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บทนํา 
 การวิจัยนับวามีความสําคัญมาก ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการสั่งสมองคความรู  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในศาสตรสาขาตาง ๆ และเพื่อ
นําองคความรูนั้นมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กลาวมา
ขางตนนักวิจัยจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางถองแท  ซ่ึงในบทความนี้
ผูเขียนไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) กรอบความคิดการ
วิจัย (Conceptual framework) โมเดลการวิจัย (Research model) กรอบการวิจัย (Research 
framework) และแผนภูมิการวิจัย (Research flowchart) ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนแนวทางสําคัญ
ในการทําการวิจัย โดยจะนําเสนอในประเด็นความหมาย ความสําคัญ และความเกี่ยวของสัมพันธ
เปนลําดับ ดังนี้ 
 
กรอบความคดิเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) 
 ความหมาย  
 กรอบความคิดเชิงทฤษฎี  หมายถึง  แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปรทั้งหมด               
ที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่ตองการศึกษา ซ่ึงไดจากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ตัวอยางเชน  ผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาความสัมพันธของปรากฏการณใดปรากฏการณ
หนึ่ง  ผูวิจัยจําเปนตองรูวามีตัวแปรใดบางที่เกี่ยวของสัมพันธกับปรากฏการณนั้น และมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร กลาวคือเปนความสัมพันธทางตรงหรือทางออมนั่นเอง เมื่อผูวิจัย
ศึกษาทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรากฏการณนั้นแลว พบวา มีตัวแปรที่เกี่ยวของหลายตัว
แปร (สมมติใหเปนตัวแปร X1,  X2,  X3,  X4,  X5,  X6,  X7)  ที่สงผลหรือมีความสัมพันธกับอีก
ปรากฏการณหนึ่งหรืออีกตัวแปรหนึ่ง (สมมุติใหเปนตัวแปร Y)  ผูวิจัยตองสรางกรอบความคิดเชิง
ทฤษฎีใหได  นั่นคือผูวิจัยจะตองเชื่อมโยงความเกี่ยวของสัมพันธของตัวแปรทั้งหมดที่มี
ความสัมพันธกับปรากฏการณนั้น ทั้งที่เปนความสัมพันธทางตรงและทางออม (ตัวอยางกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎี ตามแผนภาพที่ 1)  หากกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความ
ครอบคลุมปรากฏการณที่ตองการศึกษามากเทาใด ความนาเชื่อถือของงานวิจัยยอมมีมากขึ้นดวย 
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แผนภาพที่ 1  ตัวอยางกรอบความคิดเชิงทฤษฎี 
 
ความสําคัญ 
 ดังที่ไดกลาวไวแลววากรอบความคิดเชิงทฤษฎีไดจากการทบทวนทฤษฎีหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งหมด ดังนั้นการกําหนดกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนและครอบคลุมปรากฏการณ
จะชวยใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีตัวแปรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการศึกษานั้นหลายตัวแปร ถามีกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีที่ดีจะชวยลดความซ้ําซอนในการเลือกใชตัวแปรซึ่งจะชวยลดความยุงยากและ
ซับซอนในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหทางสถิติ นอกจากนี้ McMillan And Schumacher (1989)  
ไดกลาวถึง บทบาทของกรอบความคิดเชิงทฤษฎีไว 3 ประการ คือ 1) ชวยตั้งคําถามการวิจัยหรือ
เปนที่มาของคําถามการวิจัย (Generate  research questions) นักวิจัยที่ตั้งคําถามการวิจัยโดยอิงกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีจะทําใหเกิดการขยายหรือปรับปรุงทฤษฎีเดิม  2) ใชวางกรอบความคิดการวิจัย 
(Provide conceptual frame works) และ 3) ชวยในการปรับคําถามการวิจัย (Reformulate research 
questions) ใหมีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 
กรอบความคดิการวิจัย (Conceptual Framework) 
 ความหมาย 
 กรอบความคิดการวิจัย หมายถึง ภาพสรุปสุดทายเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปรที่ผูวิจัย
ตองการศึกษาโดยกรอบความคิดการวิจัยนี้ไดจากการลดตัวแปรในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี 
 กรอบความคิดการวิจัยนี้อาจจะเปนกรอบความคิดเชิงทฤษฎีก็ได หากผูวิจัยสนใจจะศึกษา
ปรากฏการณที่ครอบคลุมทฤษฎีนั้นทั้งหมด แตโดยสวนใหญแลวผูวิจัยจะศึกษาความสัมพันธของ
ตัวแปรเพียงบางตัวในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี ดวยเพราะขอจํากัดดานตาง ๆ กรอบความคิดการ
วิจัยนี้จึงไดจากการลดตัวแปรในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี จากตัวอยางขางตนเมื่อผูวิจัยไดกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีแลวผูวิจัยพบวามีงานวิจัยเดิมไดศึกษา ตัวแปร X5,  X6  ไปแลวและตัวแปร  X4  
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นั้นผูวิจัยมีขอจํากัดดานเวลาไมสามารถจะทําการศึกษาได ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการจะศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปร  X1,  X2,  X3,  และ  X7  ที่สงผลตอตัวแปร  Y  ดังนั้นกรอบความคิดการ
วิจัยในครั้งนี้สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  ตัวอยางกรอบความคิดการวจิัย 
 

