Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 2 March – April 2019

แนวทางการพัฒนาและทาความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย
The Guideline to Develop and Understand in Conceptual
Research Framework
ภูธิป มีถาวรกุล (Phutip Meethavornkul)*
ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)**

Received: September 12, 2018
Revised:
March
14, 2019
Accepted: March
15, 2019

บทคัดย่อ

การทาวิจัยในแขนงของศาสตร์ต่างๆมีความสาคัญมากของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัย
เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและยืนยันแนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาความรู้ต่างๆของโลก การทางานวิจัยนั้นยัง
ถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ของปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่ต้ องการหาคาตอบซึ่งในการวิจัยทุก
ชนิดขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยต้องมีความครบถ้วนถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบของการวิจัยและถ้ากรอบ
ของการวิจัยดีมีความถูกต้องในกระบวนการของการทางานวิจัยนั้นก็จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทบทวนตรวจสอบกาหนด
สิ่งที่ต้องการศึกษาออกมาให้เห็นได้ชัดเจน
ดังนั้นบทความนี้ผู้เขียนได้เสนอบทความเรื่องแนวทางการพัฒนาและทาความเข้าใจถึงกรอบความคิด
การวิจัย (Conceptual framework) และเพื่อให้เข้าใจโดยละเอียด วิจัยนี้จะพูดถึงความหมายและความแตกต่าง
ของกรอบแนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี (Theoretical framework) และ กรอบความคิ ด การวิ จั ย (Conceptual
framework) อีกทั้งจะกล่าวถึงการพัฒนาเกี่ยวกับกรอบความคิดการวิจัยอีกด้วย
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Abstract

In present time, Research paper are very importance and research was behind the
development in various fields of the world and the research is considered as a tool to seek
knowledge of the problem or phenomenon of the answer. In the process of practice and all
kinds of research have to completeness, especially if the framework of research is correct, the
research will work and help the researcher review and check the things to study clearly.
So this proposes of this paper are about the approach to understand and
development Research Framework as Conceptual framework and to understand in detail, this
research is showed about the meaning and the difference of the theoretical framework and
conceptual research and discusses the development of Conceptual framework
Keywords: Guideline/ Develop/ Conceptual Framework
บทนา

งานวิจัยเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาในสาขาต่างๆของโลกและการทางานวิจัยนั้นมีความสาคัญ
มากซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ของปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่ต้องการหาคาตอบ ซึ่งใน
งานวิ จั ย นั้ น มี จุ ด ประสงค์เพื่ อค้น หาความรู้ใหม่ ต่ อยอดจากความรู้เดิ ม หรือ สามารถน าองค์ความรู้นั้ น มา
ประยุกต์ใช้ ดังนั้น การทางานวิจัยนั้นจาเป็นต้องมีกระบวนการหรือระเบียบวิธีที่มีระบบและอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการและวิธีดาเนินการที่มีเหตุและผล ชาย โพธิสิตา (2547) เสนอว่างานวิจัยที่ดีต้องมีการ ค้นคว้า ทดลอง
ตรวจสอบ และพิ สู จ น์ ในงานวิ จั ย นั้ น มี แ นวคิด การวิ จั ย ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ การวิ จั ย ทางด้ า นปริม าณ
(Quantitative Research) การวิจัยทางด้านคุณภาพ (Quality Research) และ การวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Research) โดยที่ รัตนะ บัวสนธ์. (2551) เสนอขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยได้แก่ 1) กาหนดปัญหาที่
จะดาเนินการวิจัย 2) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) กาหนดกรอบแนวคิด 4) ตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์
5) กาหนดกลุ่มตัวอย่างและออกแบบการวิจัย 6) ออกแบบวิธีเก็บข้อมูล 7) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 7) การเสนอ
รายงานการวิจัย ซึ่งจะเห็นได้ ว่าหลังจากการตั้ งปัญ หาการวิ จัย และ ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วข้องแล้ ว
การกาหนดกรอบแนวคิดในการทาวิจัยนั้นมีความจาเป็นลาดับต้นที่ผู้วิจัยต้องกาหนด คิด วิเคราะห์ให้ถูกต้องและ
ถี่ถ้วน และ เรวัต แสงสุ ริยงค์ (2559) เห็นว่าวิธีการหาความรู้ความจริงในการวิจัยอาจต้องมีการทบทวนหรือ
ปรับแต่งในบางส่วนให้เหมาะสมและทันยุคสมัยเพราะการวิจัยมีวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมาสาหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ซึ่งในบทความนี้เสนอแนวคิดเพื่อให้ เข้าใจถึงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework)
และ กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework) และ พัฒนาเกี่ยวกับกรอบการวิจัยในการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยเฉพาะกรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework) ซึ่งความสาคัญของกรอบแนวคิดการวิจัย
จะทาให้ผู้วิจัยเกิดภาพรวมและขอบเขตของการวิจัยที่ผ่านการสังเคราะห์ในการนาไปสู่ขั้นตอนของปฏิบัติการวิจัย
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ดีและถูกต้องผู้วิจัยจะสามารถนาไปเป็นจุดเริ่มต้นหรือแบบ
แผนในการทาวิจัยที่ถูกต้องเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสาคัญในการตั้งต้นเพื่อทางานวิจัยต่อไป
แนวความคิดกรอบความคิดเชิงทฤษฎี และ กรอบความคิดการวิจัย
คาว่ากรอบหรือเฟรมเวิร์ค(Framework) ในงานวิจัยที่เรามันจะเห็นได้บ่อยและเกิดความสับสนนั้น
คือ กรอบความคิดเชิ ง ทฤษฎี (Theoretical Framework) และกรอบความคิด การวิ จั ย (Conceptual
Framework) ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งจาเป็นต้องทราบถึงความแตกต่ างระหว่างกรอบความคิดเชิงทฤษฎี และกรอบ
ความคิดการวิจัย โดยสังเขป
กรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework)
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2540) ได้ให้ความหมายของคาว่า กรอบความคิดเชิงทฤษฎี ว่า เป็นแบบจาลองที่
แสดงโครงสร้า งความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว แปรทั้ ง หมดโดยอาศัย ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องซึ่ ง เป็ น
แบบจาลองแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และ อเมนด้า (Imenda,
2557) กล่า วว่ า กรอบทฤษฎีเป็ นการประยุกต์ใช้ท ฤษฎี หรือชุ ดของแนวคิด มาจากทฤษฎีหนึ่ง เดี ยว การให้
คาอธิบายของเหตุการณ์ หรือเปิ ดปรากฏการณ์หรือวิจัย ปัญหาเฉพาะ ซึ่ งสอดคล้ องกับ บัณฑิ ตา อินสมบั ติ
(2558) ที่ว่ากรอบความคิดเชิงทฤษฎี หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ซึ่งได้จากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรจากทฤษฎี X1
ตัวแปรจากทฤษฎี X2
ตัวแปรจากทฤษฎีที่มี
ทั้งหมดในการวิจัย
Y1

