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บทนํา
การวิจัยนับวามีความสําคัญมาก ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการสั่งสมองคความรู ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในศาสตรสาขาตาง ๆ และเพื่อ
นําองคความรูนั้นมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กลาวมา
ขางตนนักวิจัยจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางถองแท ซึ่งในบทความนี้
ผูเขียนไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) กรอบความคิดการ
วิจัย (Conceptual framework) โมเดลการวิจัย (Research model) กรอบการวิจัย (Research
framework) และแผนภูมิการวิจัย (Research flowchart) ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนแนวทางสําคัญ
ในการทําการวิจัย โดยจะนําเสนอในประเด็นความหมาย ความสําคัญ และความเกี่ยวของสัมพันธ
เปนลําดับ ดังนี้
กรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework)
ความหมาย
กรอบความคิดเชิงทฤษฎี หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพั นธของตัวแปรทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่ตองการศึกษา ซึ่งไดจากการทบทวนเอกสาร 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
ทฤษฎี ใ ห ไ ด นั่ น คื อ ผู วิ จั ย จะต อ งเชื่ อ มโยงความเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรทั้ ง หมดที่ มี
ความสัมพันธกับปรากฏการณนั้น ทั้งที่เปนความสัมพันธทางตรงและทางออม (ตัวอยางกรอบ
ความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ตามแผนภาพที่ 1) หากกรอบความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ค วาม
ครอบคลุมปรากฏการณที่ตองการศึกษามากเทาใด ความนาเชื่อถือของงานวิจัยยอมมีมากขึ้นดวย
* กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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แผนภาพที่ 1 ตัวอยางกรอบความคิดเชิงทฤษฎี

ความสําคัญ
ดังที่ไดกลาวไวแลววากรอบความคิดเชิงทฤษฎีไดจากการทบทวนทฤษฎีหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งหมด ดังนั้นการกําหนดกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนและครอบคลุมปรากฏการณ
จะช ว ยให ผูวิ จัย สามารถวิ เ คราะห ค วามสัม พัน ธข องตัว แปรไดอย า งมีป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น
โดยเฉพาะในกรณีที่มีตัวแปรที่เ กี่ยวของกับเรื่ องที่จะทําการศึกษานั้นหลายตัวแปร 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
กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
ความหมาย
กรอบความคิดการวิจัย หมายถึง ภาพสรุปสุดทายเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปรที่ผูวิจัย
ตองการศึกษาโดยกรอบความคิดการวิจัยนี้ไดจากการลดตัวแปรในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
กรอบความคิดการวิจัยนี้อาจจะเปนกรอบความคิดเชิงทฤษฎีก็ได หากผูวิจัยสนใจจะศึกษา
ปรากฏการณที่ครอบคลุมทฤษฎีนั้นทั้งหมด แตโดยสวนใหญแลวผูวิจัยจะศึกษาความสัมพันธของ
ตัวแปรเพียงบางตัวในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี ดวยเพราะขอจํากัดดานตาง ๆ กรอบความคิดการ
วิจัยนี้จึงไดจากการลดตัวแปรในกรอบความคิดเชิงทฤษฎี จากตัวอยางขางตนเมื่อผูวิจัยไดกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีแลวผูวิจัยพบวามีงานวิจัยเดิมไดศึกษา ตัวแปร X5, X6 ไปแลวและตัวแปร X4

