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วตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวิจัย
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วัตถุประสงค คืออะไร

“ผลที่ประสงคใหบรรล”ุ

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525,2540)

วัตถุประสงควิจัยคือขอความที่สรุปใหทราบวาจะทําอะไร

ในงานวจิัยนัน้ โดยมีหนาที่หลกัๆ ไดแก

1. กําหนดประเด็นคําถามวิจัยใหชัดเจน

2. กําหนดแนวทางการวิจัย

3. กําหนดขอบเขตการศึกษา 

คําถามวิจัย: ปริมาณฝุนละอองรวมและฝุนละอองขนาดเลก็กวา 
10 ไมครอน ในบรรยากาศ...เปนอยางไร
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปริมาณฝุนรวมและฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ…

รูปแบบการวิจัย Cross-sectional Descriptive Study

คําถามวิจัย: อาคารที่มีรูปแบบแตกตางกัน ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

มีความสัมพันธกันระหวางภายในและภายนอกหรือไม

วัตถุประสงค: เพ่ือวัดความสัมพันธระหวางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

ระหวางภายในและภายนอกอาคารที่มีรูปแบบแตกตางกัน

รูปแบบการวิจัย Descriptive Study (correlation study)
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คําถามวิจัย: การสัมผัสฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และโอโซน

มีความสัมพันธกับมะเร็งปอดหรือไม

วัตถุประสงค:

เพ่ือวัดความสัมพันธระหวางการสัมผัสฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และ

โอโซนกับการเกิดมะเร็งปอด

รูปแบบการวิจัย Cohort Study

ประมาณคา Relative Risk

(Guo Y, et al.. The association between lung cancer incidence and ambient 

air pollution in China: A spatiotemporal analysis. Environ Res. 2016; 144:60–65. )

คําถามวิจัย: เครื่องฟอกอากาศลดปริมาณฝุนละอองขนาดเลก็ (PM2.5) 
ภายในอาคารหรือไม

วัตถุประสงค:
เพ่ือวัดความแตกตางของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระหวางการใช
เครื่องฟอกอากาศและหลังหยุดใชเครื่องฟอกอากาศ

รูปแบบการวิจัย Experimental study

คําถามวิจัย: อุณหภูมิและเวลาจากการอบหม่ําวัวในไมโครเวฟทําให
ปริมาณเช้ือจุลนิทรียเปนอยางไร

วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาตอการลดลงของปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ในการอบหม่ําวัวดวยเตาไมโครเวฟ...

คําถามวิจัย: ปริมาณฝุนละอองขนาดเลก็ ที่เกิดจากรถยนตดีเซลและ 
จากควันบุหรี่แตกตางกันหรือไม

วัตถุประสงค: เพ่ือวัดความแตกตางการกอฝุนละอองขนาดเลก็ระหวาง
รถยนตดเีซลและจากควันบุหรี่

รูปแบบการวิจัย Experimental study

หลักการเขียนวัตถุประสงควิจัย
 ครอบคลุมปญหาหรือคําถามวิจัย 

 เรียงลําดับสําคัญกอนหลัง

 สั้นและชัดเจน

 มีความเปนไปได

 เขียนเปนขอๆ หรือรวมเปนขอเดียวก็ได

 ไมใชประโยชนที่ไดรับเปนวัตถุประสงค

 เขียนเปนประโยคบอกเลาหรือคําถามก็ได

หลักการเขียนวัตถุประสงควิจัย
 ใชคาํตอไปนี้ 

 เพ่ือวัด (to determine)   

 เพ่ือเปรียบเทียบ (to compare)

 เพ่ือคํานวณ (to calculate) 

 เพ่ืออธิบาย/บรรยาย (to describe)  

 เพ่ือสราง (to establish)  

 เพ่ือตรวจสอบ (to verify)

เชน เพ่ือวัดความความสัมพันธ 

หลีกเล่ียงการใช to appreciate, to study, to understand

Brownlee, et al. (1991)

ตัวอยาง ความผิดพลาดในการเขียนวัตถุประสงควิจัย

วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ในการใชนมมารดา

เลี้ยงทารกตอพฤติกรรมในการใชอาหารเลี้ยงทารกอายุ 0-6 เดือน ของ

มารดา

วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาจํานวนผูปวยเอดสในจังหวัดขอนแกน                            
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วัตถุประสงค

1. เพ่ือวิเคราะหปญหาและวิธีการแกไขในดานศักยภาพของระบบประปา

ซึ่งดาํเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือชุมชน

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบในการจัดโครงสรางขององคกรและวิธีจัดการให

เหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและประสบผล

สําเร็จตลอดจนสงเสริมความรวมมือของประชาชนในทองถ่ิน

3. เพ่ือหากลวิธีและมาตรการในการลดภาระของภาครัฐลงและเพ่ิมขีด

ความสามารถของประชาชนในทองถิ่นใหสามารถดําเนินการได

ดวยตนเอง

วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถชวยใหแพทยและบุคลากร

ทางการแพทยสามารถเลือกสถิติไปวิเคราะหงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งทําใหเกิดความมั่นใจในผลการวิจัยนั้น

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลงานวิจัยที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับผลงานวิจัย

ที่ไมไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหแพทยและบุคลากรทางการแพทยไดรับความรูและมี

ประสบการณเกี่ยวกับกับการนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานวิจัย

4. เพ่ือใหโรงพยาบาลจังหวัดอื่นหรือหนวยงานอื่นนําเอาโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่จัดทําขึ้นไปใชรวมกันในอนาคต

วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางโปแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถชวยใหแพทยและบุคลากร

ทางการแพทยสามารถเลือกสถิติไปวิเคราะหงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งทําใหเกิดความมั่นใจในผลการวิจัยนั้น