ตัวแปรจากทฤษฎี X3
ตัวแปรจากทฤษฎี X4
ตัวแปรจากทฤษฎี X5

ภาพตัวอย่าง1: กรอบความคิดเชิงทฤษฎี
ตามตัวอย่างกรอบความคิดเชิงทฤษฎี ตามแผนภาพที่ 1 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2540) เสนอให้เห็นว่า
กรอบความคิดเชิงทฤษฎีเป็นตัวอย่างคือผู้วิจัยต้องการหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งผู้วิจัยได้
กาหนดตัวแปรต่างๆจากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกิดเป็ นตัวแปรจากทฤษฎี X1, X2,
X3, X4, X5 โดยที่มีความสัมพันธ์อีกตัวแปรหนึ่ง ผู้วิจัยต้องสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎีซึ่งเป็นแบบจาลองซึ่ง
แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนั่นคือผู้วิจัยจะต้องเชื่อมโยงความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ งหมดที่มีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์นั้น ทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ทางตรงและ
ทางอ้อมหากกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความครอบคลุมปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษามากเท่าใด
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยย่อมมีมากขึ้นด้วย และ ตัวอย่างในภาพตัวอย่างที่2 แสดงให้เห็นว่ากรอบความคิดเชิง
ทฤษฎีเป็นแบบจาลองซึ่งแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่ได้นาทฤษฎีที่จะทาการวิจัย
ทั้งหมดมาสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
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ภาพตัวอย่าง2: กรอบแนวคิดทฤษฎีทางการตลาดในเรื่องการยกระดับมูลค่าของสินค้า
กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
มิลและฮิวเบอร์แมน (Miles and Huberman, 2542) ให้ความหมายกรอบความคิดการวิจัยว่าคือ
ระบบการทางานของแนวคิด สมมติฐาน การคาดการณ์ ความเชื่อ และทฤษฎีที่จะมาสนับสนุนงานวิจัย ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ทั้งภาพกราฟิก หรือเล่าเรื่องในสิ่งสาคัญที่จะศึกษา ผ่าน ปัจจัยหลัก แนวคิด หรือตัวแปร ที่ผ่าน
การสันนิฐานซึ่งกันและกัน อีกทั้ง ลินห์และสมิธ (Liehr and Smith, 2543) ให้ความหมายกรอบความคิดการ
วิจัยว่า คือการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบในการบูรณาการเพื่อเป็นวิธีการในการมอง
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทานายเหตุการณ์ที่กาหนดหรือให้เกิดความเข้าใจของปรากฏการณ์ที่กว้างขึ้น และ นงลักษณ์
วิรัชชัย (2540) เสนอว่า กรอบความคิดการวิจัยคือแบบจาลองที่นักวิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีเพื่อแทนความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติและจะนาไปตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยที่ต้องมีพื้นฐานทฤษฎีรองรับโดยมีการคัดเลือกตัวแปรบางตัวมาศึกษา และปรับลดตัวแปร
ที่ใช้ในการวิจัยใหม่ โดยที่ บัณฑิตา อินสมบัติ (2558) ได้ให้ความหมาย กรอบความคิดการวิจัย คือ ภาพสรุป
สุดท้ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาโดยกรอบความคิดการวิจัยนี้ได้จากการลดตัวแปร
ในกรอบความคิดเชิงทฤษฎีกรอบความคิดการวิจัยนี้อาจจะเป็นกรอบความคิดเชิงทฤษฎีก็ได้ หากผู้วิจัยสนใจจะ
ศึกษาปรากฏการณ์ที่ครอบคลุมทฤษฎีนั้นทั้งหมด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยจะศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
เพียงบางตัวในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี ด้วยเพราะข้อจากัดด้านต่าง ๆ กรอบความคิดการวิจัยนี้จึงได้จากการลด
ตัวแปรในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
ตัวแปรจากทฤษฎี
ตัวแปรจากทฤษฎีที่
มีทั้งหมดในการวิจัย

ตัวแปรจากทฤษฎี

ตัวแปรจากทฤษฎี

ภาพตัวอย่าง3: กรอบความคิดการวิจัย
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ตามตัวอย่างกรอบความคิดการวิจัย ตามแผนภาพที่ 3 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2540) แสดงให้เห็นว่า
กรอบความคิ ด การวิ จั ย นี้ ส ามารถเป็ น กรอบความคิด เชิ ง ทฤษฎีไ ด้ หากผู้ วิ จั ย สนใจจะศึกษาปรากฏการณ์ ที่
ครอบคลุมทฤษฎีนั้นทั้งหมดแต่โดยส่วนใหญ่ เมื่อผู้วิจัยได้กรอบความคิดเชิงทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม
หรือทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยแล้วผู้ วิจัยสามารถศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยที่เลือกศึกษาเฉพาะตัวแปร
X1, X3 และ X5 ที่ส่งผลต่อตัวแปร Y ที่มีหลักตามเหตุและผลที่สามารถเชื่อถือได้ และ ภาพตัวอย่างที่4 แสดงให้
เห็นว่ากรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ได้ลดตัวแปรบางส่วนซึ่งจะเห็นได้ว่ากรอบความคิดการวิจัยนี้สามารถตัดตัวแปร
ได้หากมีความสมเหตุสมผลในเชิงทฤษฎี
ความรู้สึกต่อระบบนิเวศ
ความสาคัญระหว่าง
มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม

ความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
ความรู้ในเรื่องระบบนิเวศ

พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของ
ผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน

ภาพตัวอย่าง4: แบบจาลองพฤติกรรมการซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากที่นาเสนอมาข้างต้นตามภาพตัวอย่างที่ 1,2 ของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี และภาพตัวอย่างที่3,4
ของกรอบแนวคิดการวิจัยจะเห็นถึงความแตกต่างกันคือกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) คือ
กรอบทฤษฎี (Theoretical framework) ที่ลดรูปลงมาเพื่อใช้สาหรับการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะต้องการ
ทาการศึกษา สามารถใช้ได้ทั้งเชิงลึก และ การศึกษาแบบครอบคลุม โดยที่มีรายละเอียดความแตกต่างของทั้ง
กรอบความคิดการวิจัย และ เชิงทฤษฎี ซึ่งจากการศึกษาของ อเมนด้า (Imenda, 2557) สามารถสรุปได้ว่า ตาม
ตารางที่1 ดังนี้
ตารางที1่ :สรุปความแตกต่าง กรอบความคิดการวิจัย และ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
กรอบความคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
Conceptual framework
Theoretical framework
กรอบที่เป็นการสังเคราะห์แนวคิดหรือ กรอบที่นาเอาทฤษฎีทั้งหมด หรือส่วน
ความหมาย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ใหญ่มาใช้
สร้างขึ้นจากความหลากหลายของ
1) จากการทบทวนวรรณกรรมและ
ที่มา
แนวความคิด หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูล
จากผู้วิจัย
2) ดัดแปลงมาจากทฤษฎีที่มีอยูแ่ ล้ว
หรือมุมมองเชิงทฤษฎี
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กระบวนการพื้นฐานการ
ทบทวนวรรณกรรม

จุดประสงค์

วิธีวิทยา

ขอบเขตของวิธี

ISSN 1906 - 3431

1) เกิดจากการวิจัยปัญหาที่อาจไม่
สามารถอธิบายได้โดยมุมมองทางทฤษฎี
ใดทฤษฎีหนึ่ง
2) เป็นการวิจัยที่เกิดจากทฤษฏีแต่
สามารถนาประยุกต์ได้ตามเหตุและผล
หรือวิธีวิทยาอื่นๆ
1) ช่วยให้นักวิจัยเห็นตัวแปรหลักและ
แนวคิดในการศึกษากาหนดได้ชดั เจน
2) ให้นักวิจัยได้มีแนวทางทั่วไประเบียบ
วิธีการ – ออกแบบงานวิจัย ตัวอย่างวิจัย
และประชากรเป้าหมาย เก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์
3) เป็นแนวทางให้นักวิจัยเก็บข้อมูล
ตีความหมายและคาอธิบายในข้อมูลที่
อาจจะไม่มีในทฤษฎี
4) เป็นแนวทางในการทาวิจัยในอนาคต
โดยเฉพาะข้อมูลจากกรอบความคิดใน
การวิจัยที่ผสานกับการทบทวน
วรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) สามารถเจอในวิจัยเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ รวมถึงวิจัยเชิงผสมผสาน
2) ข้อมูลส่วนใหญ่ที่รวบรวมจะผ่านการ
ทดลองและสื่อความหมาย หรือ อาจเกิด
จากการยืนยันหรือตัดตัวแปรทางสถิติ
จากัดปัญหาการวิจยั ที่เฉพาะเจาะจงใน
แต่ละบริบท

ที่มา: Imenda (2014)
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เกิดจากการวิจัยปัญหาที่ทดสอบจาก
สมมุติฐานและยึดมัน่ ตามทฤษฏี
เท่านั้น

1) ช่วยให้นักวิจัยเห็นตัวแปรหลักและ
แนวคิดในการศึกษากาหนดได้ชดั เจน
2) ให้นักวิจัยได้มีแนวทางทั่วไป
ระเบียบวิธีการ – ออกแบบงานวิจัย
ตัวอย่างวิจัยและประชากรเป้าหมาย
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
3) เป็นแนวทางให้นักวิจัยเก็บข้อมูล
ตีความหมาย