นั้ น ผู วิ จั ย มี ข อ จํ า กั ด ด า นเวลาไม ส ามารถจะทํ า การศึ ก ษาได ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ต อ งการจะศึ ก ษา
ความสัมพันธของตัวแปร X1, X2, X3, และ X7 ที่สงผลตอตัวแปร Y ดังนั้นกรอบความคิดการ
วิจัยในครั้งนี้สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 2
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สํ า หรั บ ในการนํ า เสนอกรอบความคิ ด การวิจัย ครั้ ง หนึ่ ง ๆ นั้น ผู วิ จั ย สามารถนํา เสนอ
หลังจากการตรวจเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดภาพสรุปในการวิจัยครั้งนั้น ๆ โดย
สามารถนําเสนอกรอบความคิดการวิจัยได 3 รูปแบบ (สุวิมล ติรกานันท, 2546 : 35) คือ
1. แบบบรรยาย เป น การใช ถ อ ยคํ า บรรยายความเกี่ ย วเนื่ อ ง ลํ า ดั บ ก อ น-หลั ง และ
ความสัมพันธของตัวแปร ลักษณะนี้ไมดึงดูดความสนใจของผูอานมากนัก
2. แบบฟงคชั่นทางคณิตศาสตร วิธีนี้นิยมใชในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร เปนการพยายาม
อธิบายเรื่องราวทั้งหมดดวยวิธีการทางคณิตศาสตร เชน
Y = ∫ (P, Q, R, S)
Y = การติดเชื้อเอดสของเด็กวัยรุน
P = ความรูเรื่องโรคเอดส
Q = คานิยม
R = ฐานะทางบาน
S = อิทธิพลของเพื่อน
จากฟ ง ก ชั่ น ที่ กํ า หนด หมายความว า การติ ด เชื้ อ เอดส ข องวั ย รุ น ขึ้ น อยู กั บ หรื อ มี
ความสัมพันธกับตัวแปรเรื่องความรูเรื่องเอดส คานิยม ฐานะทางบาน และอิทธิพลของเพื่อน
3. แบบแผนภูมิ เปนการเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา
แสดงลําดับการเกิดกอนหลังของตัวแปร นอกจากนี้แผนภูมิที่สรางขึ้นยังสามารถแสดงความเปน
เหตุเปนผล ซึ่งนําไปสูการใชเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหตอไป ดังตัวอยาง 3.1 - 3.2

ตัวอยางที่ 3.1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางความรู คานิยม ฐานะทางบาน และ
อิทธิพลเพื่อน ตอการติดเชื้อเอดส (แบบที่ 1)
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ตัวอยางที่ 3.2 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธระหวางความรู คานิยม ฐานะทางบาน และ
อิทธิพลเพื่อนตอการติดเชื้อเอดส (แบบที่ 2)
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ในตัวอยางที่ 3.1 ตัวแปรความรู คานิยม ฐานะทางบาน และอิทธิพลเพื่อน แตละตัวมีผลตอ
การติดเชื้อเอดสของเด็กวัยรุนโดยตรง สวนในตัวอยางที่ 3.2 ตัวแปรอิทธิพลของเพื่อนมีผลตอ
คานิยม และสงผลตอไปยังการติดเชื้อเอดสของเด็กวัยรุน ในขณะเดียวกันตัวแปรความรูและฐานะ
ทางบานมีผลตอคานิยม และสงผลตอการติดเชื้อเอดสของวัยรุน ในขณะเดียวกันตัวแปรความรูและ
ฐานะทางบานก็มีผลโดยตรงตอการติดเชื้อเอดสของวัยรุน
โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา กรอบความคิดการวิจัย หมายถึง แผนภาพแสดงความสัมพันธ
ระหว า งตั ว แปรที่ ต อ งการศึ ก ษา โดยได จ ากกระบวนการอนุ ม านกรอบความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ซึ่ ง
แผนภาพที่กลาวถึงในที่นี้ก็คือแบบ หรือรูปแบบการวิจัย ที่เรียกวาโมเดลการวิจัย (Research model)
นั่นเอง ดังนั้น โมเดลการวิจัยก็คือแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา ที่

