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             สิง่ทีเ่ราจะศกึษาคน้ควา้หรอืทาํวจิยัตามจุดประสงคข์องการวจิยั หรอืปญัหาการ

วจิยัในทางภาษาของการวจิยัเราเรยีกว่า ตวัแปร  หวัขอ้วจิยัหรอืชื่อเรื่องวจิยัเรื่องเดยีว

อาจจะมตีวัแปร มากกว่าหน่ึงตวัก็ได้ ขึ้นอยู่กบัประเด็นปญัหาหรอืขอ้สงสยัของผู้วจิยั    

ตวัแปรแต่ละตวัจะมลีกัษณะแตกต่างกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์ในการจดัประเภทของ  

ตวัแปร ตวัแปรแต่ละตวัค่าที่วดัออกมาจะมรีะดบัของการวดัที่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัการ

แปรค่าว่ามมีากน้อยแค่ไหน และมคีุณสมบตัอิย่างไร แต่ก่อนทีผู่ว้จิยัจะวดัค่าของตวัแปร

แต่ละตวัจําเป็นจะต้องนิยามตวัแปรให้ชดัเจนก่อนทุกครัง้เพื่อให้ผลของการวดัตรงกบั

คุณลกัษณะของตวัแปรนัน้ 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

4.1  ความหมายของตวัแปร 

4.2  ประเภทของตวัแปร 

4.3  ระดบัการวดัตวัแปร 

4.4  การนิยามตวัแปร 

 

สาระสาํคญั 

1. ตวัแปรหมายถงึ ลกัษณะ คุณสมบตั ิหรอื อาการกริยิาของหน่วยต่าง ทีจ่ะ

ทาํการศกึษาหรอืวจิยัมคีา่หรอืลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

2.   ประเภทของตวัแปร การแบง่ประเภทของตวัแปร เราใชเ้กณฑต์ามคุณสมบตัิ

ที่แตกต่างกนัของตวัแปร เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทม ี4 ลกัษณะ คือ เกณฑ์ด้าน

ปรมิาณ หรอืคุณลกัษณะ ความต่อเน่ืองหรอืไม่ต่อเน่ือง ความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล และ

เกณฑใ์นการจดักระทาํไดห้รอืไมข่องผูว้จิยั 

บทท่ี 4 

ตวัแปรในการวิจยั 
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3.  ระดบัการวดัตวัแปร ตวัแปรบางอย่างเราสามารถวดัไดเ้พยีงผวิเผนิบางอย่าง

เราสามารถวดัไดอ้ยา่งละเอยีดซึง่ความแตกต่างในเรือ่งน้ีเราเรยีกวา่ ระดบัของการวดั ม ี4 

ระดบั คอื มาตรานามบญัญตั ิมาตราอนัดบั มาตราอนัตรภาค และมาตราอตัราสว่น 

4.  การนิยามตวัแปร เป็นการให้ความหมายหรอืการอธบิายตวัแปรที่จะวดัให้

ชดัเจนสามารถสงัเกตและวดัคา่ออกมาได ้มผีลทาํใหค้า่ทีว่ดัไดม้คีวามถูกตอ้งน่าเชือ่ถอื 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

1. อธบิายความหมายและยกตวัอยา่งของตวัแปรได ้

2. อธบิายการแบง่ประเภทของตวัแปรได ้

3. จาํแนกตวัแปรออกตามประเภทต่าง ๆ ได ้

4. อธบิายความแตกต่างของระดบัการวดัตวัแปรได ้

5. จาํแนกตวัแปรตามระดบัการวดัได ้

6. นิยามตวัแปรทีก่าํหนดใหไ้ด ้
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  เน้ือหา 4.1                        ความหมายของตวัแปร 

  

ตวัแปร (Variable) หมายถงึ ลกัษณะ คุณสมบตัหิรอือาการกริยิาของหน่วยต่าง 

ๆ ทีจ่ะศกึษาหรอืวจิยัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่จะแตกต่างกนัจากบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคล

หน่ึง สภาพการณ์หน่ึงไปยังอีกสภาพการณ์หน่ึง จากปรากฏการณ์หน่ึงไปยังอีก

ปรากฏการณ์หน่ึง จากเวลาหน่ึงไปยงัอกีเวลาหน่ึง ลกัษณะหรอืคุณสมบตันิัน้ ๆ มกีาร

แปรค่าในสถานการณ์ที่เราสนใจหรอืศกึษาอยู่  ลกัษณะและคุณสมบตัหิรอือาการกริยิา

ของหน่วยต่าง ๆ ที่ไม่มคีวามแตกต่างกนัในสภาพการณ์ที่ทําวจิยัเราเรยีกว่า ตวัคงท่ี 

(Constant) เช่น จํานวนน้ิวมอื น้ิวเทา้ของคนปกต ิค่าจา้งแรงงาน ตามกฎหมายกําหนด

ในแต่ละพืน้ที ่เป็นตน้ 

ตวัแปรในทางจิตวิทยา เรยีกว่า ภาวะสนันิษฐาน (Construct) ซึง่หมายถงึ

ผลติผลทีเ่กดิจากการสงัเคราะหห์รอืการรวมตวักนัของหน่วยย่อย ๆ เกดิเป็นสิง่ใดสิง่หน่ึง

ขึน้มาซึง่ในทางการวจิยัเราเรยีกวา่ ตวัแปร นัน่เอง ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. ภาวะสนันิษฐานทางกายภาพ (Physical construct) หมายถงึลกัษณะ 

พฤติกรรม กรยิาท่าทาง ที่เป็นรูปธรรม สามารถสงัเกตความแตกต่างได้ด้วยประสาท

สมัผสัทัง้ 5 คอื ห ูตา จมกู ลิน้ และผวิกาย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    ภาวะสนันิษฐานทีเ่กีย่วกบัสิง่เรา้ภายนอก เชน่ 

- อุณหภมูขิองอากาศรอบตวัเรา 

- เสยีงรบกวนภายนอก 

- กลิน่เหมน็เน่าจากกองขยะ 

- เสยีงดงัของรถยนต ์

- เสยีงดงัจากโรงงาน 

- เสยีงดงัจากการก่อสรา้ง 

ฯลฯ 

   ภาวะสนันิษฐานทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมตอบสนองทางกายและวาจา เชน่ 

- ทา่ทางการเดนิ การนัง่ 

- การแต่งกาย 

- การแสดงออกทางสหีน้า 
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- การใชม้อืในการปฏบิตังิาน 

- การพดู 

   ฯลฯ 

    ภาวะสนันิษฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพและฐานะทางสงัคม เชน่ 

- ความสงู 

- น้ําหนกั 

- รปูรา่งหน้าตา 

- ระดบัการศกึษา 

- อาชพี 

- ตาํแหน่งหน้าที ่    

ฯลฯ 

2.  ภาวะสนันิษฐานทางปญัญา (Intellectual construct) หมายถงึความรูส้กึ 

ความคดิเหน็ ความเชือ่ เจตคต ิสตปิญัญา เป็นตน้ ซึง่มลีกัษณะเป็นนามธรรมไมส่ามารถ

สงัเกตความแตกต่างกนัไดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

- ความคดิสรา้งสรรค ์

- ความวติกกงัวล 

- ความรบัผดิชอบ 

- แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

- บุคลกิภาพ 

- ภาวะความเป็นผูนํ้า 

- สตปิญัญา 

- ความสามารถ 

- เจตคต ิ

            ฯลฯ 

พิสัยของตัวแปร พิสยัของตัวแปรหมายถึง ความกว้าง หรือขอบเขตของ

ความสามารถในการแปรค่ามากหรอืน้อย เช่น อุณหภูมขิองอากาศ เป็นตวัแปรที่มกีาร

แปรค่าได้มากในช่วงเวลาหรอืสภาพการณ์หน่ึง อย่างน้ีเรยีกว่ามพีสิยักวา้ง เพศเป็นตวั

แปรทีแ่ปรคา่ได ้2 คา่คอื ชายกบัหญงิ อยา่งน้ีเรยีกวา่มพีสิยัแคบดงัแผนภาพ 
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อุณหภมูขิองอากาศมพีสิยักวา้ง 

