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ความหมาย

 แนวคดิเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้หมด ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ซึ่งได้จากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง

 ตัวอย่าง เช่น ผู้วจิยัมีความสนใจจะศึกษาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์
ใดปรากฏการณ์
หน่ึง---- ดังนัน้ ผู้วจิยัจะต้องเช่ือมโยงความเก่ียวข้องสัมพันธ์ของตัวแปร
ทัง้หมดที่มีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์นัน้ ทัง้ที่เป็นความสัมพันธ์
ทางตรงและทางอ้อม

Ex มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายตัวแปร (สมมตใิห้เป็นตัวแปร X1, X2, 
X3, X4, X5, X6, X7) ที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับอีกปรากฏการณ์หน่ึง
หรืออีกตัวแปรหน่ึง (สมมุตใิห้เป็นตัวแปร Y)



แสดงตัวอย่างกรอบความคิดเชิงทฤษฎี

อ้างองิจาก บัณฑิตา อินสมบัติ : คณะครุศาสตร์ ม.ราชภฏันครสวรรค์



ความส าคัญ

 การก าหนดกรอบความคดิเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนและครอบคลุม
ปรากฏการณ์จะช่วยให้ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของตัว
แปรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

 โดยเฉพาะในกรณีที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะท าการศึกษานัน้
หลายตัวแปร ถ้ามีกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ดีจะช่วยลดความ
ซ า้ซ้อนในการเลือกใช้ตัวแปรซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากและซับซ้อน
ในการเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ทางสถติิ



บทบาทของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี

1) ช่วยตัง้ค าถามการวิจยั หรือเป็นที่มาของค าถามการวจิัย (Generate 
research questions) นักวจิัยที่ตัง้ค าถามการวจิัยโดยอิงกรอบ
ความคดิเชิงทฤษฎีจะท าให้เกดิการขยายหรือปรับปรุงทฤษฎีเดมิ 

2) ใช้วางกรอบความคิดการวจิัย (Provide conceptual frame works) 

3) ช่วยในการปรับค าถามการวจิัย (Reformulate research questions) 
ให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึน้



กรอบแนวคิดการวิจัย
(CONCEPTUAL FRAMEWORK)



ความหมาย

 ภาพสรุปสุดท้ายเก่ียวกับความสัมพันธ์ของตวัแปรที่ผู้วจิัยต้องการ
ศึกษาโดยกรอบความคดิการวจิัยนีไ้ด้จากการลดตัวแปรในกรอบ
ความคดิเชิงทฤษฎี

 กรอบความคิดการวิจัยนีอ้าจจะเป็นกรอบความคดิเชิงทฤษฎีก็ได้ 
หากผู้วจิยัสนใจจะศกึษาปรากฏการณ์ที่ครอบคลุมทฤษฎีนัน้ทัง้หมด

 หากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้วจิยัจะศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
เพียงบางตวัในกรอบความคดิเชิงทฤษฎี ด้วยเพราะข้อจ ากัดด้านต่าง 
ๆ กรอบความคดิการวิจัยนีจ้งึได้จากการลดตัวแปรในกรอบความคดิ
เชิงทฤษฎี



ความหมาย

 จากตัวอย่างข้างต้น (กรอบความคดิเชิงทฤษฎี) เม่ือผู้วจิยัได้กรอบ
ความคดิเชงิทฤษฎีแล้วผู้วจิยัพบว่ามีงานวจิยัเดมิได้ศกึษา ตัวแปร 
X5, X6 ไปแล้วและตัวแปร X4 นัน้ผู้วจิยัมีข้อจ ากัดด้านเวลาไม่
สามารถจะท าการศกึษาได้ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องการจะศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร X1, X2, X3, และ X7 ที่ส่งผลต่อตัวแปร Y 
ดังนัน้กรอบความคิดการวจิัยในครัง้นีส้ามารถแสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี ้



แสดงตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัย



การน าเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั

 สามารถน าเสนอได้ 3 รูปแบบ คือ

1. แบบบรรยาย เป็นการใช้ถ้อยค าบรรยายความเกี่ยวเน่ือง ล าดับก่อน-หลัง และความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ลักษณะนีไ้ม่ดงึดูดความสนใจของผู้อ่านมากนัก

2. แบบฟังค์ช่ันทางคณิตศาสตร์ วิธีนีนิ้ยมใช้ในการวจิัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการพยายามอธิบายเร่ืองราว
ทัง้หมดด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น

 Y = ∫(P, Q, R, S)

 Y = การตดิเชือ้เอดส์ของเดก็วัยรุ่น

 P = ความรู้เร่ืองโรคเอดส์

 Q = ค่านิยม

 R = ฐานะทางบ้าน

 S = อิทธิพลของเพื่อน

จากฟังก์ช่ันที่ก าหนด หมายความว่า การตดิเชือ้เอดส์ของวัยรุ่นขึน้อยู่กับ หรือมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเร่ือง
ความรู้เร่ืองเอดส์ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอทิธิพลของเพื่อน

อ้างอิงจาก (สุวมิล ตริกานันท์, 2546 : 35)



การน าเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั

 สามารถน าเสนอได้ 3 รูปแบบ คือ

3. แบบแผนภมูิ เป็นการเช่ือมโยงให้เหน็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษาแสดง
ล าดบัการเกดิก่อนหลังของตัวแปร นอกจากนีแ้ผนภมูิที่สร้างขึน้ยังสามารถแสดงความเป็น
เหตุเป็นผล ซึ่งน าไปสู่การใช้เทคนิคทางสถติทิี่เหมาะสมในการวเิคราะห์ต่อไป ดังตัวอย่าง 
3.1 - 3.2

อ้างอิงจาก (สุวมิล ตริกานันท์, 2546 : 35)



ตัวอย่างที่ 3.1 แผนภมูแิสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน 
และอิทธิพลเพื่อน ต่อการตดิเชือ้เอดส์ (แบบที่ 1)



ตัวอย่างที่ 3.2 แผนภมูแิสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน 
และอิทธิพลเพื่อนต่อการตดิเชือ้เอดส์ (แบบที่ 2)



 ในตัวอย่างที่ 3.1 ตวัแปรความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอทิธิพล
เพื่อน แต่ละตัวมีผลต่อการตดิเชือ้เอดส์ของเดก็วัยรุ่นโดยตรง 

 ส่วนในตัวอย่างที่ 3.2 ตัวแปรอทิธิพลของเพื่อนมีผลต่อค่านิยม และ
ส่งผลต่อไปยังการตดิเชือ้เอดส์ของเดก็วัยรุ่น ในขณะเดียวกันตัวแปร
ความรู้และฐานะทางบ้านมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อการตดิเชือ้
เอดส์ของวัยรุ่น ในขณะเดยีวกันตวัแปรความรู้และฐานะทางบ้านกม็ี
ผลโดยตรงต่อการตดิเชือ้เอดส์ของวัยรุ่น



สรุป

 กรอบแนวคิดการวิจัย หมายถงึ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ต้องการศึกษา โดยได้จากกระบวนการอนุมานกรอบความคิดเชิงทฤษฎี

ซึ่งแผนภาพที่กล่าวถงึในที่นีก้คื็อรูปแบบการวจิัย ที่เรียกว่า โมเดลการวิจัย 
(Research model) น่ันเอง

 ดังนัน้ โมเดลการวิจัยก็คือแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ต้องการศึกษา ที่เป็นเช่นนีเ้พราะการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โมเดลการ
วจิัยที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย เช่น โมเดลการถดถอยเชงิเส้นแบบง่าย (Simple 
linear regression model) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship 
model) โมเดลลสิเรล (LISREL model) ฯลฯ