 สําหรับในการนําเสนอกรอบความคิดการวิจัยคร้ังหนึ่ง ๆ นั้น ผูวิจัยสามารถนําเสนอ
หลังจากการตรวจเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงทําใหเกิดภาพสรุปในการวิจัยคร้ังนั้น ๆ โดย
สามารถนําเสนอกรอบความคิดการวิจัยได 3 รูปแบบ (สุวิมล ติรกานันท, 2546 : 35) คือ 
 1.  แบบบรรยาย  เปนการใชถอยคําบรรยายความเกี่ยวเนื่อง ลําดับกอน-หลัง และ
ความสัมพันธของตัวแปร ลักษณะนี้ไมดึงดูดความสนใจของผูอานมากนัก 
 2.  แบบฟงคช่ันทางคณิตศาสตร วิธีนี้นิยมใชในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร เปนการพยายาม
อธิบายเรื่องราวทั้งหมดดวยวิธีการทางคณิตศาสตร เชน 
  Y  = ∫ (P, Q, R, S)  
  Y  =  การติดเชื้อเอดสของเด็กวัยรุน 
  P  =  ความรูเร่ืองโรคเอดส 
  Q  =  คานิยม 
  R  =  ฐานะทางบาน 
  S  =  อิทธิพลของเพื่อน 
 จากฟงก ช่ันที่กําหนด  หมายความวา  การติดเชื้อเอดสของวัยรุนขึ้นอยูกับ  หรือมี
ความสัมพันธกับตัวแปรเรื่องความรูเร่ืองเอดส คานิยม ฐานะทางบาน และอิทธิพลของเพื่อน 
 3.  แบบแผนภูมิ  เปนการเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา
แสดงลําดับการเกิดกอนหลังของตัวแปร นอกจากนี้แผนภูมิที่สรางขึ้นยังสามารถแสดงความเปน
เหตุเปนผล ซ่ึงนําไปสูการใชเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหตอไป  ดังตัวอยาง 3.1 - 3.2 
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ตัวอยางที่ 3.1  แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางความรู คานิยม ฐานะทางบาน และ
อิทธิพลเพื่อน ตอการติดเชื้อเอดส (แบบที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางที่ 3.2  แผนภูมแิสดงความสัมพันธระหวางความรู คานิยม ฐานะทางบาน และ
อิทธิพลเพื่อนตอการติดเชื้อเอดส (แบบที่ 2)   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

