
การสรางกรอบแนวคิด 2 แบบ 
สําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ 

        
(ปรับปรุงลาสุด วันที่ 29 กรกฎาคม 2554) 

 
           วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

 
(หากประสงคจะไดรับเอกสารหรือขอมูลทั้งหมดน้ีในรูปแบบของ Microsoft Word 

ที่นําไปปรับแตงแกไขไดสะดวก โปรดสงอีเมลมายัง wirmail@yahoo.com หรือ 
wiruchmail@wiruch.com จะจัดสงใหฟรีทันที หรือภายใน 3 วัน) 

 
 
 คําวา กรอบแนวคิด อาจเรียกอยางอื่นได เชน ตัวแบบ ตัวชี้วัด ชุดตัวชี้วัด หรือกลุมตวัชี้วัด 
ก็ได นอกจากนี้ ในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธอาจนํากรอบแนวคิดมาใชหรือไมก็ได แตถานํามาใช
ก็จะมีสวนชวยใหการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธน้ันเปนผลงานทางวิชาการที่เปนระบบ ชัดเจน เขาใจ
งาย รัดกุม และไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึน1 อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการหรือผูศึกษาจํานวนไม
นอยนํากรอบแนวคิดมาปรับใชในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธโดยไมไดมีการศึกษา และวิเคราะห
เร่ืองกรอบแนวคิดอยางจริงจัง ผนวกกับการขาดความรูพ้ืนทางวิชาการเก่ียวกับกรอบแนวคิด จึงทํา
ใหนํากรอบแนวคิดมาปรับใชตามความรูสึกหรือความเคยชิน หรือทําตาม ๆ กันมา บทความน้ี จึงมี
วัตถุประสงคที่ตองการแสดงใหเห็นถึงการสรางกรอบแนวคิดที่สําคัญ 2 แบบในเชิงเปรียบเทียบ 
โดยแสดงขอดีขอเสีย ผลที่ตามมา รวมทั้งมีการสรุป วิเคราะห และเสนอแนะไวดวย 
 การสรางกรอบแนวคิดสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ อาจแบงออกเปน 2 แบบใหญ ๆ 
ไดแก  

                                            
 1วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และรายงาน 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), หนา 24. 
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 1. กรอบแนวคิดแบบที่หน่ึง : กรอบแนวคิดสําเร็จรูป (ready-made) เปนกรอบแนวคิด
ที่ผูศึกษาไปทบทวนวรรณกรรม หรือคนควาหากรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดที่มีอยูแลว หรือเปนกรอบ
แนวคิดสําเร็จรูปทีไ่ดรับการยอมรับพอสมควร มีการเผยแพร ตีพิมพ และเคยนําไปปรับใชแลว โดย
อาจเปนกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดของภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได เม่ือผูศึกษาคนหาไดแลวจึงนํา
กรอบแนวคิดที่เลือกจํานวน 1 กรอบมาปรับใชในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธของตนเอง เมื่อผู
ศึกษาตัดสินใจนํากรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงน้ีมาปรับใชแลว ควรแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมอยางนอย 
3 เรื่องดังตอไปน้ีไวดวยเสมอ อันไดแก (1) ขอดี (2) ขอเสีย หรือขอจํากัด ของกรอบแนวคิด
ดังกลาว รวมตลอดไปถึง (3) การที่ผูศึกษาจะตองนํากรอบแนวคิดดังกลาวไปวิเคราะหและทําเปน
ตารางเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดอื่น ๆ เพ่ือแสดงใหเห็นวา กรอบแนวคิดที่ผูศึกษานํามาปรับใช
ในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธน้ันมีแนวโนมที่ดีกวา หรือเหมาะสมกวากรอบแนวคิดอื่น ๆ ที่นํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบกัน 
 กรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงน้ี ไดผานการพัฒนาหรือผานกระบวนการทดสอบ เปนที่รูจัก ไดรับ
การยอมรับ และมีการนําไปปรับใชในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธพอควร บางกรอบแนวคิดไดพัฒนา
มาจากกรอบแนวคิดเดิมเพ่ือใหมีความสมบูรณหรือครอบคลุมเพ่ิมข้ึน เชน กรอบแนวคิด Good 
Governance, Performance Agreement of Agency, 11M, PAMS-POSDCoRB, SOFT, SWOT, 
Benchmarking, Balanced Scorecard, Result-Based Management หรือ RBM, Total Quality 
Management หรือ TQM, Learning Organization, 7S, ITERMS, Sufficiency Economy, และ
Knowledge Management หรือ KM2 เหลาน้ีเปนตน 
 ที่สําคัญยิ่งก็คือ กรอบแนวคิดแบบน้ี หากผูศึกษาเลือกนํามาปรับจะตองมีการปรับ หรือ
ประยุกตดวยเสมอไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือผูศึกษาเห็นวาบางดานของกรอบแนวคิดใด
ไมชัดเจน ซํ้าซอน หรือไมเหมาะสม ผูศึกษาอาจตัด หรือเพ่ิมตัวชี้วัดไดเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับ
หนวยงานหรือบุคลากรที่ทําการศึกษาหรือวิ จัย แตผูศึกษาจะตองใหเหตุผลไวดวยเสมอ 
ตัวอยางเชน กรอบแนวคิด 11M ที่ประกอบดวย 11 ดาน อันไดแก (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การ
บริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การบริหารคุณธรรม หรือจริยธรรม (Morality) (6) การใหบริการ
ประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ 
แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) 

