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เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยอยางไรจึงจะถูก
(เขียนงานวิจัยใหเปนกันเถอะ 4)
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย
Asst.Prof.Dr.Anek Silpanilaman
การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั เปนปญหาหนึง่ ของนักวิจยั ทีย่ งั ไมเกิดความคิดรวบยอดในงานวิจยั
ที่ตนทํา ดังนั้นการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยจึงยังไมสมบูรณ ทําใหมองไมเห็นความคิดรวบยอดในการทํา
วิจัยในครั้งนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาถาทําความเห็นใหตรงกันตามหลักวิชาในเรื่องนี้จะทําใหการเขียนกรอบ
แนวคิดการวิจัยเปนไปอยางถูกตอง
ความหมาย กรอบแนวคิดการวิจยั คือ ชุดความคิดหรือหลักการ (ความคิดรวบยอดหลายประเด็น)
ของผูวิจัยที่เกี่ยวของสัมพันธกันในเรื่องที่จะวิจัย ทําใหมองเห็นภาพรวมของการทําวิจัยในครั้งนั้น
รูปแบบการเขียน สามารถเขียนเปนความเรียงหรือแผนภูมิ หรือแผนทีค่ วามคิด (mind map) ก็ได
ที่มา กรอบแนวคิดการวิจัย เกิดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยมอง
เห็นปจจัยอิทธิพลความสัมพันธที่เกี่ยวของและผลลัพธของการวิจัยที่อาจเปนไปได ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัยบางครั้งจะมาจากการคาดคะเน และพัฒนาขึ้นมาจากขอมูลที่เก็บมาได จนครบจะได
ผลของการวิจัย กรอบแนวคิดจึงจะสมบูรณ สามารถแยกเปนประเด็นที่มาไดคือ 1) มาจากแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ 2) มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ 3) มาจากแนวคิดและการปฏิบัติระหวางการวิจัยของผูวิจัย
ประโยชน กรอบแนวคิดการวิจัยมีประโยชนเขียนเปนขอ ๆ ไดดังนี้
1. กรอบแนวคิดการวิจัย จะชวยใหผูเกี่ยวของเขาใจบริบทของการวิจัยไดงาย
2. จะทําใหผูวิจยั เกิดมุมมองในการวิจยั หลายดาน ชวยใหผูวิจยั ตัง้ คําถามเพือ่ การสืบคนและกําหนด
ระเบียบวิจัยที่เหมาะสม
3. จะทําใหผูวิจยั สามารถนําเสนอโครงการวิจยั ไดชัดเจน ทําใหผูพิจารณาโครงการมองเห็นแนวคิด
หลักกับความสัมพันธในการทําวิจัยสูเปาหมายที่กําหนด
ชนิดและแนวการเขียน การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถจําแนกได 6 ชนิด ดังนี้
1. เขียนตามหลักวิชา แนวคิด หรือทฤษฎีทผี่ วิู จยั นํามาเปนรูปแบบในการวิจยั ในกรณีเชนนีผ้ วิู จยั
เห็นวา การวิจยั นีจ้ ะใชแนวคิดใดแนวคิดหนึง่ มาเปนตนแบบในการวิจยั ดังนัน้ จึงนําแนวคิดนัน้ รวมกับสาระ
ของการวิจัยของตนเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เขียนเปนแผนภูมิได คือ

A1 + B

A2 + B

A3 + B
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A = แนวคิดของนักวิชาการทีเปนที่ยอมรับ
B = สาระของการวิจัยของนักวิจัย
ดังตัวอยาง เชน นักวิจัยใชการพัฒนาตามวงจรเดมมิ่ง (วงจร PDCA ของเดมมิ่ง) ในการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน ก. ในการผลิต CAI ดังนั้นกรอบแนวคิดเขียนเปนแผนภูมิได ดังนี้
ÖćøÖĞćĀîéÝčéóĆçîć
üĉßćÖćøĒúąüćÜĒñî
éĞćđîĉîÖćø (PLAN)

ÖćøýċÖþćĒúą
üĉđÙøćąĀŤÿõćó
ðŦÝÝčïĆî×ĂÜ ø.ø.Ö

ĂÜÙŤÙüćöøĎš
CAI

.