ในตัวอยางที่ 3.1  ตัวแปรความรู คานิยม ฐานะทางบาน และอิทธิพลเพื่อน แตละตัวมีผลตอ
การติดเชื้อเอดสของเด็กวัยรุนโดยตรง สวนในตัวอยางที่ 3.2 ตัวแปรอิทธิพลของเพื่อนมีผลตอ
คานิยม และสงผลตอไปยังการติดเชื้อเอดสของเด็กวัยรุน ในขณะเดียวกันตัวแปรความรูและฐานะ
ทางบานมีผลตอคานิยม และสงผลตอการติดเชื้อเอดสของวัยรุน ในขณะเดียวกันตัวแปรความรูและ
ฐานะทางบานก็มีผลโดยตรงตอการติดเชื้อเอดสของวัยรุน 
 โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา กรอบความคิดการวิจัย หมายถึง แผนภาพแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา โดยไดจากกระบวนการอนุมานกรอบความคิดเชิงทฤษฎีซ่ึง
แผนภาพที่กลาวถึงในที่นี้ก็คือแบบ หรือรูปแบบการวิจัย ที่เรียกวาโมเดลการวิจัย (Research model) 
นั่นเอง ดังนั้น โมเดลการวิจัยก็คือแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา ที่
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เปนเชนนี้ เพราะการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรสวนใหญเปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โมเดลการวิจัยที่เปนที่รูจักและคุนเคย เชน โมเดลการถดถอยเชิงเสน
แบบงาย (Simple linear regression model)  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationship 
model)  โมเดลลิสเรล (LISREL model) ฯลฯ 
 

 ความสําคัญ 
 การเชื่อมโยงแนวความคดิเขาดวยกัน และไดไตรตรองวามีตัวแปรใดบางที่เกี่ยวของกบั
เร่ืองที่ตองการศึกษา และตัวแปรตาง ๆ เหลานั้นมีความสัมพันธกันอยางไร จะเปนประโยชนตอการ
วางแผนและดาํเนินการในขัน้ตอนตาง ๆ ในการวจิัย ดังนั้นจึงกลาวไดวากรอบความคิดการวิจยั
หรือโมเดลการวิจัยมีความสาํคัญหลายประการ ดังจะกลาวตอไปนี ้
 1.  ทําใหผูวจิัยทราบวาในการวิจัยคร้ังนัน้มตีัวแปรอะไรบางที่จะศึกษา ตัวแปรเหลานัน้มี
ความสัมพันธกันอยางไร ทางตรงหรือทางออม 
 2.  ทําใหทราบวาจะเก็บขอมูลโดยใชวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับตัวแปรที่ใชในการวิจยั เชน 
ควรเลือกใชวธีิสังเกต สัมภาษณ หรือวิธีอ่ืน ๆ 
 3.  การระบุตัวแปรที่ตองการศึกษาจะทําใหทราบวาจะออกแบบการวิจยัอยางไรจึงจะ
เหมาะสม เพราะตัวแปรแตละตัวอาจมีวิธีการวัดที่แตกตางกันออกไป ตวัแปรบางตวัตองอาศัยการ
ทดลอง หรือตัวแปรบางตวัตองอาศัยการเกบ็ขอมูลมากกวาหนึ่งครั้ง 
 4.  เมื่อดูจากระดับตวัแปร และรูปแบบความสัมพันธระหวางตวัแปร จะทําใหผูวิจยัทราบ
วาควรใชวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางไร 
 5.  โมเดลการวิจัยจะชวยใหสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตวัแปรตาง ๆ อยางมี
เหตุผล ซ่ึงจะชวยในการตีความหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผลการวิจัยเปนไปตามโมเดลที่สรางไว
แตถาผลการวิจัยไมสอดคลองโมเดลการวจิัย ผูวจิัยควรหาเหตุผลอ่ืนมาสนับสนุนผลการวิเคราะห 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวากรอบแนวความคดิในการวิจยัหรือโมเดลการวิจยันี้ มีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับการออกแบบการวิจัย ทัง้นี้เพราะแบบการวิจยัที่เกี่ยวของกับการวัดตวัแปรตามและตวั
แปรอิสระ ตัวแปรตาง ๆ ที่อยูในกรอบของการวิจยัตองใชวิธีการวัดและการออกแบบการวิจยัที่
แตกตางกัน ตวัแปรบางตวัตองอาศัยการทดลองในการเก็บขอมูล หรือตัวแปรบางตวัอาจตองเก็บ
ขอมูลสองรอบหรือมากกวา จะเห็นไดวาวธีิการเหลานี้ลวนเกี่ยวของกบัแบบแผนการวิจัยทั้งสิ้น 
 
