยหรือเรียงลําดับได 
ตัวแปรในกรณีมาตราอันตรภาค ตัวแปรในกรณีมาตราอันตรภาค เชน เชน ตัวแปร ตัวแปร ระดับอุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิ ท่ีมีหนวย ท่ีมีหนวย 
เปนองศาเซลเซียส เปนองศาเซลเซียส อาจเร่ิมตั้งแต อาจเร่ิมตั้งแต ( (- -3 3C C) ) – –( 3C) ( 3C) ทุกๆองคองศาเซลเซียส ทุกๆองคองศาเซลเซียส 
จะมีชวงหางท่ีเทากันมีความหนาวหรือรอนมากนอยตางกัน จะมีชวงหางท่ีเทากันมีความหนาวหรือรอนมากนอยตางกัน
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มาตราอัตราสวน มาตราอัตราสวน (Ratio Scale) (Ratio Scale) 

มาตราอัตราสวนเปนระดับการวัดท่ีละเอียดท่ีสุด มาตราอัตราสวนเปนระดับการวัดท่ีละเอียดท่ีสุด  มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ  จัดแบง จัดแบง 
เปนกลุมได เปนกลุมได  บอกระดับความมากนอยหรือเรียงลําดับได บอกระดับความมากนอยหรือเรียงลําดับได  มีคาเปนตัวเลข มีคาเปนตัวเลข 
ท่ีมีชวงหางเทากัน ท่ีมีชวงหางเทากัน  และมี และมีศูนย ศูนย  (Absolute  Zero) (Absolute  Zero)  เชน เชน  ตัว ตัว 
แปรน้ําหนัก แปรน้ําหนัก  ไมวาจะมีหนวยเปนขีด ไมวาจะมีหนวยเปนขีด  หรือเปนกิโลกรัม หรือเปนกิโลกรัม  จะมีชวงหางท่ี จะมีชวงหางท่ี 
เทากัน เทากัน  หรือ หรือ  ตัวแปรสวนสูงจะมีจุดเร่ิมจาก ตัวแปรสวนสูงจะมีจุดเร่ิมจาก  0 0  เซนติเมตร เซนติเมตร  เปนตน เปนตน 
ดังนั้นท้ังตัวแปรน้ําหนัก ดังนั้นท้ังตัวแปรน้ําหนัก  และ และ  สวนสูง สวนสูง  จะมีศูนยแท จะมีศูนยแท
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ระดับการวัดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร (Level of Measurement) (Level of Measurement) 

ขอมลู 
หยาบ 

ขอมลู 
หยาบ 

ขอมูลละเอียดมากที่สุด 

1.  มาตรานามบัญญัติ มาตรานามบัญญัติ  ( (Nominal Scale) Nominal Scale) 

2. 2.  มาตราเรียงลําดับ มาตราเรียงลําดับ  (Ordinal Scale) (Ordinal Scale) 

3. 3.  มาตราอันตรภาค มาตราอันตรภาค 
(Interval Scale) (Interval Scale) 

4. 4. มาตราอัตราสวน มาตราอัตราสวน 
(Ratio Scale) (Ratio Scale)
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ตารางเปรียบเทียบระดับการวัดตัวแปรทั้ง ตารางเปรียบเทียบระดับการวัดตัวแปรทั้ง  4 4  มาตรา มาตรา 

มาตรานามบัญญัติ  (Nominal Scale) 

1.  จัดเปนกลุมได 

เชน  ตัวแปรเพศ,สถานภาพ 

มาตราเรียงลําดับ  (Ordinal Scale) 

1.  จัดเปนกลุมได 
2.  บอกลําดับความมากนอยหรือเรียงลําดับได 

เชน  ตัวแปรวุฒิการศึกษา,ระดับยศ 

มาตราอันตรภาค  (Interval Scale) 

1.  จัดเปนกลุมได 
2.  บอกลําดับความมากนอยหรือเรียงลําดับได 
3.  มีคาเปนตัวเลขที่มีชวงหางเทากัน 

มาตราอัตราสวน  (Ratio Scale) 

1.  จัดเปนกลุมได 
2.  บอกลําดับความมากนอยหรือเรียงลําดับได 
3.  มีคาเปนตัวเลขที่มีชวงหางเทากัน 
4.  มีจุดเริ่มตนจาก  0  (มีศูนยแท) 

เชน  ตัวแปรน้ําหนัก,สวนสูง เชน  ตัวแปรระดับอุณหภูมิ


