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หัวข้อบรรยาย 
กรอบแนวคดิการวจิัยมีการใช้ค าหลายค า 
การวางกรอบแนวคดิการวจิัย 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
กรอบทฤษฎ ี
ความแตกต่างกรอบทฤษฎีกบักรอบแนวคดิการวจิัย 
 การก าหนดกรอบแนวคดิการวจิัย 
 ตัวอย่าง 



กรอบแนวคิดการวิจัย มีใช้กันอยู่หลายค า 

 
บางคร้ังเรียก 
  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  กรอบแนวคิด 
  กรอบแนวคดิการวจิัย 
  กรอบแนวคดิงานวจิัย    
  กรอบความคดิในการวจิัย 
 
  

 
  
 กรอบแนวความคดิการวจิัย  
  กรอบการศึกษา 
  กรอบแนวความคดิในการวจิัย    
  กรอบการศึกษา 
  กรอบมโนทศัน์การวจิัย  
 



การวางกรอบแนวคิด(Conceptualization) 

ความหมาย 
     กระบวนการสร้างมโนทัศน์จากปรากฎการณ์ที่เกดิขึน้จริง 

           ในธรรมชาติ  

     โดยอาศัยทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

     ผลที่ได้จากกระบวนการสร้างมโนทัศน์ คอืกรอบทฤษฎ ี 
           (Theoretical  framework)  

     ซ่ึงเป็นแบบจ าลองแสดงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 
            ทั้งหมดที่เกีย่วข้องกบัทฤษฎี 



การวางกรอบแนวคิด(Conceptualization) 

อธิบาย 

ทฤษฎ ี งานวจิัยที่
เกีย่วข้อง 

กระบวนการ
สร้างมโน
ทศัน์ 

กรอบทฤษฎ(ีTheoretical  framework)  



กรอบทฤษฏี (Theoretical framework)  

ความหมาย  

    เป็นแบบจ าลองแสดงโครงสร้างความสัมพนัธ์ 

           ระหว่างกลุ่มตวัแปรทั้งหมดทีเ่กีย่วข้องตามทฤษฎ ี

      เขยีนในรูปแบบของแผนภาพ(diagram) 
                                   (นงลกัษณ์  วรัิชชัย, ๒๕๔๐) 

 



กรอบทฤษฏี (Theoretical framework)  

ตัวแปรจากทฤษฎทีี ่๑ 
 อธิบาย 

ตัวแปรจากทฤษฎทีี ่๓ 

ตัวแปรจากทฤษฎทีี ่๒ 

ตัวแปรจากทฤษฎทีี่ ๔ 

ตัวแปรจากทฤษฎทีี ่๕ 

ตัวแปรแต่
ละตวัจาก
ทฤษฎี
ทั้งหมดอยู่
ในการวจิัย 



กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

ตัวแปรจากทฤษฎทีี ่๑ 
 อธิบาย 

ตัวแปรจากทฤษฎทีี ่๒ 

ตัวแปรจากทฤษฎทีี ่๓ 

ตัวแปรไม่
ครบถ้วน
ตามทฤษฎี
ทีก่ าหนด 



กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

ความหมาย 
    ในการสร้างกรอบแนวคดิ  ต้องมีพืน้ฐานทฤษฎีรองรับ  
    โดยมีการคดัเลอืกตัวแปรบางตัวมาศึกษา และปรับลดตัว 
           แปรทีใ่ช้ในการวจิยัใหม่  
    นักวจิยัต้องมเีหตุผลในการอธิบายถงึความจ าเป็นในการ 
           คดัเลอืกหรือปรับลดตวัแปรจากกรอบเดมิให้สมเหตุผล 
    ซ่ึงจะใช้เฉพาะงานวจิยัน้ัน ๆ เท่าน้ัน หากเปลีย่นเร่ืองก็ 
            ต้องเปลีย่นกรอบ  
 



กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

ความหมาย 
ตามความคดิของนงลกัษณ์ วรัิชชัย(๒๕๔๐) หมายถึง 
     แบบจ าลองที่นักวจิัยสร้างขึน้โดยใช้ทฤษฎี 
     เพือ่แทนความเกีย่วข้องสัมพนัธ์ระหว่าง 
           ปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้จริงในธรรมชาติ 
     และจะน าไปตรวจสอบว่ามคีวามสอดคล้องกบัข้อมูลเชิง 
           ประจักษ์ 



กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

อธิบาย 
 

แบบจ าลองที่นักวจิยัสร้างขึน้ 

ผลการวจิยัในอดตี ทฤษฎ ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จริง 

ตรวจสอบ=สอดคล้อง+ข้อมูลเชิงประจกัษ์ 



กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

กรอบแนวคดิการวจิัย(Conceptual Framework)      
หรือกรอบกระบวนทัศน์การวจิัย (Research Paradigm)      
                                 หมายถึง  
       กรอบของการวจิัยในด้านเนือ้หา  ทีต้่องการค้นหา
ค าตอบจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกบัตัวแปรตาม
ในงานวจิัย  การสร้างกรอบแนวคดิ  ต้องมพีืน้ฐานทฤษฎี
รองรับ 