1) ส่วนใหญ่จะเจอในวิจัยเชิงปริมาณ;
2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ส่วนใหญ่
ผ่านการออกแบบการทดลองการ
สารวจเชิงประจักษ์และการทดสอบ
ปัญหาการวิจัยจะประยุกต์กว้างขึ้น
นอกเหนือจากการวิจัยปัญหาและ
บริบทในปัจจุบนั
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แนวทางการพัฒนากรอบความคิดการวิจัย
ประเภทและรูปแบบของกรอบความคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยมีหลักการแนวคิดที่มีความจาเป็นที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
อีกทั้งยังต้องมีรูปแบบในการนาเสนอด้วยวิธีการหลากหลาย โดยที่โรเจอร์ (Roger, 2008) ได้นาเสนอประเภท
และรูปแบบกรอบแนวคิดการวิจัยว่ามี2ประเภทหลัก ได้แก่ 1. กรอบด้านกระบวนการ (Process frameworks)
คือกระบวนการซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนที่จะการดาเนินการโดยที่เริ่มจากการวางกรอบเพื่อการเริ่มต้นความคิด
ไปสู่บทสรุป เป็นการเรียบเรียงความคิดของผู้วิจัยว่ามีกระบวนการอย่างไร และ 2. กรอบด้านเนื้อหา (Content
frameworks) คือกระบวนการซึ่งเป็นการ กาหนดตัวแปรและความสัมพันธ์ เป็นการเรียบเรียงความคิดของผู้วิจัย
ว่ากรอบแนวคิดนี้มีเหตุผลใดรองรับและมีกระบวนการอย่างไร และ โรเจอร์ (Roger, 2008) ได้เสนอรูปแบบของ
กรอบแนวคิดการวิจัยว่ามี4รูปแบบหลักได้แก่ 1.ผังงาน (Flowchart) เป็นรูปแบบกรอบที่จะทาให้ผู้วิจัยแสดงถึง
ลาดับขั้นตอนการคิดเพื่อให้ถึงเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน 2. แผนภูมิต้นไม้ (Tree diagrams) เป็นรูปแบบ
การหาวิธีเกี่ยวกับการหาคาตอบของเงื่อนไขต่างๆระหว่างเงื่อนไขและหาคาตอบของลาดับตั้งแต่เงื่อนไขแรกจนถึง
เงื่อนไขสุดท้าย 3. กรอบรูปทรงแผนภาพ (Shape based diagrams) เป็นรูปแบบของกรอบแนวคิดที่แสดง
ความสัมพันธ์ต่างๆในกระบวนการให้ออกมาดูและเข้าใจง่าย เช่น แผนภูมิสามเหลี่ยม (triangles), แผนภาพ
วงกลม (concentric circles), แผนภาพวงกลมทับซ้อน (overlapping circles) และ 4. แผนที่ความคิด
(Mind maps) เป็นกรอบแนวคิดที่เป็นการค้นหาแนวความรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างผ่านการระดมสมองกัน
การพัฒนาและสร้างกรอบความคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย(conceptual framework) สามารถเกิดจากเป็นการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือ สามารถเป็นกรอบแนวคิดเชิงกระบวนการได้ แต่ผู้วิจัยต้องนาแนวคิดทฤษฎีหรือ
ขั้นตอนหลักการนั้นๆมาพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการวิจัยให้ตรงจุดมุ่งหมายหลักของวิจัย ดังนั้น Smyth (2004)
เสนอว่าการที่จะพัฒนากรอบความคิดการวิจัยนั้นสามารถศึกษาแหล่งที่มาและสามารถสร้า งกรอบแนวคิดการ
วิจัยจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ 1) การทบทวนวรรณกรรมซึ่งสามารถแบ่งได้คือ ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การศึกษา และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) แนวคิดและการศึกษาของผู้วิจัยเอง เช่น ความรู้ทางเทคนิค เบื้องหลัง
จากงานวิจัยที่ผ่านมา ประสบการณ์ส่วนตัว ข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ แนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไป
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา กาหนดปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน หาแนวทางการค้นหาคาตอบ จากนั้นประมวลเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องนั้นผ่านแนวคิดและการศึกษาของผู้วิจัยเอง
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่ผ่านมา

กรอบแนวความคิดในการวิจัย ตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
แนวคิดและการศึกษาของผู้วิจัย