 

              

               °c      -40    -30        -20        -10          0         10       20      30       40 
 

เพศเป็นตวัแปรทีม่พีสิยัแคบดงัแผนภาพ 
     

พสิยั 

 

 

 

จากตวัอย่างจะเหน็วา่พสิยัของตวัแปรทัง้ 2 แตกต่างกนั ตวัอย่างแรกพสิยักวา้ง

กวา่หรอืมคีา่หลากหลาย สว่นตวัอยา่งสองมพีสิยัแคบมากแปรคา่ได ้2 คา่เทา่นัน้ 

มิติของตวัแปร  ตวัแปรแต่ละตวัมลีกัษณะทีส่ลบัซบัซอ้นแตกต่างกนั บางตวัมี

ลกัษณะทีส่ลบัซบัซ้อนมาก บางตวัมน้ีอยซึง่เรยีกว่า มิติของตวัแปร ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัลกัษณะเพยีงมติเิดยีวกง็่ายต่อการเขา้ใจและศกึษา เช่น ความกวา้ง ความยาว ความ

สูง  ตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะสองมติ ิสามมติ ิกจ็ะยากขึน้มาหน่อย เช่น พืน้ที ่และ

ปรมิาตร แต่ถ้าตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะหลายมติิก็ยิง่จะมคีวามสลบัซบัซ้อนมาก

ยิง่ขึน้ ยากแก่การเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย ถา้เป็นตวัแปรทางสตปิญัญากย็ิง่มหีลากหลายมติ ิเชน่ 

ความสามารถเชงิกล ซึ่งประกอบด้วยความสามารถหลากหลายหรอืมหีลายมติิ ได้แก่ 

ความรู้ทางเครื่องกล ความคล่องแคล่วในการใช้มือ ความสามารถด้านมิติส ัมพันธ์

ความสามารถดา้นเหตุผล เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 4.1 

1. ตวัแปรหมายถงึอะไร จงอธบิายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ภาวะสนันิษฐาน (Construct) หมายถงึอะไร จงอธบิายพรอ้มยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

3.  พสิยัของตวัแปรและมติขิองตวัแปร มคีวามหมายแตกต่างกนัอยา่งไร 

ชาย หญงิ 
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   เน้ือหา 4.2                              ประเภทของตวัแปร 

 

การแบ่งประเภทของตวัแปรจะต้องกําหนดเกณฑใ์หไ้ดก้่อนว่าจะใชเ้กณฑอ์ะไร

ในการแบ่ง  ซึง่เกณฑใ์นการแบ่งกก็ําหนดมาจากคุณสมบตั ิหรอืคุณลกัษณะของตวัแปรที่

แตกต่างกนั เชน่ ตวัแปรเพศกจ็ะแบ่งไดเ้ป็น 2 รายการ คอื เพศชาย กบัเพศหญงิ ทุกคน

ในกลุ่มสามารถจดัเขา้กลุ่มไดห้มด ในการแบ่งอย่างน้ีเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบ่งคอื เพศ ซึง่จะ

ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบง่อยา่งเดยีวกนัตลอดจนครบทุกหน่วย 
 

ประเภทของตวัแปร ตวัแปรหมายถงึสิง่ทีแ่ปรค่าได ้ค่าของตวัแปรทีว่ดัออกมา

จะมคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัไป ซึ่งคุณสมบตัเิหล่าน้ีเราได้นํามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่ง

ประเภทของตวัแปรได ้4 เกณฑด์ว้ยกนั ดงัรายละเอยีดขา้งลา่งน้ี 

1.   พจิารณาคุณสมบตัขิองค่าตวัแปรวา่ทาํเป็นปรมิาณไดห้รอืไมไ่ด ้เกณฑน้ี์เรา

สามารถแบ่งตวัแปรออกเป็น 2 ประเภท คอื ตวัแปรเชงิปรมิาณ และตวัแปรเชงิคุณภาพ 

(คุณลกัษณะ) ดงัน้ี 

 1.1 ตวัแปรเชงิปรมิาณ (Quantitative variables) หมายถงึคุณสมบตัขิองตวั

แปรที่สามารถเอาตวัเลขเขา้ไปแทนค่าได้และมคีวามหมายในเชงิเปรยีบเทยีบมากกว่า 

น้อยกวา่ได ้ดงัตวัอยา่งขา้งลา่งน้ี 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา เป็นตวัแปรทีม่กีารแปรค่าในเชงิ

ปรมิาณได ้ค่าของตวัแปรจะวดัออกมาเป็นคะแนนของนกัศกึษาแต่ละคนได ้เชน่ 50, 55, 

60, 65, 72, 81,… ซึง่คะแนนของนกัศกึษาแต่ละคนสามารถเปรยีบความมากกวา่น้อยกวา่

กนัได ้

 อุณหภมูขิองอากาศในทุก ๆ 1 ชม.ของวนั เป็นตวัแปรทีม่กีารแปรค่าในเชงิ

ปรมิาณคา่จะวดัออกมาเป็นจาํนวนองศาเซลเซยีล เชน่ 32 , 32.5, 32.7, 33,……… 

 อายุของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ค่าของตวัแปรจะวดัออกมาเป็น

จาํนวนปี เชน่ 19, 18, 17, 20, 21,……….. 

นอกจากน้ียงัมตีวัแปรเชงิปรมิาณ หรอืทีเ่ราเรยีกว่า ภาวะสนันิษฐานทาง

ปญัญาทีเ่ราสามารถวดัคา่ออกมาเป็นปรมิาณได ้ดงัตวัอยา่ง 
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เจตคตขิองนกัศกึษาต่อมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  เป็นตวัแปรทีอ่าจมกีารแปรค่า

ในเชงิปรมิาณไดโ้ดยอาจแปรค่าออกมาในรูปของมาตรส่วนประเมนิค่า (Rating scale) 

ตามมาตรวดัแบบของลิเครทิ หรอืของออสกู๊ด ซึ่งมาตรวดัเหล่าน้ีจะวดัค่าออกมาเป็น

ตวัเลขแทนคา่เจตคตมิากหรอืน้อยได ้

ความรกัประชาธปิไตย และความคดิเหน็ของผูป้กครองต่ออาชพีคร ูสองตวัแปรน้ี

สามารถวดัค่าออกมาเป็นปรมิาณไดใ้นทํานองเดยีวกนักบัตวัแปรเจตคตขิองนักศกึษาต่อ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

1.2 ตวัแปรเชงิคุณภาพ(Qualiative variables) หมายถงึคุณสมบตัขิองตวั

แปรทีม่คี่าแปรเปลีย่นในทางคุณลกัษณะหรอืคุณภาพจากบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึง 