ความแตกต่างระหว่างความหมายกรอบทฤษฎ ี

และความหมายกรอบแนวคดิการวจิยั 
ความแตกต่าง 

    กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) คือ
กรอบทฤษฎี (Theoretical  framework) ที่ลดรูปลงมาเพือ่ใช้
ส าหรับการวจิยัเร่ืองน้ัน ๆ นั่นเอง 



การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

เร่ิมจาก 

การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

วเิคราะห์ประเดน็ปัญหา 

ก าหนดปัญหาการวจิยัให้ชัดเจน 

หาแนวทางการค้นหาค าตอบ 
       จากน้ันประมวลเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัเร่ืองน้ัน 
 



การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

หลงัจากการประมวลกรอบแนวคดิการวจิยัแล้วท าความเข้าใจเร่ือง 
ปัญหาหลกัที่ต้องการวจิัยคอือะไร  และอะไรเป็นปัญหาทีต้่องการทราบ 

อะไรเป็นตัวแปรตามและตัวแปรอสิระ มีความสัมพนัธ์เกีย่วข้องกนั 
      อย่างไร 

ข้อมูลทีจ่ะใช้วจัิยเร่ืองน้ันมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลอยู่ทีไ่หน จะเกบ็ 
      รวบรวมมาได้อย่างไร 

 



การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

หลงัจากการประมวลกรอบแนวคดิการวจิยัแล้วท าความเข้าใจเร่ือง 

การหาค าตอบในการวจิัยน้ัน สามารถใช้ระเบียบวธีิวจิัยหรือ   

      แบบการวจิัยในลกัษณะใดได้บ้าง จะเลอืกใช้การวิจัยแบบใด  

      ท าไมจึงเลอืก 

มีแนวคดิทฤษฎอีะไรทีส่นับสนุนการวจัิยในปัญหานี ้

มีข้อตกลงเบือ้งต้นในการท าวจิัยเร่ืองนีห้รือไม่อย่างไร 

                                 วเิคราะห์ได้เป็นกรอบแนวคดิการวจิยั 
 



ตัวอย่างการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 

    ช่ืองานวจิัย  
   “ส่ือประชาสัมพนัธ์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิง
สุขภาพของผู้สูงอายุจังหวดันครสวรรค์” 



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

 ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
  ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

   กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์  
              การรวบรวมขอ้มูลและการวิจยัเพื่อการประชาสัมพนัธ ์
              การวางแผนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  
     การติดต่อส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ ์
             การประเมินผลงานเพื่อการประชาสัมพนัธ์  



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  ความหมายการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ  

   ประเภทของการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
             การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  
              การท่องเท่ียวเชิงบ าบดัรักษาสุขภาพ  
    



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภค 
           ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
           ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  
              ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ             
          การประเมินผลงานเพื่อการประชาสมัพนัธ์  
              ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือบา้ง  
           ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
          ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
          ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  
 



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

กระบวนการซ้ือของผู้บริโภค 
  การรับรู้ความต้องการ  
            ส่ิงกระตุน้ภายใน 
            ส่ิงกระตุน้ภายนอก  
    การค้นหาข้อมูลเพือ่สนองความต้องการ  
            แหล่งบุคคล  
            แหล่งการคา้  
            แหล่งชุมชน  
            แหล่งทดลอง  
 



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

กระบวนการซ้ือของผู้บริโภค 
    การประเมินผลทางเลอืก  

   การตัดสินใจซ้ือ  

         พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

          ในแง่จิตใจ  
             



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของกลุ่มนักท่องเทีย่วผู้สูงอายุ 

    ความพร้อมทางด้านการเงิน  

   มีเวลามากกว่านักท่องเทีย่ววัยอืน่ๆ  

         ส าหรับนักท่องเทีย่วสูงอายุเกนิ 65 ปี  



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

รูปแบบและพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

   กลุ่มนักท่องเทีย่วทีส่นใจกจิกรรมกลางแจ้งจะชอบซ้ือสินค้าทีเ่ป็น 

              สินค้าขายปลกี  

 กลุ่มนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางเพือ่ศึกษาวฒันธรรม  



ประเด็นส าคัญท่ีต้องหากรอบทฤษฎี 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  
   1) เพศ (Sex) หมายถึง เพศชายหรือเพศหญิง  
   2) อายุ (Age) หมายถึง ระดบัอายุผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึน้ไป  
   3) สถานภาพสมรส (Status) หมายถึง ภาวะสมรสของผู้สูงอายุ  
   4) การศึกษา (Education) หมายถึง วุฒิการศึกษาที่ผู้สูงอายุจบการศึกษาตามหลกัสูตร  
   5) อาชีพ (Occupation) หมายถึง การท างานของแต่ละบุคคลที่ประกอบอาชีพ อาชีพของ  
       แต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกนั   
   6) รายได้ (Income) หมายถึง จ านวนเงินได้โดยประมาณที่ได้รับในแต่ละเดือน มีผลต่อ  
       การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ที่เกีย่วข้องกบัอ านาจในการซ้ือและทัศนคติเกีย่วกบั 
       การจ่ายเงิน  



การทบทวนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย 

 ก่อเกยีรต ิวริิยะกจิพฒันา และวนัีส อสัวสิทธิถาวร. (2550). พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : วงัอกัษร 
 ชนิดา  ทวศีรี. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. [ออนไลน์] การเข้าถงึ 24 กนัยายน 2557     
             https://www.l3nr.org/posts/166878 
 วชิรา รินทร์ศรี. (2549). หลกัการประชาสัมพนัธ์. นครสวรรค์: มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์     
 นงค์ลกัษณ์  แสงขาว. (2554.) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอ าเภอคลองท่อม  
              จงัหวดักระบี่. ขอนแก่น: วทิยาลยัการปกครองท้องถิน่. 
นันทรัตน์ โรจน์วลัล.ี (2550). พฤตกิรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ. วทิยานิพนธ์มหาบัณฑติ,   
              มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย. 
ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย. จงัหวดันครสวรรค์. [ออนไลน์] การเข้าถงึ 24 กนัยายน 2557   
            http://nakhonsawan.kapook.com/ 
สุชาดา น่ิมหิรัญวงศ์. (2544). ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัความต้องการท่องเที่ยว ภายในประเทศของ 
             ผู้สูงอายุ. วทิยานิพนธ์มหาบัณฑติ, มหาวทิยาลยัมหิดล.  
Shoemaker. (1989). Segmentation of the Senior Pleasure Travel Market. (Online). www.tu.ac.th/cgi- 
              bin/arts/tourism/fullext.html, 21 september 1014.  

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย:ตัวแปรต้น 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  
   1. เพศ  
   2. อายุ  
   3. สถานภาพสมรส  
   4. ระดบัการศึกษา  
   5. อาชีพ  
   6. รายได้  



กรอบแนวคดิในการวจิยั:ตวัแปรตาม 

 ปัจจยัพฤตกิรรมผู้บริโภค  
1. แหล่งท่องเทีย่วทีต้่องการไป  

2. วตัถุประสงค์การท่องเทีย่ว  

3. ผู้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

4. ผู้มีส่วนร่วมเดนิทาง  

5. การใช้บริการการเดนิทาง  

 

 

 

6. วธีิการเดนิทาง  

7. การพกัค้างคนื  

8. การเลอืกใช้บริการทีพ่กั  

9. ช่วงเวลาโอกาสในการท่องเทีย่ว  

10. การรับรู้ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว  



กรอบแนวคดิในการวจิยั:ตวัแปรตาม 

 ปัจจัยด้านส่ือประชาสัมพนัธ์ 
1. ส่ือบุคคล  

2. ส่ือส่ิงพมิพ์  

3. ส่ือวทิยุกระจายเสียง  

4. ส่ือวทิยุโทรทศัน์  

5. ส่ือเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 



กรอบแนวคดิการวจิยั  

ปัจจยัด้านส่ือประชาสัมพนัธ์ 

1.ส่ือบุคคล  

2. ส่ือส่ิงพมิพ์  

3. ส่ือวทิยุกระจายเสียง  

4. ส่ือวทิยุโทรทัศน์  

5. ส่ือเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค  
1. แหล่งท่องเทีย่วทีต้่องการไป  
2. วตัถุประสงค์การท่องเทีย่ว  
3. ผู้มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจ  
4. ผู้มส่ีวนร่วมเดินทาง  
5. การใช้บริการการเดินทาง  
6. วธีิการเดินทาง  
7. การพกัค้างคนื  
8. การเลอืกใช้บริการทีพ่กั  
9. ช่วงเวลาโอกาสในการท่องเทีย่ว  
10. การรับรู้ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว  

 ปัจจัยส่วนบุคคล  
1.เพศ  
2.อายุ  
3.สถานภาพสมรส  
4.ระดบัการศึกษา  
5.อาชีพ  
6.รายได้        

 ตัวแปรต้น 

ตวัแปรตาม 



ถ้ามโีอกาสแวะมาท่องเท่ียวจังหวัดนครสวรรค์นะค่ะ 



 

 

สวัสดีค่ะ 