ความส าคัญ

การเชื่อมโยงแนวความคิดเข้าด้วยกัน และได้ไตร่ตรองว่ามี
ตัวแปรใดบ้างที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องการศึกษา และตัวแปร
ต่าง ๆ เหล่านัน้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและด าเนินการในขัน้ตอนต่าง ๆ ในการวิจัย



 1. ท าให้ผู้วจิัยทราบว่าในการวจิัยครัง้นัน้มีตัวแปรอะไรบ้างที่จะศึกษา ตวัแปรเหล่านัน้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร ทางตรงหรือทางอ้อม

 2. ท าให้ทราบว่าจะเกบ็ข้อมูลโดยใช้วธีิใดจงึจะเหมาะสมกับตวัแปรที่ใช้ในการวจิัย เช่น ควร
เลือกใช้วิธีสังเกต สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น ๆ

 3. การระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษาจะท าให้ทราบว่าจะออกแบบการวิจัยอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม เพราะตัวแปรแต่ละตัวอาจมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันออกไป ตัวแปรบางตัวต้อง
อาศัยการทดลอง หรือตวัแปรบางตัวต้องอาศัยการเก็บข้อมูลมากกว่าหน่ึงครัง้

 4. เม่ือดจูากระดบัตวัแปร และรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร จะท าให้ผู้วจิัยทราบว่า
ควรใช้วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลอย่างไร

 5. โมเดลการวิจัยจะช่วยให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล ซึ่งจะช่วยในการตีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลการวจิัยเป็นไปตามโมเดลที่
สร้างไว้แต่ถ้าผลการวจิัยไม่สอดคล้องโมเดลการวจิัย ผู้วจิัยควรหาเหตุผลอ่ืนมาสนับสนุนผล
การวเิคราะห์

ความส าคัญ



ตัวอย่าง



องค์ประกอบของกรอบแนวคิด



องค์ประกอบของกรอบแนวคิด



องค์ประกอบของกรอบแนวคิด



องค์ประกอบของกรอบแนวคิด



HYPOTHESIS (สมมตฐิานการวิจัย) 

การท านายค าตอบเพื่อตอบค าถามการวิจัย เป็นสิ่ง
ผู้วจิยัมีการท านายผลไว้ แล้วท าการทดสอบให้ได้ผลเชิง
ประจกัษ์วา่เป็นจริงตามท่ีท านายหรือตามท่ี คิดไว้



ทบทวน....สมมตฐิานการวิจัย

 การตัง้สมมตฐิานการวจิัย เป็น การค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นค าตอบที่คาดหวังของปัญหาการวจิัย

 สมมตฐิานการวจิยั คือ ข้อสันนิษฐานของผู้วจิยั เก่ียวกับ
ค าตอบ ที่จะได้รับจากการด าเนินการวจิัย (ค าตอบส าหรับ
ค าถามการวจิัย)

SOURCE: www.nubkk.nu.ac.th



องค์ประกอบของสมมตฐิานการวิจัย

สมมตฐิานการวิจัย มักประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ

1. ตัวแปร

2. กลุ่มบุคคลเป้าหมายในการวจิัย

3. บริบทการวจิัย

องค์ประกอบทัง้สามนี ้สามารถสังเกตเหน็ได้จาก ข้อความซึ่ง
นักวจิยัได้เรียบเรียงออกมาในรูปของประโยคที่สะท้อน
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุและผล หรือในเชิง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

SOURCE: www.nubkk.nu.ac.th



องค์ประกอบที่ส าคัญของสมมตฐิานการวิจยั (ตัวอย่าง)

การส่งเสริมการตลาดทางด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ การ
ตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว

1. ตัวแปร คือการส่งเสริมการตลาดทางด้านราคา และการตัดสินใจ
ในการเลือกที่พัก

2. กลุ่มบุคคุลเป้าหมายในการวจิัย คือนักท่องเที่ยว
3. บริบทการวจิัย คือ ศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง การส่งเสริม

การตลาดทางด้านราคา และการตัดสินใจในการเลือกที่พักเท่านัน้

SOURCE: www.nubkk.nu.ac.th



องค์ประกอบที่ส าคัญของสมมตฐิานการวิจัย (ตัวอย่าง)

การติดเกมของเดก็นกัเรียน มีความสมัพนัธ์กบั ผลการ
เรียนของเด็กเอง

1. ตวัแปร คือ …………………..
2. กลุม่บคุคลเปา้หมายในการวิจยั คือ ……………
3. บริบทการวิจยั คือ ………………..