จากสถานการณ์หน่ึงไปยงัอกีสถานการณ์หน่ึง หรอือกีเวลาหน่ึงไปยงัอกีเวลาหน่ึง โดยมี

การแปรคา่จากคุณภาพหน่ึงไปยงัคุณภาพหน่ึง ดงัตวัอยา่งขา้งลา่งน้ี 

   เพศ เป็นตวัแปรทีม่กีารแปรค่าเชงิคุณภาพโดยแปรค่าออกเป็นชายกบั

หญงิ 

  การอบรมเลีย้งดเูดก็ เป็นตวัแปรทีม่กีารแปรค่าเชงิคุณภาพ โดยแปรค่า

ออกเป็นการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย แบบเผดจ็การ แบบปลอ่ยปละละเลย 

  เทคนิคการสอน เป็นตวัแปรที่มกีารแปรค่าเชงิคุณภาพ โดยแปรค่า

ออกเป็นเทคนิคการสอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบอภปิราย และเทคนิคการสอน

แบบทมี 

 จากตวัอย่างจะเหน็ไดว้า่ตวัแปรเชงิคุณภาพบางชนิดแปรค่าได ้2 ค่าเช่น 

เพศ มชีายและหญงิ บางชนิดกแ็ปรคา่ไดม้ากกวา่ 2 คา่ 

2. พจิารณาคุณสมบตัขิองตวัแปรว่ามคีวามต่อเน่ืองกนัหรอืไม่ เกณฑ์น้ีเรา

สามารถแบง่ตวัแปรออกเป็น 2 ประเภท คอื ตวัแปรต่อเน่ืองและตวัแปรไมต่่อเน่ือง 

    2.1 ตวัแปรต่อเน่ือง (Continuous variables) หมายถงึ ตวัแปรทีส่ามารถแปร

ค่าไดต่้อเน่ืองกนัภายในช่วงใดช่วงหน่ึงหรอืสามารถมคี่าเป็นเลขทศนิยมได ้และสามารถ

แสดงลําดบัที่ได้คอื ค่าที่มากกว่าแสดงว่ามคีุณสมบตัขิองตวัแปรมากกว่าค่าที่น้อยกว่า 

เช่น ความสงู น้ําหนกั ราคาสนิคา้ ความถนดั สตปิญัญา ผลการเรยีน  ซึง่ตวัแปรเหล่าน้ี

สามารถมคีา่เป็นเลขทศนิยมได ้เชน่ ความสงู 175.8 ซม. น้ําหนกั 15.5 ก.ก. เป็นตน้ 
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2.2  ตวัแปรไม่ต่อเน่ือง (Discreat variables) หมายถงึ ตวัแปรทีแ่ปรค่า

อย่างไม่ต่อเน่ือง จะแปรค่าเป็นไปตามรายการคุณสมบตัิของตวัแปรในแต่ละรายการ

หรอืไม่สามารถมคี่าเป็นทศนิยมได ้เช่น จํานวนคน จํานวนโต๊ะ จํานวนเก้าอี้ เป็นตน้ ซึ่ง

ไม่สามารถมคี่าเป็นเลขทศนิยมได ้เพราะจะไม่มคีวามหมาย เช่น โรงเรยีนน้ีมคีรูจํานวน 

20.4 คน หรอืมโีต๊ะจาํนวน 55.75 ตวั ซึง่ไมม่คีวามหมาย 

    การแบง่ตวัแปรใชเ้กณฑค์วามต่อเน่ืองจะมปีระโยชน์ในการเลอืกใชส้ถติิ

ให้ถูกต้อง เพราะสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้อตกลงเบื้องต้นหรือเงื่อนไข เกี่ยวกบั

ลกัษณะขอ้มลูของตวัแปรทีว่ดั 

3. พจิารณาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในเชงิเหตุและผล  ตวัแปรทีผู่ว้จิยั

กาํหนดค่าไวก้่อนวา่มคี่าอะไรบา้งหรอืตวัแปรทีก่ําหนดใหเ้ป็นสาเหตุ เรยีกวา่ตวัแปรอสิระ

หรอืตวัแปรตน้ และตวัแปรทีเ่กดิมาทหีลงัหรอืรูค้่าทหีลงั เรยีกว่าตวัแปรตาม สว่นตวัแปร

อสิระหรอืตวัแปรตน้ ทีเ่ราไม่ตอ้งการใหม้ผีลต่อตวัแปรตาม เราเรยีกว่าตวัแปรแทรกซอ้น

หรือตวัแปรเกินและอีกตวัแปรหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นมาระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม

เรียกว่า ตวัแปรสื่อกลาง การแบ่งตวัแปรตามเกณฑ์น้ีมีประโยชน์มากในการวิจยั ซึ่ง

รายละเอยีดของตวัแปรแต่ละตวัมดีงัน้ี 

3.1 ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ (Independent variables) หมายถงึตวัแปร

ทีเ่ป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิผลอย่างใดอย่างหน่ึงขึน้มาทีผู่ว้จิยัสนใจจะศกึษา ซึง่เรยีกวา่ตวัแปร

ตาม เชน่ วธิกีารเรยีนซึง่ต่างกนั 2 วธิ ีทาํใหผ้ลการเรยีนของนกัเรยีนต่างกนั วธิกีารเรยีน

เป็นตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ ซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิ ผลการเรยีน ทีเ่รยีกวา่ตวัแปรตาม 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variables) หมายถงึตวัแปรทีเ่ป็นผลอนัเกดิ

จากตวัแปรอสิระ จากตวัอยา่งขอ้  3.1 ตวัแปรตาม คอื ผลการเรยีนของนกัเรยีน 

จากทีก่ลา่วมาจะเหน็วา่การแบ่งประเภทของตวัแปรโดยใชเ้กณฑน้ี์เป็นประโยชน์

ในการทําวจิยั ตามหวัขอ้วจิยัหรอืจุดประสงค์ของการวจิยั เราสามารถบอกไดว้่าตวัแปร

ไหนเป็นตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้  ตวัแปรไหนเป็นตวัแปรตาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ชื่อเรื่อง การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรร์ะหว่างการสอนแบบ

โครงงานกบัการสอนตามคูม่อืครขูองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ในกรงุเทพมหานคร 
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วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1.  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ระหวา่งการสอนแบบโครงงานกบัการสอนตามคูม่อืคร ู

2.  เพื่อเปรยีบเทยีบเจตคตทิางวทิยาศาสตรร์ะหว่างการสอนแบบโครงงานกบั

การสอนตามคูม่อืคร ู 

ตวัแปรตามคอื ผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรซ์ึ่งม ี2 ตวั คอื 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

ตวัแปรอสิระ คอื วธิสีอน ซึง่ม ี2 วธิ ีคอื การสอนแบบโครงงานกบัการสอนตาม

คูม่อืคร ู 

3.3 ตวัแปรแทรกซอ้นหรอืตวัแปรเกนิ (Extraneous variables) หมายถงึ 

ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรต้นอื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการให้เป็นเหตุใหเ้กดิผลหรอืตวัแปรตาม

หรอืเป็นตวัแปรที่เราไม่ต้องการทราบผลที่เกดิขึน้ จากตวัอย่าง เราต้องการทราบว่าวธิี

สอนแบบโครงงานกบัวธิสีอนตามคู่มอืคร ูจะทําใหผ้ลการเรยีนต่างกนัหรอืไม ่ตวัแปร เพศ 

ประสบการณ์ วุฒ ิบุคลกิภาพ ของผูส้อน ระยะเวลาสอน เน้ือหาที่สอน และบรรยากาศ

ของหอ้งเรยีน ตวัแปรเหล่าน้ีเราเรยีกว่าตวัแปรแทรกซอ้นหรอืตวัแปรเกนิ ซึง่ในการวจิยั