เป น เช น นี้ เ พราะการวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ส ว นใหญ เ ป น การศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โมเดลการวิจัยที่เปนที่รูจักและคุนเคย เชน โมเดลการถดถอยเชิงเสน
แบบงาย (Simple linear regression model) โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal relationship
model) โมเดลลิสเรล (LISREL model) ฯลฯ
ความสําคัญ
การเชื่อมโยงแนวความคิดเขาดวยกัน และไดไตรตรองวามีตัวแปรใดบางที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่ตองการศึกษา และตัวแปรตาง ๆ เหลานั้นมีความสัมพันธกันอยางไร จะเปนประโยชนตอการ
วางแผนและดําเนินการในขัน้ ตอนตาง ๆ ในการวิจัย ดังนั้นจึงกลาวไดวากรอบความคิดการวิจยั
หรือโมเดลการวิจัยมีความสําคัญหลายประการ ดังจะกลาวตอไปนี้
1. ทําใหผูวจิ ัยทราบวาในการวิจัยครั้งนัน้ มีตัวแปรอะไรบางที่จะศึกษา ตัวแปรเหลานัน้ มี
ความสัมพันธกันอยางไร ทางตรงหรือทางออม
2. ทําใหทราบวาจะเก็บขอมูลโดยใชวิธใี ดจึงจะเหมาะสมกับตัวแปรที่ใชในการวิจยั เชน
ควรเลือกใชวธิ ีสังเกต สัมภาษณ หรือวิธีอื่น ๆ
3. การระบุตัวแปรที่ตองการศึกษาจะทําใหทราบวาจะออกแบบการวิจยั อยางไรจึงจะ
เหมาะสม เพราะตัวแปรแตละตัวอาจมีวิธีการวัดที่แตกตางกันออกไป ตัวแปรบางตัวตองอาศัยการ
ทดลอง หรือตัวแปรบางตัวตองอาศัยการเก็บขอมูลมากกวาหนึ่งครั้ง
4. เมื่อดูจากระดับตัวแปร และรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร จะทําใหผูวิจยั ทราบ
วาควรใชวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางไร
5. โมเดลการวิจัยจะชวยใหสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ อยางมี
เหตุผล ซึ่งจะชวยในการตีความหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผลการวิจัยเปนไปตามโมเดลที่สรางไว
แตถาผลการวิจัยไมสอดคลองโมเดลการวิจัย ผูวจิ ัยควรหาเหตุผลอื่นมาสนับสนุนผลการวิเคราะห
ดังนั้น จึงกลาวไดวากรอบแนวความคิดในการวิจยั หรือโมเดลการวิจยั นี้ มีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับการออกแบบการวิจัย ทัง้ นี้เพราะแบบการวิจยั ที่เกี่ยวของกับการวัดตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ ตัวแปรตาง ๆ ที่อยูในกรอบของการวิจยั ตองใชวิธีการวัดและการออกแบบการวิจยั ที่
แตกตางกัน ตัวแปรบางตัวตองอาศัยการทดลองในการเก็บขอมูล หรือตัวแปรบางตัวอาจตองเก็บ
ขอมูลสองรอบหรือมากกวา จะเห็นไดวาวิธีการเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับแบบแผนการวิจัยทั้งสิ้น
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 ซึ่งนงลักษณ 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
ถึงวิธี การศึ ก ษาคนคว า เพื่ อ ใหไ ด คํา ตอบต อปญ หาการวิจัย คงจะเป น ที่ รู จั ก คุ น เคยของนั ก วิจั ย
โดยทั่วไปและเมื่อพิจารณาถึงความหมายของกรอบการวิจัยแลวจะสามารถเทียบเคียงไดกับแบบ
แผนการวิจัยในการกําหนดกรอบการวิจัย หรือการออกแบบการวิจัยนี้เพื่อใหไดคําตอบตอปญหา
หรือคําถามการวิจัย นั่นแสดงวาในการกําหนดกรอบการวิจัยนั้นตองใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ปญหาการวิจัย
ดังนั้น เมื่อผูว จิ ัยไดประเด็นปญหาการวิจยั หรือหัวขอการวิจัย รวมทั้งไดกําหนดกรอบ
ความคิดการวิจัยแลวผูวิจยั จะกําหนดกรอบการวิจยั หรือแบบแผนการวิจัย โดยผูวจิ ัยอาจเขียนกรอบ
การวิจยั (Research framework) นี้ไวทายบทที่ 1 เพื่อเปนแบบหรือโครงสรางในการดําเนินการวิจยั
ในครั้งนั้น ๆ
ความสําคัญ
กรอบการวิจยั หรือแบบแผนการวิจยั เปนขอบขายหรือโครงสรางการวิจยั ที่แสดงใหเห็น
ถึงวิธีการศึกษาคนควาเพื่อใหไดคําตอบตอคําถามการวิจัย ซึ่งแบบการวิจัยนั้นมีจดุ มุงหมายเพื่อให
การวิจยั นั้นมีคณ
ุ ภาพนั่นคือ มีความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) และความเทีย่ งตรงภายนอก
(External validity) ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการควบคุมความแปรปรวน (The maxmincon principle )
อยางไรก็ตามในการเลือกกรอบการวิจยั มาใชในงานวิจัยครั้งหนึ่ง ๆ นัน้ ยอมขึ้นอยูกบั ปญหาที่
ตองการวิจยั เปนหลัก และไมมีแบบการวิจัยใดที่เหมาะสมกับการวิจัยทุกประเภท
แผนภูมิการวิจัย (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)
ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
กําหนดวัตถุประสงค
กําหนดแหลงขอมูล
สรางและพัฒนาเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล
สรุปผลการวิจัย
เขียนรายงานการวิจัย
แผนภาพที่ 5 ตัวอยางแผนภูมิการวิจยั
จากตัวอยางแผนภูมิการวิจัย จะเห็นวาคําหรือวลี ในแผนภูมิการวิจัยแตละลําดับขั้นตอนนัน้
เปนคํากริยา หรือคําที่แสดงการกระทํา นั่นแสดงใหเห็นวาแผนภูมิการวิจัยจะระบุถึงการกระทํา
กิจกรรมการวิจัยเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย หรืออาจกลาว
ไดวา แผนภูมิการวิจัยนี้จะแสดงใหเห็นถึงขั้นการลงมือปฏิบัติหรือลงมือทํากิจกรรมการวิจัยหาก

ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการวิ จั ย จากขั้ น ตอนแรกจนถึ ง ขั้ น สุ ด ท า ยตามแผนภู มิ ก ารวิ จั ย แล ว การ
ดําเนินการวิจัยก็จะสําเร็จตามความมุงหมายของผูวิจัย
ความสัมพันธของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี กรอบความคิดการวิจัย กรอบการวิจัยและแผนภูมิการ
วิจัย
ในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย นั้ น หลั ง จากที่ ผู วิ จั ย ได ป ระเด็ น ป ญ หาการวิ จั ย และได ท บทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยจะสามารถกําหนดกรอบวิธีการวิจัยหรือออกแบบการวิจัยให
เหมาะสมกับปญหาการวิจัย และเหมาะสมสอดคลองกับตัวแปรที่ตองการศึกษาในกรอบความคิด
การวิจัยดวย โดยในรายงานการวิจัยผูวิจัยสามารถเขียนกรอบวิธีการวิจัยไวในบทที่ 1 ตอจากบทนํา
สําหรับกรอบความคิดทางทฤษฎี และกรอบความคิดการวิจัยที่ไดทบทวนวรรณกรรมนั้น ผูวิจัย
สามารถเขียนไวในบทที่ 2 ตอจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นจึงเขียนแผนภูมิการ
วิจัยซึ่งแสดงขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยตามกรอบวิธีการวิจัย โดยเขียนไวในบทที่ 3 ทั้งนี้เพราะ
แผนภูมิการวิจัยเปนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยที่แสดงใหเห็นการทํากิจกรรมการวิจัยนั่นเอง
สรุป ความเกี่ยวของสัมพันธของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี กรอบความคิดการวิจัย โมเดล
การวิจยั กรอบการวิจยั และแผนภูมกิ ารวิจยั ในการดําเนินงานวิจัย ไดดังภาพที่ 6
ปญหาการวิจยั (Research problem)
กรอบการวิจยั (Research framework)


แบบแผนการวิจัย (Research design)

กรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework)

กรอบความคิดการวิจยั (Conceptual framework)

โมเดลการวิจยั (Research

แผนภูมกิ ารวิจยั (Research Flowchart)
แผนภาพที่ 6 ความเกีย่ วของสัมพันธของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี กรอบความคิดการวิจัย
กรอบวิธีการวิจยั และแผนภูมิการวิจัย

model)
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