หลักการในการเขียนสมมตฐิาน

1. มักพบในรายงานการวจิัยใน 2 ลักษณะ 

1.1 อยู่ในบทที่ 1: ผู้วจิยัต้องการให้ผู้อ่านทราบถงึทศิทางที่
ต้องการพสูิจน์ด้วยข้อมูลเชงิประจกัษ์

1.2 อยู่ในบทที่ 2 :ผู้วจิยัต้องการแสดงให้เหน็ถงึผลการค้นคว้า
เอกสารจนเป็นที่มาของการคาดคะเนค าตอบของการวจิัย

2. สมมตฐิานการวิจัยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3. เขียนในลักษณะประโยคบอกเล่า



ประเภทและลักษณะของสมมตฐิานทางการวิจัย

1. สมมตฐิานเชิงเปรียบเทยีบ (comparative hypothesis)
มุ่งเปรียบเทยีบความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของ
กลุ่มคน ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป หรือแนวคิดตัง้แต่ 2
แนวคิดขึน้ไป

“พฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของวัยรุ่น
ชายมีความแตกต่างจากวัยรุ่นหญิง”



ประเภทและลักษณะของสมมตฐิานทางการวิจัย

2. สมมตฐิานเชิงความสัมพันธ์ (relational hypothesis) 

มุ่งเน้นการศึกษาสภาพความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
ตัง้แต่ 2 ตัวแปรขึน้ไป

“การส่งเสริมการตลาดทางด้านราคา มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว”



ตัวแปร
ตัวแปร (Variable) มาจากค าว่า vary = ผันแปร 
เปล่ียนแปลง able = สามารถ Variable = สิ่งทีส่ามารถแปรค่าได้

ตัวแปร คือ คุณลักษณะหรือสภาวะการณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น
พวกหรือเป็นระดับหรือมีค่าได้หลายค่า

ตัวแปร คือ สิ่งที่โดยสภาพทั่วไปแล้วสามารถแปรค่าได้ ค่าที่
แปรออกมาของตัวแปรย่อมมีคุณสมบัตแิตกต่างกันออกไป 
ตัวแปร คือ สิ่งที่ผู้วจิยัสนใจที่จะวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาใน
รูปใดรูปหน่ึง



ตัวแปร

โดยสรุปแล้ว 

ตัวแปร หมายถงึ คุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่สามารถ
แปรเปล่ียนค่าได้ เช่น 

เพศ แปรค่าได้เป็น เพศชายและเพศหญิง 

ระดับการศึกษา อาจแบ่งเป็นระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 
และระดับปริญญาตรีขึน้ไป เป็นต้น



ความหมายของตัวแปร

 ตัวแปร (Variable) เป็นลักษณะหรือเงื่อนไขที่มีความผันแปร 
ในกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่ท าการศึกษา ตัวแปรจงึเป็นสิ่งที่ ผู้วจิยั
สนใจศึกษา จัดกระท า สังเกต หรือควบคุม, ศริิชัย  กาญจน
วาสี(2541 : 38)

 ตัวแปร (Variables) หมายถงึคุณสมบัตหิรือคุณลักษณะของ
สิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มีชีวติหรือไม่มีชีวิตก็ได้ , พวงรัตน์  
ทวีรัตน์(2543)

Source: www.edu.tsu.ac.th



ความส าคัญของตัวแปร
เช่ือมโยงกับแนวคิด  ทฤษฎีที่ใช้ในการวจิัย

แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

กับหัวข้อเร่ืองท่ีศึกษา

ตัวแปรท่ีศึกษา

นิยามตัวแปร

นามธรรม

รปูธรรม

การวัดตัวแปร

ที่มา : เวบ็ไซต์ rci2010.files.wordpress.com/.../ ...