ผูว้จิยัจะต้องหาวธิกีารควบคุมไม่ใหส้่งผลต่อตวัแปรตามทีศ่กึษาอยู่กค็อืผลการเรยีนของ

นกัเรยีน 

3.4 ตวัแปรสือ่กลาง (Interveining variables)หมายถงึตวัแปรทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม หรอืตวัแปรทีเ่ป็นสือ่กลาง เชือ่มโยงความสมัพนัธเ์ชงิ

สาเหตุและผลระหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม ดงัแผนผงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรสือ่กลาง 

ตวัแปรต้น 

วธิสีอน 

- สอนแบบโครงงาน 

- สอนตามคูม่อืคร ู 

ตวัแปรส่ือกลาง 

ความรบัผดิชอบในการเรยีน 

- สงู 

- ตํ่า 

ตวัแปรตาม 

ผลการเรยีน 

- ผลสมัฤทธิส์งู-ตํ่า 

- เจตคต ิสงู-ตํ่า 

ตวัแปรอสิระ 

หรอืตวัแปรตน้ 
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จากแผนผงัจะเหน็ว่า วธิสีอน ต่างกนัอาจจะทําให้ความรบัผดิชอบในการเรยีน  

สงู - ตํ่า แตกต่างกนั แลว้จงึสง่ผลไปยงั ผลการเรยีน สงู – ตํ่า แตกต่างกนัดว้ย 

ตวัแปรสื่อกลางน้ีผูว้จิยัไม่สามารถจะควบคุมไดเ้ปรยีบเสมอืนตวัแปรตามอกีตวั

หน่ึงทีเ่กดิจากตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ แต่ตวัแปรทีต่อ้งควบคุมไม่ใหส้่งผลต่อตวัแปร

ตามและตัวแปรสื่อกลางคือตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกินดังโครงสร้างแสดง

ความสมัพนัธด์งัน้ี 

 

โครงสร้างของตวัแปรตามความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ควบคุมไมใ่หส้ง่ผล              ไมส่ง่ผล 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระหรือ 

ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรแทรกซอ้น 

หรอืตวัแปรเกนิ 

 

ตวัแปรสือ่กลาง 
 

ตวัแปรตาม 

วธิกีารควบคมุตวั

แปรแทรกซอ้นหรอื

ตวัแปรเกนิ 
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4.  พจิารณาถงึการกระทาํของผูว้จิยัว่าเป็นผูก้ําหนดตวัแปรใหก้บักลุ่มตวัอย่าง

ได้หรอืไม่ ตวัแปรวจิยับางตวัผูว้จิยัสามารถจดักระทําได้ หรอืกําหนดได้ ตวัแปรบางตวั

ผูว้จิยัไม่สามารถจดักระทําใหก้บักลุ่มตวัอย่างไดห้รอืจดักระทําดว้ยความยากลําบาก ตวั

แปรเหล่าน้ีมกัเป็นตวัแปรด้านคุณลกัษณะของคน ที่ธรรมชาติเป็นผู้กําหนด เกณฑ์น้ี

สามารถแบง่ตวัแปรออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

4.1 ตวัแปรทดลองหรอืตวัแปรจดักระทํา (Experimental variables or 

active variables or treatment variables) หมายถงึ ตวัแปรทีผู่ว้จิยัสามารถกําหนดหรอื

จดักระทําให้กบักลุ่มตวัอย่างได้ เช่น วธิกีารออกกําลงักาย วธิกีารสอน เป็นต้น ตวัแปร

ประเภทน้ีจะมปีระโยชน์ในการวางแผนสรา้งตวัแปรทดลองสาํหรบัการวจิยัต่อไป 

4.2 ตวัแปรคุณลกัษณะ (Attribute Variables) หมายถงึ ตวัแปรทีผู่ว้จิยัไม่

สามารถ จะกําหนดให้กบักลุ่มตวัอย่างหรือกําหนดให้ด้วยความอยากลําบาก ตวัแปร

ประเภทน้ีมกัจะกาํหนดโดยธรรมชาต ิเชน่ เพศ อายุ อาชพี ทีอ่ยูอ่าศยั บุคลกิ เป็นตน้ 

จากทีก่ล่าวไวใ้นตอนต้นว่าการวจิยัเป็นกระบวนการหรอืวธิกีารในการแสวงหา 

ความรู้ ความจริง หรือคําตอบของปญัหาหรือข้อสงสยั เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในวงวชิาการและสงัคมมนุษย ์การจะทําวจิยัไดผู้ว้จิยัตอ้งสามารถระบุตวัแปรที่

สําคญัๆของปญัหาวจิยัใหไ้ดอ้ย่างถูกต้องและชดัเจนก่อน ถ้าผูว้จิยัไม่สามารถจะระบุตวั

แปรไดถู้กตอ้งและชดัเจน แมว้่าการวดัตวัแปรจะถูกตอ้งกจ็ะไม่ไดข้อ้ความรู ้หรอืคําตอบ

ของปญัหาทีเ่ชือ่ถอืได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 4.2 

1. ตวัแปรเชงิปรมิาณและตวัแปรเชงิคุณภาพต่างกนัอยา่งไร อธบิายพรอ้ม

ยกตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรต่อเน่ืองและตวัแปรไมต่่อเน่ืองต่างกนัอยา่งไร อธบิายพรอ้ม

ยกตวัอยา่ง 

3. ตวัแปรแทรกซอ้น และตวัแปรสือ่กลางต่างกนัอยา่งไร อธบิายพรอ้ม

ยกตวัอยา่ง 

4. ตวัแปรทดลองคอือะไร อธบิายพรอ้มยกตวัอยา่ง 

5. จงยกตวัอยา่ง ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม มาอย่างละ 2 ชือ่ 
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   เน้ือหา  4.3                              ระดบัการวดัตวัแปร 

 

ระดบัการวดัตวัแปร (Level of measurement) ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้วา่สิง่ทีเ่ป็น

ตวัแปรจะต้องมคีวามแตกต่างกนั และสิง่ที่แตกต่างกนัน้ีเองที่ทําให้มนุษย์เกดิขอ้สงสยั 

หรอืปญัหา ทีจ่ะตอ้งหาคาํตอบ  แต่ถา้สิง่ใดมลีกัษณะเหมอืนกนัหมด เชน่ ทุกคนมน้ํีาหนกั

เท่ากนัหมด สงูเท่ากนัหมด นิสยัเหมอืนกนัหมด สตปิญัญาเหมอืนกนัหมด มนุษยก์จ็ะไม่

เกดิขอ้สงสยั ถา้เป็นอยา่งน้ีแลว้กไ็มม่ปีระโยชน์อะไรทีจ่ะมาทาํวจิยั เพราะไมม่ตีวัแปรมแีต่

ตวัคงที ่และในโลกแห่งความจรงิกเ็ป็นไปไม่ไดท้ีห่น่วยต่างๆ จะมคีุณลกัษณะเหมอืนกนั 

นอกจากคุณลกัษณะบางสิง่บางอยา่งซึง่กม็น้ีอยมาก 

เมือ่ตวัแปรเป็นสิง่ทีแ่ปรเปลีย่นไปตามหน่วย ความสามารถในการระบุวา่หน่วยที่

หน่ึงแตกต่างจากหน่วยทีส่องเท่าไร อย่างไร จงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัมาก สาํหรบัวทิยาศาสตร์