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลงานวิจัยที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับผลงานวิจัย

ที่ไมไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหแพทยและบุคลากรทางการแพทยไดรับความรูและมี

ประสบการณเกี่ยวกับกับการนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานวิจัย

4. เพ่ือใหโรงพยาบาลจังหวัดอื่นหรือหนวยงานอื่นนําเอาโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่จัดทําขึ้นไปใชรวมกันในอนาคต

สมมุตฐิาน (Hypothesis)
“ขอสมมุติที่ใชเปนมูลฐานแหงการหาเหตุผลในการทดลอง”

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525, 2540)

ประโยชนของสมมุติฐาน
1. พิจารณาตัวแปรสําคัญ ขอมูล เครื่องมือที่เหมาะสม วิธีการเก็บ

2. กรอบดําเนินการวิจัยควบคูกับวัตถุประสงค 

3. เชื่อมโยงแนวคดิระหวางตวัแปรในสมมุติฐานกับแนวคิด

ทางทฤษฎี

4. กระบวนการตั้งสมมุติฐานสามารถสรางทฤษฎีใหมได

ชนิดของสมมุตฐิาน
1. สมมุติฐานทางสถิต ิขอความส้ันๆ ที่ใชสัญลักษณทาง

สถิติแทนขอความประกอบดวย 

สมมุติฐานวาง (null hypothesis) และ

สมมุติฐานทางเลอืก (alternative  hypothesis)

2. สมมุติฐานวิจัย (Research Hypothesis) ขอความ

เขียนคาดการณ สิ่งที่เกิดขึ้น เชน มีความสัมพันธ

มีความแตกตาง  สูงกวา มากกวา หรือต่ํากวา

รูปแบบของสมมุตฐิานวิจัย
สมมุตฐิานเชิงวิเคราะห (Analytical hypothesis)

 ใชเปรียบเทียบ

มีทิศทาง มากกวา สูงกวา รุนแรงกวา เร็วกวา ดีกวา

นอยกวา ต่ํากวา 

ไมมีทิศทาง แตกตาง

 แสดงความสัมพันธ

มีทิศทาง มีความสัมพันธสูง ต่ํา และ

ไมมีทิศทาง มีความสัมพันธ
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แนวทางเขียนสมมุติฐานวิจัย
1. เขียนเปนประโยคบอกเลา (ควรระบุทิศทาง)

2. ประโยคส้ันๆ  ชัดเจน ไมกํากวม

3. เขียนภายใตกรอบวิจัยเทานัน้

4. เขียนเปนขอๆ ไมเขียนรวมกัน

5. สามารถทดสอบได

6. เรียงลําดับตามวัตถุประสงค

คําถามวิจัย: อาคารที่มีรูปแบบแตกตางกัน ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

มีความสัมพันธกันระหวางภายในและภายนอกหรือไม

วัตถุประสงค: เพ่ือวัดความสัมพันธระหวางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

ระหวางภายในและภายนอกอาคารที่มีรูปแบบแตกตางกัน

สมมุตฐิาน:

1.ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กภายในอาคารรูปแบบ...มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับปริมาณฝุนละอองภายนอกอาคารที่ตั้งในเขตเมือง

2. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กภายในอาคารรูปแบบ..มีความสัมพันธ

เชิงลบกับปริมาณฝุนละอองภายนอกอาคารที่ตั้งในเขตเมือง

...

คําถามวิจัย: เครื่องฟอกอากาศลดปริมาณฝุนละอองขนาดเลก็ (PM2.5) 
ภายในอาคารหรือไม

วัตถุประสงค:
1. เพ่ือวัดความแตกตางของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กอน

การใชเครื่องฟอกอากาศและระหวางใชเครื่องฟอกอากาศ 
2. เพ่ือวัดความแตกตางของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กอน

การใชเครื่องฟอกอากาศและหลังหยุดใชเครื่องฟอกอากาศ 
สมมุตฐิานการวิจัย:

1. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระหวางใชเครื่องฟอกอากาศ
ต่ํากวากอนใชเครื่องฟอกอากาศ

2. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) หลังหยุดใชเครื่องฟอกอากาศ
สูงกวาระหวางใชเครื่องฟอกอากาศ

คําถามวิจัย: ปริมาณฝุนละอองขนาดเลก็ ที่เกิดจากรถยนตดีเซลและ 
จากควันบุหรี่แตกตางกันหรือไม

วัตถุประสงค: เพ่ือวัดความแตกตางการกอฝุนละอองขนาดเลก็ระหวาง
รถยนตดเีซลและจากควันบุหรี่

สมมตฐิานการวิจัย:

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดจากรถยนตดีเซลต่ํากวา 

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดควันบุหรี่

ไมแตกตาง

ตัวอยาง ความผิดพลาดในการเขียนสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
1. การตรวจอุจาระดวยวิธ ีBrine Floatation Technique มี

ประสิทธิภาพกวาวิธีอื่น

2. การตรวจอุจาระดวยวิธ ีDirect Smear Technique มี

ประสิทธิภาพกวาวิธีอื่น         

สมมุติฐาน
1. โรงเรียนประถมศึกษาจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

2. ผูบริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร

ในโรงเรียน        

สมมุติฐาน
1. สภาพการเปนกรดและดางของน้ําในภาชนะเก็บน้ําตางชนิดกัน

แตกตางกัน

2. อุณหภูมิของน้ําในภาชนะเก็บน้ําตางชนิดกันแตกตางกัน

สมมุติฐาน
ระบบบริหารราชการไมสามารถประสบความสําเร็จ

หากประเทศปราศจากนโยบายของรัฐหรอืการเมืองเก่ียวของ 

ดังมีผูกลาววาการเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละดาน

ของเหรียญอันเดียวกัน  


