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ระดบัการวดัของตวัแปร : เรือ่งพืน้ฐานแตค่ือสิง่ส าคญัในการเลอืกสถติิ

วิเคราะห ์

 ปัจจุบันการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลือ่นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ประเทศท้ังทางเศรษฐกจิและสังคม รวมถึงการวิจยัเพ่ือก่อให้เกิดนวตักรรมใหม ่

โดยทั่วไปการวิจยัประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เริ่มจาก ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาการวิจัย  

ขั้นที่ 2 ก าหนดกรอบแนวความคิดรวบยอดหรือกรอบทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

รวมถึงการตั้งสมมติฐานการวิจัย  ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมลู  ขัน้ที่ 4 ด าเนินการ

วิจัยและวิเคราะหข์้อมลู และขั้นที ่5 สรุปผลการวิจัยและรายงานผล 

 จากขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นว่าสถติิเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก ตั้งแต่

การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมลู ก าหนดขนาดตวัอย่าง การเลอืกสถิตวิิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย จะเห็นว่าข้อมลูเปรยีบเสมือนวัตถดุิบในการ

ผลติ หากผู้วจิัยหรอืผู้ผลิตเข้าใจลกัษณะวัตถดุิบ ก็จะสามารถเลือกเครื่องมือที่

เหมาะสมเพื่อแปลงวัตถุดิบน้ันเป็นผลผลิต หรือผลงานวิจัยออกมาได้อย่างถกูต้อง

และมคีวามน่าเชื่อถือ 

 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงอยากให้ผูว้ิจัยได้ทราบถึงลกัษณะข้อมลูหรอืตัวแปรใน

งานวิจัยของท่าน นั่นคือ การทราบถึงระดับการวัดของตัวแปร ซึง่สามารถแบ่งได้

เป็น 4 ระดับ จากหยาบไปถึงละเอียด ดังนี้  

1. มาตรานามบัญญัต ิ หรือมาตราแบ่งกลุ่ม (Nominal Scale) เป็นมาตรา

วัดที่เป็นเพียงการแบง่หน่วยสังเกตออกเป็นประเภทหรือกลุ่มย่อยตาม

สมบัติใดสมบัติหนึ่ง เช่น เพศ (แบ่งเป็น ชาย, หญิง) สถานภาพสมรส 

(แบ่งเป็น โสด, สมรส, หม้าย) เป็นต้น 

2. มาตราอันดับ (Ordinal Scale) เป็นตัวแปรทีห่ลายท่านคงคุ้นชินจากการ

ท าแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ระดับความพึงพอใจ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 5 ระดับ 

คือ 5 (พึงพอใจมากทีสุ่ด), 4 (พึงพอใจมาก), 3 (พึงพอใจปานกลาง), 2 

(พึงพอใจน้อย) 1 (พงึพอใจน้อยที่สุด) หากผู้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่ง

ตอบ 5 ในขณะที่อีกคนตอบ 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามคนแรกมี



ความพึงพอใจมากกวา่คนที่สอง แต่บอกไม่ได้ว่ามากกว่ากันดว้ยระดับ

เท่าไร 

3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) เป็นมาตราวัดที่มคีณุสมบัติของ 

มาตราแบ่งกลุ่มและอนัดับ และยังบอกขนาดความแตกต่างหรอืจ านวน

เท่าเทียบกับอีกค่าหนึง่ได้ แตต่ัวแปรทีว่ัดด้วยมาตรานี้จะไมม่ีศูนย์ที่

แท้จริง ไดแ้ก ่ ตัวแปรอุณหภมู ิ หากค่าวัดอุณหภูมิเท่ากับ 00C ไม่ได้

หมายความว่าไม่มีความร้อน 

4. มาตราอตัราสว่น (Ratio Scale) เป็นตัวแปรที่มีคุณสมบัตขิองมาตราวัด

ทั้งสามและรวมถึงการมีสมบัติของจดุศูนย์ทีแ่ท้จริง เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง 

ความดันโลหิต เป็นตน้ 

จากมาตราวัดทั้งสี ่สามารถจัดแบ่งประเภทของตัวแปรได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ตัวแปรเชิงคณุภาพ (วดัด้วยมาตรา 

แบ่งกลุ่มและมาตราอนัดับ) และตวัแปรเชิงปริมาณ (วดัด้วยมาตราอันตรภาคและ

อัตราส่วน) โดยตัวแปรเชิงปริมาณ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวั

แปรไมต่่อเน่ือง (Discrete variable) และตวัแปรต่อเน่ือง (Continuous variable)  

 เมื่อผู้วิจัยก าหนดตวัแปรที่ใช้ในงานวิจัยแลว้ ในบางงานวิจัยอาจจะต้องมี

ตัวแปรอิสระ(หรือตวัแปรอธิบาย) และตัวแปรตาม (หรือตัวแปรตอบสนอง) จากนั้น

ผู้วิจัยจะต้องเลือกสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับลกัษณะของตัวแปรที่

เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์งานวิจัยทีก่ าหนด โดยผู้เขียนขอสรปุแนวทางในการ

เลือกสถิติวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังน้ี  

  



 

วตัถปุระสงค ์ ตวัแปรตาม 

(หรอืตวัแปร

ตอบสนอง) 

ตวัแปรอสิระ 

(หรอืตวัแปร

อธบิาย) 

สถติวิเิคราะห์ 

เพ่ือศึกษาความเกี่ยวพัน

ระหว่างตัวแปร 
Discrete 

(binary and 

categorical) 

Discrete Chi-square 

Phi 

Cramer’s V 

Spearman 

correlation 

(กรณีตวัแปรทั้ง

สองวัดด้วย

มาตราอันดับ) 

เพ่ือศึกษาตัวแบบแสดงความ

เกี่ยวพัน(สัมพันธ์)ระหว่าง

ชุดของตัวแปรอิสระและตวั

แปรตาม 

หรือ เพ่ือพยากรณโ์อกาส

การเกิดผลลัพธ์ที่สนใจ

ศึกษาส าหรับตัวแปร

ตอบสนอง 

Discrete 

(binary) 

Continuous, 

Discrete 

Logistic 

Regression 

เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของคา่เฉลี่ย

ระหว่าง 2 กลุ่ม  

Continuous Discrete 

(binary) 

t-test(กรณี

ตัวอย่างสุม่ 2 

กลุ่มอิสระกัน) 

Match-Paired 

t-test (กรณี

ตัวอย่างสุม่ 2 

กลุ่มไม่อิสระกัน) 

เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของคา่เฉลี่ย

มากกว่า 2 กลุม่ 

Continuous Discrete  

(> 2 

categories) 

ANOVA 

เพ่ือศึกษาตัวแบบแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตามและชุดของตัวแปรอิสระ 

Continuous Continuous, 

Discrete 

(binary and 

Regression 



categorical) 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร 
Continuous Continuous Correlation 

 นอกจากค านึงถึงระดบัมาตราวัดของตัวแปรแล้ว ผูว้ิจัยยังต้องค านึงถึงข้อ

สมมติเบ้ืองต้นของสถติิวิเคราะห์ที่เลือกใช้ดว้ย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย t-

test, ANOVA, Pearson’s correlation หรือ Regression มักจะมีข้อสมมติ

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการแจกแจงปกตขิองความคลาดเคลื่อนสุ่ม รวมถึงความเป็นอิสระ

กันและความแปรปรวนคงที่ของความคลาดเคลื่อนสุ่มด้วย นอกจากนี้ยังมีสถิติที่ไม่

ใช้พารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องการวิจยัที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึง

สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงกรณีวิเคราะห์ตัวแปรตามหลายตวัพร้อมกัน ซึง่ผู้เขียนยงัไม่ได้

กล่าวถึงในที่น้ี 

 ส าหรับสิ่งที่ผู้เขยีนไดก้ล่าวถึงในที่น้ีเป็นส่ิงที่คิดว่าผู้วิจัยควรตระหนักถึงใน

การเลือกใช้สถติิวิเคราะห์ส าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยที่อยู่ในลกัษณะข้างต้น เพ่ือ

ความถกูต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจยัของท่าน ส าหรบัรายละเอียดของ

สถิติวิเคราะห์ในตารางข้างต้น ผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านได้จากหนังสือสถติิ

พื้นฐานทั่วไป รวมถึงหนังสือ วิธีการทางสถิติส าหรบัการวิจยัโดยใช้โปรแกรม 

SPSS โดย คณาจารย์ภาควิชาสถิต ิคณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร โดย

หากมีโอกาส ผู้เขียนจะเขียนเล่ารายละเอียดส าหรับสถิติวิเคราะห์บางตัวให้อ่าน

กันต่อไป 
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