ถา้สามารถระบุใหล้ะเอยีดและแน่นอนมากขึน้เท่าไร ความรูท้ีไ่ดร้บัมาจากการวเิคราะหต์วั

แปรนัน้ ๆ กจ็ะมคีวามละเอยีดและแน่นอนมากขึน้เท่านัน้ ลกัษณะทีก่ล่าวมาน้ีเป็นปญัหา

ในการวดัตวัแปร  

ในทางวทิยาศาสตรธ์รรมชาตหิรอืในเรือ่งเกีย่วกบัทางกายภาพ การวดัตวัแปรไม่

ค่อยมปีญัหาเท่าไร เพราะลกัษณะของหน่วยต่าง ๆ มคีวามคงทีแ่น่นอน และมเีครือ่งมอืที่

จะวดัได้แน่นอน เช่น เราวดัอุณหภูมดิว้ยเทอร์โมมเิตอร์ วดัน้ําหนักดว้ยตาชัง่ วดัความ

ยาวดว้ยไมเ้มตรเป็นตน้  เพราะฉะนัน้การระบุว่า หน่วยหน่ึงแตกต่างจากหน่วยทีส่องแค่

ไหนอย่างไรจึงทําได้ง่ายและละเอียดกว่า แต่คุณลักษณะในทางสังคมและในทาง

พฤตกิรรมนัน้ประสบปญัหาในเรื่องการวดัมาก เช่น เรารูว้่านายแดงและนายดํากเ็กลยีด

การเมอืงด้วยกนั แต่เราจะระบุให้แน่ชดัได้ไหมว่านายดําและนายแดงเกลยีดเท่า ๆ กนั 

หรอืแตกต่างกนัในเน้ือหาและระดบัของความเกลยีดในอตัราส่วนอย่างไร ยิง่ไปกว่านัน้

คุณลกัษณะบางอย่างเราอาจจะวดัออกมาไม่ไดเ้ลย หรอืถ้าวดัไดก้ค็ลุมเครอืมาก เทคนิค

ต่าง ๆในการวดัตัวแปรจะได้กล่าวภายหลัง แต่ในขัน้น้ีจะกล่าวแต่เพียงว่า ตัวแปร

บางอย่างสามารถวดั (หรอืระบุความแตกต่างระหว่างหน่วย) ได้เพยีงผวิเผิน ตวัแปร

บางอย่างสามารถวดัไดอ้ย่างละเอยีดพอสมควร ความแตกต่างในเรื่องความหยาบ ความ

ละเอยีดของการวดัน้ีเราเรยีกว่า ระดบัของการวดั หรอื Level of measurement ซึง่

แสดงออกมาไดเ้ป็นมาตรา หรอื Scale ม ี4 ระดบัดงัน้ี 
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1. มาตรานามบญัญตั ิ(Nominal scale) เป็นระดบัการวดัเพยีงการใหช้ือ่วา่คน

หน่ึงแตกต่างกบัอกีคนหน่ึงเท่านัน้ ไม่ได้ชี้ถงึความแตกต่างในคุณค่าหรอืคุณภาพใด ๆ 

หรือถ้าจะพูดอีกนัยหน่ึง วิธีน้ีเป็นหลักการของการแยกประเภทบุคคล สิ่งของ หรือ

สถานการณ์ ออกเป็นพวก เป็นประเภทเท่านัน้ ประเภททีแ่บ่งนัน้มไิดบ้่งถงึความแตกต่าง

ในคุณภาพ หรอืคุณค่าใด ๆ ตวัอย่างเช่น เราแบ่งประเภทของคนออกตามการนับถือ

ศาสนาวา่เป็น พุทธ อสิลาม ครสิต ์แบ่งตามภูมลิาํเนาทีอ่ยู่ว่าอยู่ในเมอืง ชานเมอืง ชนบท 

และแบ่งตามอุดมการณ์ว่าเป็นแบบอนุรกัษ์นิยม เสรนิียม หรอื ซ้าย ขวา หรอืทุนนิยม 

สงัคมนิยม เหล่าน้ี เป็นต้น เราจะเหน็ว่า ถ้าเราแบ่งคนออกตามการนับถอืศาสนา เราก็

เพยีงไดช้ือ่ของศาสนาต่างๆ เท่านัน้ ในเชงิวทิยาศาสตรแ์ลว้เราตดัสนิไมไ่ดว้่า พุทธดกีว่า

อสิลาม หรอือสิลามดกีว่าพุทธ หรอืชาวเมอืงมคีุณภาพสงูกวา่ชาวชนบทหรอืชาวชนบทมี

คุณภาพสงูกวา่ชานเมอืง เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี การแบ่งประเภทน้ีจะต้องมคีวามหมายพอ ไม่ใช่แบ่งแล้วไม่ได้มี

ความหมายอะไรเพิ่มขึ้นมา ความหมายในที่น้ีเราหมายถึงความหมายเกี่ยวพนัธ์กับ

ลกัษณะอื่น ๆ หรอืเราคดิวา่มคีวามเกีย่วพนัธก์นั เชน่ เราแบ่งบุคคลออกตามทีอ่ยู่เป็นชาว

ชนบท ชาวชานเมอืงและชาวเมอืง เช่นน้ีเพราะเราคดิว่ามคีวามเกีย่วพนัธ์กนักบัความโง่

ความฉลาด ความเครง่ครดัในเรือ่งศาสนา ระดบัการศกึษาและอื่น ๆ ในเรือ่งเดยีวกนัน้ีเรา

อาจจะแบ่งตามทีอ่ยู่ออกเป็นอย่างอื่นไดเ้ช่นเดยีวกนั เช่น พวกทีอ่ยู่ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคใต้ ภาคอสีาน แต่เมื่อแบ่งออกเป็นเช่นน้ีแล้ว เราจะต้องคดิว่ามคีวามเกี่ยวพนัธ์กบั

ลกัษณะอื่น ๆ อย่างไร เช่นอาจจะเกีย่วพนัธก์บัพฤตกิรรมหรอืเจตคตทิางการเมอืง แต่ละ

ลกัษณะทีเ่ราแบ่งมาตามมาตรานามบญัญตั ิเราอาจจะใชส้ญัลกัษณ์เป็นตวัเลขแทนกไ็ด ้

เพือ่ความสะดวกในการวเิคราะห ์เชน่ ศาสนาพุทธ อาจจะแทนดว้ยเลข 1 ศาสนาอสิลาม

ดว้ยเลข 2 ศาสนาครสิตด์ว้ยเลข 3 และศาสนาอื่น ๆ ดว้ยเลข 4  แต่ใหจ้ําไวใ้หด้วี่า 

ตวัเลขต่าง ๆ ที่ให้แทนน้ีมิได้มีความสมัพนัธ์กบัค่าที่มีอยู่ในตวัของมนั จะเอาตวัเลข

เหล่าน้ีมา บวก ลบคูณ หาร ไม่ได ้ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัคอื เบอรห์อ้งในโรงแรม ซึง่มต่ีาง 

ๆ กนั หอ้งเบอร ์120 กบัเบอรห์อ้ง 210 เอามารวมกนัเป็น 330 ย่อมไมม่คีวามหมายใด ๆ 

ทัง้สิน้ หรอืเบอรน์กักฬีา เป็นตน้ 

2. มาตราอนัดบั (Ordinal scale) เป็นการแบ่งประเภทความแตกต่างของ

คุณลกัษณะอกีประการหน่ึงทีอ่ยู่ในระดบัทีสู่งกว่าระดบันามบญัญตั ิดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่า 
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ระดบันามบญัญตันิัน้ เราสามารถแสดงความแตกต่างโดยการ ใหช้ื่อทีต่่างกนัเท่านัน้ แต่