กรอบการวิจัย (Research Framework) 
 คําวา กรอบการวิจัย หรือ Research Framework ยังไมมีนักวิจัยกลาวถึงกันมากนัก ดังนั้น
ผูเขียนจึงจะใหความหมายกรอบการวิจัย โดยกลาวถึงความหมายของ Framework กอนคือ คําวา 
Framework  หมายถึง  กรอบในการทํางาน หรือองคประกอบในการทํางาน และหากจะนํามา



พิจารณารวมกับคําวา  Research  ที่หมายถึง การวิจัย เปนคําวา Research framework จะหมายถึง
กรอบการวิจัย หรือโครงสรางการวิจัย ซ่ึงนงลักษณ  วิรัชชัย (2545 : 44) ไดกลาวถึง “การศึกษา
ทฤษฎี การกําหนดวัตถุประสงค การสรางขอคําถาม การทดลองใช การตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ ฯลฯ” วาเปนกรอบขั้นตอนดําเนินการวิจัย (Research framework) ดังนั้น 
กรอบการวิจัย จึงเปนขอบขายการวิจัยที่แสดงรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอนไว
อยางชัดเจน 
  

 คําวากรอบการวิจัย (Research framework) นี้ อาจไมมีผูกลาวถึงกันมากนัก แตหากกลาวถึง
แบบแผนการวิจัย หรือ Research design ที่หมายถึงแบบแผนหรือโครงสรางการวิจัยที่แสดงใหเห็น
ถึงวิธีการศึกษาคนควาเพื่อใหไดคําตอบตอปญหาการวิจัย คงจะเปนที่รูจักคุนเคยของนักวิจัย
โดยทั่วไปและเมื่อพิจารณาถึงความหมายของกรอบการวิจัยแลวจะสามารถเทียบเคียงไดกับแบบ
แผนการวิจัยในการกําหนดกรอบการวิจัย หรือการออกแบบการวิจัยนี้เพื่อใหไดคําตอบตอปญหา
หรือคําถามการวิจัย นั่นแสดงวาในการกําหนดกรอบการวิจัยนั้นตองใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ปญหาการวิจัย 
 ดังนั้น เมื่อผูวจิัยไดประเดน็ปญหาการวิจยั หรือหัวขอการวิจัย รวมทั้งไดกําหนดกรอบ
ความคิดการวจิัยแลวผูวิจยัจะกําหนดกรอบการวิจยัหรือแบบแผนการวิจัย โดยผูวจิัยอาจเขียนกรอบ
การวิจยั (Research framework) นี้ไวทายบทที่ 1  เพื่อเปนแบบหรือโครงสรางในการดําเนินการวิจยั
ในครั้งนั้น ๆ  
 

 ความสําคัญ 
 กรอบการวิจยัหรือแบบแผนการวิจยั เปนขอบขายหรือโครงสรางการวิจยั ที่แสดงใหเห็น
ถึงวิธีการศึกษาคนควาเพื่อใหไดคําตอบตอคําถามการวิจัย ซ่ึงแบบการวิจัยนั้นมีจดุมุงหมายเพื่อให
การวิจยันั้นมีคณุภาพนั่นคือ มีความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) และความเทีย่งตรงภายนอก 
(External validity) ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการควบคุมความแปรปรวน (The maxmincon principle )
อยางไรก็ตามในการเลือกกรอบการวิจยัมาใชในงานวจิัยคร้ังหนึ่ง ๆ นัน้ ยอมขึ้นอยูกบัปญหาที่
ตองการวิจยัเปนหลัก และไมมีแบบการวจิัยใดที่เหมาะสมกับการวจิัยทกุประเภท 
 
แผนภูมิการวจัิย (Research Flowchart) 
 คําวา Research Flowchart ยังไมปรากฏวามีผูใดกลาวถึงหรือใหความหมายไวโดยชัดเจน 
ในที่นี้ผูเขียนจะใหความหมายโดยพิจารณาจากศัพท กลาวคือจาก Dictionary of Education อธิบาย
ความหมายของคํา  Flowchart  วาเปนการแสดงภาพขององคกรที่มีองคประกอบยอยอยูดานลาง 
ตัวอยางเชน แผนภาพเกี่ยวกับการบริหารหรือการแบงงานรับผิดชอบ ขั้นตอนการทํางานที่ตอเนื่อง 