สรางมาตรฐานการ

ÿøšทําćÜöćêøåćîÖćø
งานดานวิชาการ
ìĞćÜćîéš
ßćÖćø
ของćîüĉร.ร.ก.
×ĂÜ ø.ø.Ö.
(ACTION)
(ACTION)บสนุน
และการสนั
ĒúąÿîĆการพั
ïÿîîÖćø
ฒนา

ÿøčðĒúąøć÷Üćîñú
êøüÝÿĂïñúÜćîÖćøîĞćĕðĔßš
ĒúąðøĆïðøčÜ CAI ìĊęóç
Ć îć×ċĚî
(CHECK)

éĞćđîĉîÖćø
óĆçîćïčÙúćÖø
CAI (DO)
ĒúąÿîĆïÿîčîÖćø
นา
óĆพัçฒîć

.
และตัวอยางงานวิจัยของพรหมสรรค หมื่นไธสง เรื่อง “การจัดการความรูของโรงเรียนในสังกัด
ของสํานักงานเขตพืน้ ทีการศึกษา มหาสารคามเขต 1” ป 2551 ใชกระบวนการระบบ เขียนเปนกรอบแนวคิด
การวิจัยได ดังนี้

ðŦÝÝĆ÷
êĞćĒĀîŠÜ
1. ñĎšïøĉĀćøÿëćîýċÖþć
2. ÙøĎñĎšÿĂî

ÖøąïüîÖćø
ÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš 7 ×ĆĚîêĂî ÙČĂ

1. ÖćøÙšîĀćÙüćöøĎš (Knowledge Identification)
2. ÖćøÿøšćÜĒúąĒÿüÜĀćÙüćöøĎš (Knowledge
Creation and Acquisition)
3. ÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎšĔĀšđðŨîøąïï (Knowledge
Organization)
4. ÖćøðøąöüúñúąÖúĆęîÖøĂÜÙüćöøĎš (Knowledge
Codification and Refinement)
5. Öćøđ×šćëċÜÙüćöøĎš (Knowledge Access)
6. ÖćøĒïŠÜðŦîĒúÖđðúĊę÷îÙüćöøĎš (Knowledge
Sharing)
7. ÖćøđøĊ÷îøĎš (Learning)

×šĂöĎú÷šĂîÖúĆï
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ñúÖćøÝĆéÖćø
ÙüćöøĎš×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
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2. เขียนตามตัวแปรทีใ่ ชศึกษา การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั แบบนี้ ใชในกรณีทเี่ ปนการวิจยั
เชิงทดลอง ดังเชน งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหัวหมู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2”
ของนางมยุรี นะราวัง พ.ศ. 2548
ÖćøóĆçîćïìđøĊ÷îÿĞćđøĘÝøĎð
êćöÖøąïüîÖćøÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂ×ĂÜÖĂÜüĉÝĆ÷
ìćÜÖćøýċÖþćÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø

ÖćøóĆçîćĒñîÖćøÿĂî
ēé÷ÝĆéÖĉÝÖøøöêćöÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎšéšü÷
ïìđøĊ÷îÿĞćđøĘÝøĎð
ìéÿĂï îĆÖđøĊ÷îßĆĚî ö. 3 ēøÜđøĊ÷î
ïšćîĀĆüĀöĎ ÖŠĂîđøĊ÷î
ĒîąîĞćÖćøđøĊ÷î
- îĆÖđøĊ÷î đøĊ÷îøĎšêćöÿćøąĔîïìđøĊ÷îÿĞćđøĘÝøĎð
- ìĞćĒïïòřÖĀĆé
- êøüÝÿĂï×šĂđÞú÷ĒïïòřÖĀĆé
- ÿøčðÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš

ìéÿĂïĀúĆÜđøĊ÷î

ĀúĆÜđøĊ÷î 2 ÿĆðéćĀŤ üĆéÙüćöÙÜìîĔîÖćøđøĊ÷î

ÿĂïëćöÙüćöóċÜóĂĔÝ
øć÷ÜćîñúÖćøüĉÝĆ÷

3. เขียนแสดงเหตุและผลของปรากฏการณ กรอบแนวคิดการวิจัยแบบนี้ ใชสําหรับงานวิจัยที่
ตองการศึกษาหาเหตุปจจัยทีม่ ผี ลตอสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ดังเชนงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาความเครียดในการทํางาน
ของผูบริหารในวงราชการไทย : วิเคราะหปจจัยสาเหตุและผลของความเครียด” ของผศ.ดร.บังอร โสพัส
และ น.ส.อัจฉรา วงศวัฒนามงคล ในป 2539 ดังนี้
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ÿćđĀêč
ÿćđĀêčĒüéúšĂö
ÿõćóĒøšîĒÙšîĔîìĊę
ìĞćÜćî ÖćøÙüïÙčö
ÿëćîÖćøèŤìĞćÜćî
ÖćøÿîĆïÿîčîìćÜÿĆÜÙö
ÿćđĀêčÿŠüîïčÙÙú
ïčÙúĉÖõćóĒïï A-B
úĆÖþèąÙüćöđðŨîñĎšîĞć
ÖćøÝĆéÖćøÖĆï
ÙüćöđÙøĊ÷é