ระดบัมาตราน้ีนอกจากจะใหช้ื่อทีแ่ตกต่างกนัแล้ว ชื่อหรอืลกัษณะที่ใชน้ัน้ยงับ่งถงึความ

แตกต่างในอนัดบั เชน่ จากน้อยไปหามาก ตํ่าไปหาสงู เบาไปหาหนกั เหล่าน้ีเป็นตน้ เช่น 

ถ้าเราสนใจในเรื่องชนชัน้ของบุคคล เราอาจจะแยกเป็น ชนชัน้ตํ่า ชนชัน้กลาง ชนชัน้สูง 

ในเรื่องขนาดเมืองเราอาจแบ่งออกเป็น เมอืงเล็ก เมืองปานกลาง เมืองใหญ่ ในเรื่อง

การศกึษาแบง่ออกเป็น ระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา  อุดมศกึษา เป็นตน้ 

อย่างไรกด็ ีถงึแมเ้ราสามารถลําดบัในเรื่องคุณภาพหรอืจํานวนของลกัษณะต่าง 

ๆ เรากย็งับอกคุณค่าทีแ่น่นอนไมไ่ดว้า่ ความแตกต่างดงักล่าวนัน้มคี่าเท่ากบัเท่าไร คาํว่า

น้อยห่างจากคําว่า ปานกลางเท่าไร หรอืว่าปานกลางห่างจากคําว่ามากเท่าไหร่ ลอง

เปรยีบเทยีบต่อไปน้ี 

 

บุคคล ฐานทางการเงนิ ความรูส้กึ 

นายแดง 

นายดาํ 

นายเขยีว 

มเีงนิ  100,000  บาท 

มเีงนิ  300,000  บาท 

มเีงนิ  500,000  บาท 

มคีวามสขุ น้อย 

มคีวามสขุ ปานกลาง 

มคีวามสขุ มาก 

 

จากตวัอย่างน้ีเราจะเหน็ว่า ทัง้ฐานะทางการเงนิและความรูส้กึต่างกเ็ป็นตวัแปร

ของบุคคลสามคน และต่างกเ็รยีงจากตํ่าไปหาสูง  แต่ในเรื่องฐานะทางการเงนินัน้เรา

สามารถบอกขนาดของความแตกต่างนายแดงต่างกบันายดํา 200,000 บาท นายดํา

แตกต่างกบันายเขยีวอยู ่200,000 บาท หรอืถา้เราจะพดูวา่ นายแดงต่างกบันายดาํเท่ากบั

นายดาํต่างกบันายเขยีวกย็่อมพดูได ้หรอืเราอาจจะพดูไวว้า่ นายแดงมเีงนิเท่ากบั 
3
1  ของ

นายดาํ และ 
5
1  ของนายเขยีว แต่ในเรือ่งของความรูส้กึน้ี เราแสดงออกมาในลกัษณะอย่าง

น้ีไม่ได ้ถงึแมเ้รารูว้่านายแดงมคีวามสุขน้อยกว่านายดํา และนายดํามคีวามสุขน้อยกว่า

นายเขยีว ซึ่งอยู่ในระดงัที่สูงกว่าตามฐานะทางด้านการเงนิซึ่งระบุออกมาเป็นตวัเลขที่

แน่นอนและวดัชว่งหา่งระหวา่งกนัไดน้ัน้จะอยูใ่นระดบัการวดัทีส่งูกวา่ 

3. มาตราอนัตรภาค (Interval scale) ระดบัการวดัหรอืการแสดงความแตกต่าง

ในระดบัน้ีเป็นระดบัทีอ่ยู่สงูกว่ามาตรานามบญัญตัแิละมาตราอนัดบั ทัง้น้ีกเ็น่ืองจากว่าตวั
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แปรตามมาตราอนัตรภาค นอกจากจะแสดงความแตกต่างของหน่วยและบ่งลาํดบัชัน้สงูตํ่า

หรอืมากน้อยแลว้ยงัสามารถระบุค่าหรอืช่วงของความแตกต่างหน่วยหน่ึงแตกต่างไปจาก

อกีหน่วยหน่ึงเท่าไร เมื่อเป็นเช่นน้ีเราย่อมสามารถเอาคุณค่าต่าง ๆ มาบวกหรอืลบออก

จากกนัได ้ตวัอย่าง เชน่ คะแนนของนกัเรยีนซึง่แสดงออกเป็น 50, 60, 70 หรอื อุณหภูมิ

ซึง่แสดงออกเป็น 50, 60, หรอื 70 องศา เป็นตน้ อย่างไรกด็ ีควรจะจาํไวว้า่ลกัษณะอนั

เป็นหวัใจของตวัแปรระดบัน้ีคอื เราสามารถบอกช่วงทีแ่น่นอนระหว่างหน่วยหรอืระหว่าง

คา่ของหน่วยแต่ละหน่วยได ้

แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ตามหลกัจรงิ ๆ แลว้ ตวัเลขหรอืคุณค่าของตวัแปรทีอ่ยู่ใน

ลกัษณะของชว่งมาตราน้ีไมม่จุีด ศนูย ์ หรอืจุดตํ่าสดุทีแ่ทจ้รงิตามธรรมชาต ิ(Absolute of 

natural zero) จุดศนูยค์ะแนน หรอื ศนูยอ์งศานัน้เป็นสิง่ทีเ่รากําหนดขึน้มาหรอืสมมุตขิึน้

เท่านัน้ (Arbitrary หรอื Conventional) ใครสามารถบอกไดว้่าความรอ้นศูนยอ์งศาตาม

ธรรมชาตแิลว้อยูท่ีไ่หน หรอืความไมม่คีวามรอ้นเลยนัน้อยู่ทีไ่หน ทีจ่รงิมนัอยู่ทีม่นุษยเ์ป็น

ผู้กําหนด เช่นเดียวกบัคะแนน (ซึ่งตามความหมายจรงิ ๆ แล้วก็คือการวดัสติปญัญา

ความสามารถนัน้) การมปีญัญาหรอืความสามารถเท่ากบัศูนยน์ัน้เป็นสิง่ทีก่ําหนดขึน้มา

ตามมาตรการที่ไม่แน่นอนทัง้สิน้ แตกต่างกบัจํานวนเงนิหรอืน้ําหนัก ถ้าเราพูดว่ามเีงนิ

เทา่กบัศนูยห์รอืมน้ํีาหนกัเทา่กบัศนูยน์ัน้กค็อืความไมม่อีะไรเลย โดยแทจ้รงิตามธรรมชาติ

เมื่อจุดศูนย์หรอืมน้ํีาหนักเท่ากบัศูนย์นัน้ก็คือความไม่มอีะไร เมื่อจุดศูนย์แท้หรอืศูนย์

สมบูรณ์ (Absolute zero)ไม่มแีลว้ การเอาตวัเลขมาคํานวณนัน้ ตามหลกัแลว้ย่อมขาด

ความสมบูรณ์อยู่บ้าง เราจะต้องตระหนักในข้อจํากัดข้อน้ีด้วยโดยเฉพาะในการวิจยั

ทางดา้นสงัคมศาสตร ์ซึง่คา่ของตวัแปรไมส่ามารถวดัไดถ้งึศนูยแ์ท ้

4. มาตราอตัราสว่น (Ratio scale) การวดัระดบัน้ีเป็นระดบัสงูสดุของการวดัตวั

แปรเป็นระดบัทีม่คีุณสมบตัขิองทุกสิง่ทุกอยา่งในระดบัต่าง ๆ ทีก่ลา่วมาทัง้หมด คอื แสดง