การจ าแนกประเภทตัวแปร
ตัวแปรต้น (ตวัแปรอิสระ)  เป็นตวัแปรเหตท่ีุท าให้เกิดผลตา่งๆ   
หรือ  ตวัแปรที่เราต้องการศกึษา หรือ ทดลองดวูา่เป็นสาเหตท่ีุ
ท าให้เกิดผลตามท่ีเราสงัเกตหรือไม่
ตัวแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีเกิดมาจากตวัแปรต้น  เม่ือตวัแปร
ต้นเปลี่ยนแปลง  ตวัแปรตามก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ตัวแปรเกนิหรือตัวแปรภายนอก (Extraneous Variable) คือ ตวัแปร
อ่ืนท่ีมิได้มุง่ศกึษาโดยตรง แตเ่ป็นตวัแปรท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ตวัแปร
ตาม 
ตัวแปรควบคุม เป็นตวัแปรท่ีนอกเหนือจากตวัแปรอิสระ และเป็นตวั
แปรภายนอกท่ีเราสนใจน ามาศกึษา แตเ่ราได้จดัการควบคมุมิให้มีผล
ตอ่ตวัแปรตาม



ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ตัวแปรควบคุม

Source: www.edu.tsu.ac.th



ระดับการวัดตัวแปร

มาตรหรือระดับการวัดของตัวแปร เป็นการจัดเรียงล าดับของตัว
แปรทางสถติ ิจ าแนกได้เป็น

1. นามบัญญัต ิ(Nominal, Categorical  Scales)

2. เรียงล าดับ (Ordinal Scales)

3. อันตรภาค (Interval Scales) 

4. อัตราส่วน (Ratio Scales) 

ตัวแปรแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร ?



1.มาตรานามบัญญัต ิ(Nominal scale)

เป็นมาตรา ที่ก าหนดเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่
ก าหนดขึน้เพื่อเรียกช่ือหรือเพื่อจ าแนกสิ่งต่างๆออก
จากกัน เช่น เพศ  เบอร์ของนักฟุตบอล ศาสนา  สิ่ง

ต่างๆที่ได้รับการก าหนดชื่อหรือจัดจ าแนก มีคุณสมบัติ
เท่าเทยีมกัน ทุกประการ ไม่มีความหมายในเชิง
ปริมาณ ไม่สามารถน ามาบวก ลบ คูณหารได้ แต่

สามารถแจกแจงความถี่



1.มาตราเรียงอันดับ (Ordinal scale)

เป็นระดับการวัดที่คุณสมบตักิารวัดที่สูงกว่า มาตรา
นามบัญญัต ิตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
คุณลักษณะแต่ละหน่วย นอกจากบอกช่ือและ

จ าแนกแล้วยังสามารถแสดงปริมาณความมากน้อย
(Maginitude) จัดเรียงล าดับได้ แต่ช่วงของความห่าง

ของแต่ละอันดับไม่เท่ากัน



3.มาตราอันตรภาค (Interval scale)

เป็นข้อมลูท่ีมีระดบัการวดัท่ีมีคณุสมบตัิสงูขึน้จากมาตรา
เรียงอนัดบั 
-สามารถแสดงปริมาณความมากน้อยได้(magnitude)
-ความแตกตา่งระหวา่งแตล่ะหน่วยมีคา่เทา่กนั(Equal 
interval)
-ไมมี่ศนูย์แท้ ( non absolute zero)



3.ข้อมูลระดบัอัตราส่วน (Ratio scale)

เป็นข้อมูลที่มีระดบัการวัดที่มีคุณสมบัตทิาง
คณิตศาสตร์ครบถ้วน 3 ประการคือ 

-Magnitude
-Equal interval
-Absolute zero

สามารถบวก ลบ คูณหาร ได้




