
สมมุติฐานการวิจัย  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

        ในการด าเนินการวิจัย   “สมมุติฐาน” (hypothesis)  เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก  เนื่องจากการวิจัยเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาหรือค้นหาค าตอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเริ่มต้นโดยการก าหนดปัญหา จากนั้นจะ
พยายามคาดคะเนค าตอบของปัญหานั้น  การคาดคะเนค าตอบก็คือสมมุติฐาน  ดังนั้นสมมุติฐานการ
วิจัย  คือ  ค าตอบหรือข้อสรุปของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยคาดการณ ์หรือคาดคะเนไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุและผล  โดย
อาศัยรากฐานของแนวคิดทฤษฎ ี   ผลการศึกษาค้นคว้า  ผลการวิจัยรวมถึงประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง  ซึ่ง
สมมุติฐานนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้า  ตลอดจนเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลว่าสิ่งที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่นั้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม ่ ทั้งนี้สมมุติฐานที่ตั้งไว้อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
ตามที่ผู้วิจัยคาดคะเนก็ได้  ขึ้นอยู่กับการทดสอบสมมุติฐานโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และวิธีการทางสถิต ิ  
ประเภทของสมมุติฐาน  
        สมมุติฐานแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ  
        1. สมมุติฐานการวิจัย (research  hypothesis) เป็นสมมุติฐานที่เขียนอยู่ในรูปของข้อความที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษากับค าตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสามารถสื่อความหมายได้
โดยตรง   
        2. สมมุติฐานทางสถิต(ิstatistical  hypothesis) เป็นสมมุติฐานที่เปลี่ยนรูปมาจากสมมุติฐานการวิจัย โดยใช้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แทนคุณลักษณะเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของประชากร  (population  parameter) มา
เขียนอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร  สมมุติฐานทางสถิติจะประกอบด้วย  2  ลักษณะ  ควบคู่ไปเสมอ  คือ  
                2.1 สมมุติฐานว่าง หรือสมมุติฐานหลัก (null hypothesis) แทนสัญลักษณ์ด้วย Ho เป็นสมมุติฐาน
แสดงข้อความที่เป็นกลาง โดยระบุถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าเท่ากัน  ไม่แตกต่างกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน  
                2.2 สมมุติฐานทางเลือกหรือสมมุติฐานรอง (alternative  hypothesis)  แทนสัญลักษณ์ด้วย H1 
หรือ Ha เป็นสมมุติฐานแตกต่างหรือตรงข้ามกับสมมุติฐานหลัก  โดยระบุถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าไม่
เท่ากัน  แตกต่างกัน   มากกว่า  น้อยกว่า  หรือมีความสัมพันธ์กัน   
        วิธีการตั้งสมมุติฐาน   
        สมมุติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาที่ท าการศึกษา  ดังนั้นการต้ังสมมุติฐานจึงต้องเริ่มคิดก่อนว่าจะ
มีจุดมุ่งหมายอย่างไร  แล้วจึงตั้งสมมุติฐานขึ้น   
ส าหรับวิธีการตั้งสมมุติฐานม ี 2 ลักษณะ คือ   
        1. สมมุติฐานแบบมีทิศทาง (directional  hypothesis) เป็นการเขียนโดยระบุทิศทางของความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรว่าสัมพันธ์ในทางใด  หรือถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็สามารถระบุถึงทิศทางของความแตกต่างได้ เช่น 
มากกว่า  น้อยกว่า  มีความสัมพันธ์ทางบวก ทางลบ เช่น 
Ho       :    rAB   =   0 
H1       :    rAB   >   0 
        2. สมมุติฐานแบบไม่มีทิศทาง (nondirectional   hypothesis) เป็นการเขียนที่ไม่ได้ระบุทิศทางของ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือทิศทางของความแตกต่างเพียงแต่ระบุว่ามีความสัมพันธ์กันหรือ    แตกต่างกัน
เท่านั้น  เช่น 



Ho      :   mA   =   mB  
H1      :   mA   ¹  mB 
        ในการตั้งสมมุติฐานอาจจะตั้งแบบมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได ้ ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษามากน้อยเพียงใด  ถ้ามีข้อมูลมากพอที่จะยืนยัน ก็ตั้งแบบมีทิศทาง ถ้าข้อมูลไม่พอหรือไม่แน่ใจก็ตั้งแบบไม่มี
ทิศทาง   
       แหล่งของสมมุติฐาน   
        การต้ังสมมุติฐานจะต้องตั้งอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งผู้วิจัยจะต้องอาศัยที่มาของสมมุติฐานจากหลายทางดังนี้   
        1. ทฤษฎีต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาของแขนงวิชานั้นๆ ผู้วิจัยจะต้องท าการศึกษาและท าความเข้าใจในทฤษฎีและ
เนื้อหาเหล่านั้น ในอันที่จะช่วยให้การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมุติฐานได้เป็นอย่างดี และท าให้การวิจัยมีหลัก  ได้
ข้อค้นพบที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ  
        2. ข้อค้นพบจากการวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว  ซึ่งข้อค้นพบต่างๆ จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าไปใช้ในการต้ัง
สมมุติฐานได ้  
        3. ความเช่ือทั่วๆ ไป ของสังคมและหลักความจริงที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป   
        4. ประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยเอง ซึ่งผู้วิจัยเองอาจเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  อีกทั้ง
อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้ท างานคลุกคลีกับเรื่องนั้นมาตลอด  
        5. ผู้รู้หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องน้ันๆ โดยเฉพาะ ซึ่งค ากล่าวหรือข้อคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น  สามารถ
น ามาใช้ในการตั้งสมมุติฐานได้   
        6. การสังเกตพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการได้มีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆ และแนวโน้มของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์นั้นๆ ก็จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการต้ังสมมุติฐานได้  

        ลักษณะของสมมุติฐานที่ด ี  
        สมมุติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี ้  
        1. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย  จุดมุ่งหมายต้องการศึกษาอะไร  สมมุติฐานก็ควรตั้งให้อยู่ใน
ลักษณะแนวทางเดียวกัน   
        2. ต้องตอบค าถามได้ครอบคลุมปัญหาทุกๆ ด้านที่ศึกษา   โดยระบุความสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรที่สนใจในรูปของความแตกต่าง  มากกว่า น้อยกว่าหรือสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
เป็นจริงหรือไม่   
        3. สามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูลและวิธีการทางสถิต ิ  
        4. ใช้ภาษาที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  รัดกุม  
        5. สมมุติฐานแต่ละข้อควรตอบค าถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว  หากมีตัวแปรที่จะต้องศึกษาหลายตัว 
ควรแยกเป็นสมมุติฐานย่อยแต่ละข้อ  เพราะจะสามารถสรุปการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานได้ชัดเจน  
        6. สมเหตุสมผลตามทฤษฎ ี หลักการและเหตุผล  สภาพที่เป็นจริงที่ยอมรับกันทั่วไป  
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