ความแตกต่างของมาตรานามบญัญตั ิแสดงการลาํดบัทีข่องมาตราอนัดบั แสดงค่าและชว่ง

ที่เท่า ๆ กนัระหว่างความแตกต่างของมาตราอนัตรภาค และวดัได้ถงึศูนย์แท้หรอืศูนย์

สมบูรณ์ (Absolute zero) คอืความไม่มลีกัษณะนัน้ ๆ เลย อาท ิเช่น ในเรื่องความยาว 

ความหนา จาํนวนของสิง่ใดสิง่หน่ึงหรอืในเรือ่งรายไดข้องบุคคลเราจะสงัเกตวา่ ลกัษณะที่

กล่าวมานัน้ เราสามารถหาจุดศูนย์ทีแ่น่นอนและบอกได้ชดัแจ้ง  ทุกคนสามารถบอกได้

เหมอืนๆ กนั เมือ่นายแดงไมม่เีงนิเลย ทุกคนกบ็อกไดเ้ลยวา่นายแดงมเีงนิเท่ากบัศนูย ์ไม่
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ตอ้งมาประชุมตกลงกนัว่า มหีรอืไม่มขีนาดไหนจงึจะเรยีกว่าศูนยแ์ท ้ การวดัในลกัษณะ

ของมาตราอตัราสว่นเป็นการวดัทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ ตามหลกัวชิาแลว้ เราสามารถนําตวัเลขมา

บวก ลบ คณู หาร ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ทุกประการ 

การวจิยัในทางสงัคมศาสตรย์งัไมถ่งึข ัน้ทีจ่ะยดึหลกัของความแตกต่างระหวา่งตวั

แปรระมาตราอนัตรภาคและมาตราอตัราสว่นอยา่งจรงิจงั สว่นใหญ่แลว้เราพอใจแค่ตวัแปร

ระดบัมาตราอนัตรภาคเท่านัน้และถอืว่าสามารถทีจ่ะบวก ลบ คูณ หาร ไดอ้ย่างสมบูรณ์

เชน่เดยีวกนั 

ที่กล่าวมาทัง้หมดน้ีเป็นระดบัต่าง ๆ ของการวดัตวัแปร หรอืการแสดงความ

แตกต่างในคุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัต่ิาง ๆ ที่เราสนใจจะนํามาศกึษาวจิยั ให้ทําความ

เขา้ใจตัง้แต่ตน้วา่ตวัแปรต่าง ๆ นัน้มรีะดบัไมเ่หมอืนกนับางตวัแปรวดัไดแ้ค่การใหช้ือ่หรอื

สญัลกัษณ์ บางตวัแปรวดัไดด้กีว่านัน้คอืสามารถจดัอนัดบัได ้บางตวัสามารถวดัไดด้กีว่า

ขึน้ไปอกี คอืสามารถใหค้่าของความแตกต่างและมชี่วงระหว่างความแตกต่างเท่า ๆ กนั 

แต่ตวัแปรบางตวัสามารถวดัไดอ้ย่างสมบรูณ์คอืมจุีดตํ่าสดุทีแ่น่นอนและแจง้ชดั ทีเ่รยีกวา่

ศนูยแ์ท ้

ขอใหจ้าํวา่ยิง่เราสามารถวดัตวัแปรในระดบัสงูขึน้เท่าไหร ่การวจิยักย็ิง่จะมคีวาม

แน่นอนและมปีระสทิธภิาพมากขึน้เท่านัน้ โอกาสทีจ่ะเสรมิสรา้งความรูท้างสงัคมใหเ้ป็น

ความรูเ้ชงิวทิยาศาสตรก์จ็ะมมีากขึน้ 
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ตารางสรปุความสมัพนัธร์ะหว่างคณุลกัษณะของการวดัในระดบัต่าง ๆ 

 

คุณลกัษณะ 

 

ระดบัของการวดั 

นามบญัญตั ิ อนัดบั อนัตรภาค อตัราสว่น 

ความแตกต่าง 

 

เรยีงลาํดบั 

 

ชว่งระหวา่งอนัดบัเทา่กนั 

 

ศนูยแ์ท ้

ใช ่

 

ไมใ่ช ่

 

ไมใ่ช ่

 

ไมใ่ช ่

 

ใช ่

 

ใช ่

 

ไมใ่ช ่

 

ไมใ่ช ่

ใช ่

 

ใช ่

 

ใช ่

 

ไมใ่ช ่

ใช ่

 

ใช ่

 

ใช ่

 

ใช ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 4.3 

1. การวดัแบ่งออกเป็นระดบัใดบา้ง จงอธบิายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ตวัแปรทีศ่กึษาทางสงัคมศาสตรจ์ะอยู่ในระดบัใด เพราะอะไร 
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  เน้ือหา 4.4             การนิยามตวัแปร 

 

การนิยามตวัแปรหรอืบางทกีใ็ชค้าํวา่ การนิยามคาํศพัทเ์ฉพาะ ซึง่กห็มายถงึการ

ใหค้วามหมายของตวัแปรต่าง ๆ ทีเ่ราจะศกึษาทุกตวัทีป่รากฏในวตัถุประสงคข์องการวจิยั

หรอืสมมุตฐิานการวจิยั โดยมากจะใหนิ้ยามเฉพาะตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้กบัตวัแปร

ตามซึง่มหีลกัในการนิยามตวัแปรดงัน้ี 
1. กําหนดรายการตวัแปรของการวจิยัให้ได้ก่อนว่ามตีวัแปรอะไรบ้าง โดย

พจิารณาจากวตัถุประสงคข์องการวจิยัหรอืสมมุตฐิานการวจิยั ในการกําหนดรายการตวั

แปรผู้วิจ ัยอาจจะกําหนดตามประเภทของตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นมี

อะไรบ้าง ตวัแปรตามมอีะไรบ้าง และตวัแปรแทรกซ้อนหรอืตวัแปรเกนิ มอีะไรบ้าง ดงั

ตวัอย่าง สมมุตมิวีตัถุประสงค์ของการวจิยัว่า เพื่อเปรยีบเทยีบเจตคตทิางวทิยาศาสตร์

ระหว่างการสอนแบบโครงการกบัการสอนตามคู่มอืคร ูสสวท. กําหนดรายการตวัแปรได้

ดงัน้ี 

ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การสอนของคร ูม ี2 แบบ คอื การสอนแบบโครงการกบัการ

สอนตามคูม่อืคร ูสสวท. 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

ตวัแปรตวัแปรแทรกซอ้นหรอืตวัแปรเกนิ ไดแ้ก่ 

- สภาพของครผููส้อน ไดแ้ก่ วฒุ ิประสบการณ์ เพศ บุคลกิภาพ 

- สภาพนกัเรยีน ไดแ้ก่ ฐานะทางบา้น สงัคมของบดิามารดา            

พืน้ฐานความรู ้

- สภาพหอ้งเรยีน 

- เน้ือหาทีส่อน 

- เวลาทีส่อน 

2.  นิยามตวัแปร ซึง่จะนิยามเฉพาะตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  

ส่วนตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกินจะไม่นิยาม แต่จะต้องนําไปพิจารณาในการ