(Good v. c. 1959 : 86)  นอกจากนี้ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary ใหความหมายของ
คําวา Flowchart ไวสอดคลองกันวาหมายถึง แผนผังที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการ (a diagram 
which shows the stages of a process) (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 2003 : 476) 
ดังนั้น    คําวา Flowchart จึงหมายถึง แผนภูมิหรือแผนภาพที่แสดงการขั้นตอนดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 
 เมื่อนํามารวมกับคําวา Research เปนคําวา Research flowchart โดยใชคําภาษาไทยวา 
แผนภูมิการวิจัย จะหมายถึง แผนภาพการดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยที่ตอเนื่องจากขั้นตอนแรก
จนถึงขั้นตอนสุดทาย (ดังตัวอยาง แผนภาพที่ 5)  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 5  ตัวอยางแผนภมูิการวิจยั 
 
 จากตัวอยางแผนภูมิการวิจัย จะเห็นวาคําหรือวลี ในแผนภูมิการวิจัยแตละลําดับขั้นตอนนัน้
เปนคํากริยา หรือคําที่แสดงการกระทํา นั่นแสดงใหเห็นวาแผนภูมิการวิจัยจะระบุถึงการกระทํา
กิจกรรมการวิจัยเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย หรืออาจกลาว
ไดวา แผนภูมิการวิจัยนี้จะแสดงใหเห็นถึงขั้นการลงมือปฏิบัติหรือลงมือทํากิจกรรมการวิจัยหาก

ศึกษาทฤษฎี งานวิจยัที่เกีย่วของ 

กําหนดวัตถุประสงค 

กําหนดแหลงขอมูล 

สรางและพัฒนาเครื่องมือ 

เก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิจัย 

เขียนรายงานการวิจัย 



ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการวิจัยจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นสุดทายตามแผนภูมิการวิจัยแลวการ
ดําเนินการวิจัยก็จะสําเร็จตามความมุงหมายของผูวิจัย 
ความสัมพันธของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี  กรอบความคิดการวิจัย  กรอบการวิจัยและแผนภูมิการ
วิจัย 
 ในการดําเนินงานวิจัยนั้นหลังจากที่ผูวิจัยไดประเด็นปญหาการวิจัยและไดทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยจะสามารถกําหนดกรอบวิธีการวิจัยหรือออกแบบการวิจัยให
เหมาะสมกับปญหาการวิจัย และเหมาะสมสอดคลองกับตัวแปรที่ตองการศึกษาในกรอบความคิด
การวิจัยดวย โดยในรายงานการวิจัยผูวิจัยสามารถเขียนกรอบวิธีการวิจัยไวในบทที่ 1 ตอจากบทนํา
สําหรับกรอบความคิดทางทฤษฎี และกรอบความคิดการวิจัยที่ไดทบทวนวรรณกรรมนั้น ผูวิจัย
สามารถเขียนไวในบทที่ 2 ตอจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นจึงเขียนแผนภูมิการ
วิจัยซ่ึงแสดงขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยตามกรอบวิธีการวิจัย โดยเขียนไวในบทที่ 3 ทั้งนี้เพราะ
แผนภูมิการวิจัยเปนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยที่แสดงใหเห็นการทํากิจกรรมการวิจัยนั่นเอง 
 สรุป ความเกี่ยวของสัมพันธของกรอบความคิดเชิงทฤษฎ ี กรอบความคดิการวจิัย  โมเดล
การวิจยั  กรอบการวิจยั และแผนภูมกิารวิจยั  ในการดําเนนิงานวจิัย ไดดังภาพที่ 6   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6  ความเกีย่วของสัมพันธของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี กรอบความคดิการวิจัย 
                              กรอบวิธีการวิจยั และแผนภูมิการวจิัย 

ปญหาการวิจยั (Research problem) 

กรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) 

แผนภูมกิารวิจยั (Research Flowchart) 

กรอบการวิจยั (Research framework) 

กรอบความคิดการวิจยั (Conceptual framework) 

แบบแผนการวิจัย (Research design) 

โมเดลการวิจยั (Research model) 
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