ñú

ÙüćöđÙøĊ÷éĔî
ÖćøìĞćÜćî

ĂćÖćøêĂïÿîĂÜ
ĂćÖćøìćÜÖć÷
ĂćÖćøìćÜÝĉê
ìĆýîÙêĉ
ÙüćöóĂĔÝĔîÖćø
ìĞćÜćî
óùêĉÖøøö
ðøąÿĉìíĉñúĔîÖćø
ìĞćÜćî

4. สรุปจากการปฏิบตั จิ ริง กรอบแนวคิดการวิจยั แบบนี้ สวนมากเปนการวิจยั เชิงคุณภาพแสดงให
เห็นกระบวนการที่ใชแลผลจากการใชกระบวนการนั้น ดังงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน กรณีศึกษา : อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ของ ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย และคณะ ป พ.ศ.
2547
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ÿëćïĆîÖćøýċÖþćìšĂÜëĉęî

(ĀúĆÖÿĎêø, ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî, îĆÖýċÖþć,
îĆÖüĉÝĆ÷, îĆÖóĆçîć)

ßčößîöĊÿŠüîøŠüö

(ðøąßćßî,ĂÜÙŤÖøßčößî,Ăïê.Ēúą
ēøÜđøĊ÷î îĆÖóĆçîć)

ĂÜÙŤÙüćöøĎš

- ðøąüĆêĉýćÿêøŤüç
Ć îíøøöìšĂÜëĉęî
- đýøþåÖĉÝßčößî
- ÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøìšĂÜëĉęî
- õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî

ÖĉÝÖøøöĒúą
ÿĉîÙšć

ÖćøÝĆéÖćøÖćøìŠĂÜđìĊę÷üēé÷ßčößî

øąïïöćêøåćîÙčèõćó
ÖćøÝĆéÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
đßĉÜîĉđüý

ÖćøêúćéöĊ
การตลาดมี
ĂÜđìĊę÷่ยüว
นัîĆกÖìŠทองเที

ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöĊêŠĂ
1. ÖĉÝÖøøö ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÝčéðøąÿÜÙŤ
2. ĒĀúŠÜìŠĂÜđìĊę÷ü
- ÙüćöÿöïĎøèŤ×ĂÜíøøößćêĉ
- üĆçîíøøöðøąđóèĊ
- õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî
- ÙüćöÿąĂćé ÿü÷Üćö
3. ïøĉÖćø
- ÖćøĔĀšÙüćöøĎšĒÖŠîĆÖìŠĂÜđìĊ÷ę ü
- ĂćĀćøÿąĂćé
- ĀšĂÜÿč×ć ÿąéüÖ ĒúąÿąĂćé
4. ÙüćöðúĂéõĆ÷

ÖĞćĀîé ÖĉÝÖøøö
ĀîšćìĊę - ÖćøÝĆéÖćø×÷ą
- ÖćøøĆÖþćôŚŪîôĎðøąđóèĊ
üĆçîíøøö
- ÖćøĔĀšÙüćöøĎšĒÖŠîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü
- øšćîĂćĀćø
- ÝĆéøąïïøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷
- ÖćøđéĉîìćÜ
- ÖćøÝĆéÖćøÿćíćøèĎðēõÙ
óČĚîåćî
- ĀšĂÜÿč×ć
- ÖćøøĆÖþćÿõćóĒüéúšĂöĒúą
õĎöĉìĆýîŤ
- ĂČęî ė
ÿĉìíĉ
- øć÷ĕéšÿŠüîïčÙÙúìĊęĕéšÝćÖ
ÖćøìĞćÜćîïøĉÖćø
- øć÷ĕéš×ĂÜßčößîìĊęÝąĔßšĔîÖćø
ĂîčøĆÖþŤĒúąðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜĂČęî
ēé÷øüö×ĂÜßčößî