ออกแบบการวิจัยที่จะควบคุมไม่ให้มีผลต่อตัวแปรตาม การนิยามตัวแปรอิสระจะมี

ประโยชน์ต่อผูว้จิยัในการจดักระทํากบัตวัแปร ส่วนตวัแปรตามจะมปีระโยชน์ต่อผูว้จิยัใน

การสรา้งเครื่องมอืวดัไดต้รงมากขึน้ การนิยามตวัแปรแต่ละตวัผูว้จิยัอาจจะนิยามเป็น 2 
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ระดบั คอื นิยามทัว่ไป (General definition) และนิยามเชงิปฏบิตักิาร (Operational 

definition or working definition)  

2.1 การนิยามทัว่ไป (General definition) เป็นการใหค้วามหมายกวา้ง ๆ ตาม

แนวคดิ ทฤษฎี หรอืตามพจนานุกรม การนิยามในระดบัน้ีทําให้ผูว้จิยัรู้ความหมายและ

ขอบขา่ยอยา่งกวา้งๆ ของตวัแปร 

2.2 การนิยามเชงิปฏบิตักิาร (Operational definition or working definition) 

เป็นการให้ความหมายที่ชดัเจนโดยกําหนดตวับ่งชี้หรอืรายละเอยีดที่สามารถสงัเกตได้

ภายในขอบขา่ยของการนิยามทัว่ไป 

ในการเขียนคํานิยามตัวแปร ผู้วิจ ัยอาจจะเขียนนิยามทัว่ไปกับนิยามเชิง

ปฏบิตักิารแยกกนั หรอื เขยีนรวมกนัเลยกไ็ดด้งัตวัอยา่ง 

การสอนแบบโครงการ หมายถึง การสอนตามความสนใจของนักเรยีนภายใน

ขอบเขตที่ครูกําหนดให้ โดยนักเรยีนจะศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง หาวธิกีารแก้ปญัหา

ดว้ยตนเองโดยมคีรเูป็นทีป่รกึษา ซึง่มขี ัน้ตอนของการสอนดงัน้ี 

- นกัเรยีนเป็นผูก้าํหนดปญัหาหรอืชือ่เรือ่งขึน้เองภายในขอบเขตทีค่รกูาํหนดไว ้

- นกัเรยีนรวมกนัเป็นกลุม่เพือ่ชว่ยกนัวางแผนแกป้ญัหา 

- นกัเรยีนรว่มกนัเขยีนโครงการตามแผนทีว่างไว ้แลว้นําเสนอใหค้รพูจิารณา 

- นกัเรยีนลงมอืทาํตามโครงการโดยมคีรคูอยชว่ยใหค้าํปรกึษา 

- นกัเรยีนและครรูว่มกนัประเมนิผลโครงการ 

- นกัเรยีนสรปุผล 

จากตวัอย่างน้ีในตอนแรกจะเป็นการนิยามทัว่ไปก่อนตอนต่อมาจะเป็นการนิยาม

เชงิปฏบิตักิาร 

เจตคติทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สกึ หรอืพฤติกรรมที่

แสดงออกในทางบวกหรอืทางลบต่อเน้ือหาวชิาและกจิกรรมต่างๆ ทางวทิยาศาสตร ์ผูท้ีม่ ี

เจตคตทิางวทิยาศาสตรจ์ะมลีกัษณะดงัน้ี 

- เป็นผูม้เีหตุผล 

- มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ 

- มใีจกวา้ง 

- มคีวามซื่อสตัยแ์ละมใีจเป็นกลาง 
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- มคีวามเพยีรพยายาม 

- มคีวามละเอยีดรอบคอบก่อนตดัสนิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 4.4 

 กาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยระหวา่งการสอนเป็นทมีกบัการสอนตามปกต”ิ จงกาํหนด

รายการตวัแปรต่างๆ และใหค้าํนิยามตวัแปรใหช้ดัเจน 
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สรปุบทท่ี 4 

 

เน้ือหา    4.1  ความหมายของตวัแปร 

ตวัแปร หมายถงึ ลกัษณะ คุณสมบตัหิรอือาการกริยิาของหน่วยต่างๆทีม่คีวาม

แตกต่างกนัซึง่มคีวามหมายตรงขา้มกบัคาํวา่ ตวัคงที ่

ภาวะสนันิษฐาน (Construct) หมายถงึ ผลติผลทีเ่กดิจากการสงัเคราะหห์รอืการ

รวมตวักนัของหน่วยย่อยๆ ซึง่ม ี2 ประเภท คอื ภาวะสนันิษฐานทางกายภาพ และภาวะ

สนันิษฐานทางปญัญา 
พสิยัของตวัแปร หมายถงึ ความแตกต่างในการแปรคา่ของตวัแปร 

มติขิองตวัแปร หมายถงึ คุณลกัษณะทีซ่บัซอ้นของตวัแปร 
 

เน้ือหา  4.2  ประเภทตวัแปร 

การจดัประเภทตวัแปรมเีกณฑต่์าง ๆ ในการแบง่ ดงัน้ี 

1. เกณฑด์า้นปรมิาณ แบง่ไดเ้ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณและตวัแปรเชงิคุณภาพ 

2.   เกณฑเ์กีย่วกบัความต่อเน่ืองของตวัแปร แบ่งไดเ้ป็นตวัแปรต่อเน่ือง และตวั

แปรไมต่่อเน่ือง 

3.  เกณฑด์า้นเหตุผล แบ่งไดเ้ป็น ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม ตวัแปรแทรกซอ้น

หรอืตวัแปรเกนิ และตวัแปรสือ่กลาง 

4.   เกณฑต์ามการจดักระทําของผูว้จิยั แบ่งได้เป็น ตวัแปรทดลองและตวัแปร

คุณลกัษณะ 

 

เน้ือหา  4.3  ระดบัการวดัตวัแปร 

ระดบัการวดัตวัแปรม ี4 ระดบั คอื 

1. มาตรานามบญัญตั ิ

2. มาตราอนัดบั 

3. มาตราอนัตรภาค 

4. มาตราอตัราสว่น 
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เน้ือหา  4.4  การนิยามตวัแปร 

หลกัเกณฑใ์นการนิยามตวัแปรมดีงัน้ี 

1. กาํหนดรายการตวัแปรตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัหรอืสมมตุฐิานการวจิยั 

2.   นิยามตวัแปรตามรายการตวัแปรทุกตวั โดยการนิยามทัว่ไปและนิยามเชงิ

ปฏบิตักิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดับทท่ี 4 

1. ตวัแปรกบัตวัคงทีต่่างกนัอยา่งไร จงอธบิายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

2. การแบง่ประเภทของตวัแปรแบ่งไดอ้ย่างไรบา้ง 

3.  ตวัแปรต่อไปน้ีจดัเป็นประเภทอะไรไดบ้า้ง เพศ ระดบัการศกึษา อายุ 

อาชพี รายไดอุ้ณหภมู ิผลการเรยีน เจตคต ิความคดิเหน็และทกัษะ 

 4.   จงอธบิายความแตกต่างของมาตรการวดั 4 มาตรามาใหเ้ขา้ใจ 

 5.   จากตวัแปรในขอ้ 3 จงจาํแนกตวัแปรตามระดบัการวดัตวัแปร 

 6. จงนิยามตวัแปรต่อไปน้ีใหช้ดัเจน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการ

เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ความคดิเหน็ต่ออาชพีคร ูและการรกัประชาธปิไตย 
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