ภาพตัวอย่าง5: แนวทางการสร้างและที่มาของกรอบความคิดการวิจัย
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ตามภาพตัวอย่างที่5 โจเซพ (Yosef,2009) และ มาริลล่า (Marilla,2010) แนะนาว่ากรอบแนวคิด
จาเป็นต้องพัฒนาจากกรอบความคิดทั้ง 2แบบ ได้แก่ 1.การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
ผ่านมา เป็นการสร้างกรอบความคิดแบบวิธีการนิรนัย (Deductive approach) ซึ่งทั้งนี้ผู้วิจัยจัดทาออกแบบ
โครงสร้างหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสาหรับการศึกษาวิจัยทั้งหมดบนพื้นฐานของการทบวรรณกรรมและวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และ 2. วิ เคราะห์กรอบแนวคิดจากประสบการณ์ที่ผ่า นมา หรือ แนวคิด และการศึกษาของผู้วิจั ย
เป็นการสร้างแบบอุปนัย (Inductive approach)
ดัง นั้ น สาธิ ต เชื้ ออยู่ น าน (2560) กล่า วว่ า การสร้า งกรอบแนวคิดในการวิ จั ยที่ ดี จะต้ องชั ด เจน
อธิบายและให้เหตุผลปรากฏการณ์ของผลการวิจัยที่ค้นพบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลการวิจัยที่ค้นพบเหตุผลใด
ผลการวิจัยจึงเป็น แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ ของสิ่งที่ต้องการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษา สามารถใช้เป็น
กรอบในการกาหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และ แมคเกฮิล McGaghie et al. (2001) ได้เสนอหลักสาคัญของการเขียน
กรอบแนวคิดการวิจัย คือ 1) กาหนดตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ไว้ด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้
เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ 2) กาหนดตัวแปรตาม ไว้ด้านขวามือ พร้อมทั้งใส่กรอบ
สี่เหลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ และ 3) เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายัง
ตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา หลังจากพัฒนาและสร้างกรอบแนวคิดแล้ว พัชรา สินลอยมา (2551)
และ สุวิมล ติรกานันท์ (2546) ได้เสนอถึงวิธีเขียนการนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทาได้หลายวิธี ดังนี้ 1)
การเขียนบรรยาย คือการนาเสนอโดยระบุตัวแปรที่ศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยบรรยายลาดับ
ก่อน-หลัง และความสัมพันธ์ของตัวแปร เช่น การที่กินขนมหวานทุกๆวันมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคเบาหวาน
2) การเขียนแบบจาลองหรือสัญลักษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ เช่น f (x) = 2x คือ f −1 (x) = x/2 3) การ
เขียนแผนภาพ แสดงตัวแปรต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร 4) การเขียนแบบผสมผสาน และ 5) การ
เขียนอื่นๆเช่น แผนภูมิ, ต้นไม้ หรือ รูปสามเหลี่ยม ฯลฯ
บทสรุป

การเลือกกรอบแนวคิด มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล
การออกแบบวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย โดยที่ ประโยชน์ของ
กรอบแนวคิด คือ การสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจน และกรอบแนวคิดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย เพราะ กรอบ
แนวคิดสามารถทาให้ผู้อ่านหรือผู้วิจัยเข้าใจแนวคิดสาคัญที่แสดงถึงสิ่งที่ต้องการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง
กรอบแนวคิดเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่างานวิจัยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดย
สามารถตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งหากไม่มีกรอบความคิดทางทฤษฎีแล้วโครงสร้างและวิสัยทัศน์ของการ
ศึกษาวิจัยก็ไม่สามารถเกิดความชัดเจนได้เลย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนากรอบแนวคิดต้อง
เริ่มจาก 1. คัดเลือกแหล่งข้อมูลที่เลือกที่มายืนยันในการสร้างกรอบ 2. การศึกษา วิเคราะห์ และการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลที่เลือกอย่างละเอียด 3. ระบุแนวคิดการตั้งชื่อวิจัยเพื่อให้กรอบการวิจัยที่ชัดเจน 4. แยกแยะและจัด
หมวดหมู่แนวคิดเพื่อให้กรอบการวิจัยที่ชัดเจน 5. บูรณการแนวคิดให้เชื่อมโยงกัน 6. สังเคราะห์ข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล 7. ตรวจสอบกรอบแนวคิด 8 ทบทวนกรอบแนวคิดให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การวิจัยที่สุด
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จากบทความนี้เป็นบทความที่ทาให้ผู้วิจัยทบทวนหรือเข้าใจถึงกรอบแนวคิดการวิจัยและทาให้เข้าใจ
ถึงความแตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเจาะลึกถึงประเด็นปัญหาการวิจัยได้มีแบบ
แผนการวิจัยและยังทาให้ลดความซ้าซ้อนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการสร้างความชัดเจนให้กับกรอบแนวคิดในงานวิจัยวจะสามารถทาให้ผู้วิจัยตอบคาถามที่ต้องการศึก ษาได้
และยังเป็นแนวทางในการกาหนดความหมายตัวแปร การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การกาหนดกรอบทิศทางการทาวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้องต่อไป
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