5. ใช VPAT แสดงความสัมพันธ กรอบแนวคิดการวิจัยแบบนี้ สวนมากเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่
ใชการแจกแบบสอบถาม เพื่อสํารวจ ตรวจสอบความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน หรือความรูสึกตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (V= Variable = ตัวแปร
; P = People = ประชากร ;
A = Area = พื้นที่ ; และ T = Time = เวลา)
ดังงานวิจัยเรื่อง “การเรียนรูดวยตนเองนอกเวลาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธิ์เขต 2” ของ กุหลาบ ศรีหาพล
ป 2550 ดังนี้
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êĆüĒðøêšî
1. đóý×ĂÜîĆÖđøĊ÷î
2. ĂćßĊó×ĂÜñĎšðÖÙøĂÜ
ñĎšđßĊę÷üßćâêøüÝÿĂï
ðøĆïðøčÜĒÖšĕ×

êĆüĒðøêćö
ÖćøđøĊ÷îøĎšéšü÷êîĂÜîĂÖđüúćđøĊ÷î×ĂÜîĆÖđøĊ÷îßĆĚî
ð. 6 ēøÜđøĊ÷îĀĆüÙĞćÝøĎâýĉúðş ðŘÖćøýċÖþć 2550
1. éšćîÙüćöøĆïñĉéßĂïìćÜéšćîÙüćöÙĉéĒúąđúČĂÖ
ÖøąìĞćĂ÷ŠćÜöĊđĀêčñú
2. éšćîĂÜÙŤðøąÖĂïõć÷îĂÖ
3. éšćîĂÜÙŤðøąÖĂïõć÷Ĕî
4. éšćîĂÜÙŤðøąÖĂïõć÷ĔîïĎøèćÖćøÖĆï
ĂÜÙŤðøąÖĂïõć÷îĂÖ

ĀćÙüćöđßČęĂöĆęî
đÖĘï×šĂöĎúÖĆïÖúčŠö
êĆüĂ÷ŠćÜ
üĉđÙøćąĀŤñú

ÿøšćÜĒïïÿĆöõćþèŤ
ÿøšćÜĒïïÿĂïëćö
ÿøšćÜĒïïïĆîìċÖ

Ăõĉðøć÷ñúĒúąđ×Ċ÷î
øć÷Üćî

6. ใชตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แสดงความเชื่อมโยงกัน โดยปกติจะเปนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
สํารวจและตองการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลซึ่งเปนตัวแปรอิสระ กับความคิดเห็นที่มีตอตัวแปรตามใน
ดานตาง ๆ ดังเชนงานวิจยั เรือ่ ง “ความตองการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลบานนิเวศน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด” ของ ดวงใจ คําสุข ป 2556
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

êĆüĒðøĂĉÿøą
ðŦÝÝĆ÷ÿŠüîïčÙÙú
1) đóý
2) Ăć÷č
3) øąéĆïÖćøýċÖþć

êĆüĒðøêćö
öĊÙüćöêšĂÜÖćø
ÖćøöĊÿŠüîøŠüö

ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćýĎî÷ŤóĆçîćđéĘÖđúĘÖ×ĂÜ
đìýïćúêĞćïúïšćîîĉđüýîŤ 4 éšćî ĕéšĒÖŠ
1) éšćîïøĉĀćøÜćîüĉßćÖćø
2) éšćîïøĉĀćøÜćîÜïðøąöćè
3) éšćîïøĉĀćøÜćîïčÙÙú
4) éšćîïøĉĀćøÜćîìĆęüĕð

การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถทําได 3 แบบคือ
1. ใชการบรรยาย โดยเขียนอธิบายวาชุดความคิดที่จะทําวิจัยมีอะไรและเชื่อมโยงกันอยางไร
และอาจตอดวยแผนภูมิประกอบดวยก็ได
2. ใชแผนทีค่ วามคิด แผนภูมิ แผนภาพ แสดงความเชือ่ มโยงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ดวยเครื่องหมายที่กําหนด เชน ลูกศร เปนตน
3. ใชแบบจําลอง แสดงสมการเชื่อมโยงระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มักจะเปนการ
วิจัยประเภท สรางรูปแบบตาง ๆ
ผูเขียนหวังวากรอบแนวคิดการวิจัยเหลานี้ นักวิจัยจะสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานวิจัย
ของแตละทาน หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามมาไดที่ dranek101@gmail.com หรือโทรไปที่ 086 642
2038 ตอนตอไปจะเปนแนวทางในการเขียนบทที่ 3 ... สวัสดี
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