                                            
 2โปรดดูรายละเอียดจาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การ
วิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2552), 158 หนา.  
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(10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Measurement) เม่ือผูศึกษานําไปปรับใช อาจพบวา ดานการบริหารงานทั่วไป 
(Management) ไมเหมาะสม เพราะมีความหมายกวาง หรืออาจไปซํ้าซอนกับเนื้อหาสาระสําคัญของ
การศึกษา ผูศึกษาจึงอาจตัดดานน้ีออก หรืออาจตัดออกมากกวา 1 ดานก็ได ในทางตรงกันขาม ผู
ศึกษาอาจเพ่ิมตัวชี้วดับางดานเขาไปไดตามความเหมาะสม เชน ดานภาวะผูนํา หรือดานการมีสวน
รวม เปนตน ทั้งน้ี ผูศึกษาจะตองแสดงเหตุผลของการตัดแตละดาน หรือเพ่ิมแตละดานไวอยาง
ชัดเจนดวยเสมอ 
 กรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงน้ีมีขอบกพรอง เชน เปนกรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีผูศึกษาคนควา
และทดลอง และเผยแพรมาแลว ฉะน้ัน ถาหากผูศึกษานํามาปรับใชในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ 
โดยไมมีการปรับเปลี่ยน หรือประยุกตบาง ก็อาจจะทําใหมองไปไดวา ไมไดมีความคิดริเร่ิมหรือ
สรางสรรคสิ่งใหม อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เม่ือใดก็ตามที่มีการนํากรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงนี้มา
ปรับใช ยอมตองมีการประยุกตหรือปรับเปล่ียนมากนอยตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับ
หนวยงานหรือบุคลากรที่ทําการศึกษาอยูแลว โดยเทาที่ผานมา เปนไปไมไดหรือเปนไปไดยากมาก
ที่จะไมมีการประยุกตเม่ือนํากรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงน้ีมาปรับใช 
 2. กรอบแนวคิดแบบที่สอง : กรอบแนวคิดประดิษฐขึ้นเอง (homemade) หรือกรอบ
แนวคิดตามสั่ง (tailor-made) เปนกรอบแนวคิดที่สรางข้ึนจากการที่ผูศึกษาไปทบทวนวรรณกรรม 
หรือคนควาหากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดตาง ๆ ที่ตรงหรือสอดคลองกับหัวขอและวัตถุประสงคของ
การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ แลวนําดานที่ดีที่สุด หรือดานที่นาสนใจหลาย ๆ ดานมาสรางหรือ
ประดิษฐเปนกรอบแนวคิดของตัวเองเพ่ือนําไปใชในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ กรอบแนวคิดแบบ
ที่สองน้ีมีขอดี เปนตนวา (1) เปนความคิดริเร่ิม และสรางสรรค (2) เปนการคิดนอกกรอบ (3) เปน
กรอบแนวคิดที่มีลักษณะประยุกต หรือกรอบแนวคิดเชิงประยุกต และ (4) เปนกรอบแนวคิดที่
อาจจะพัฒนาไปเปนกรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงได กลาวคือ กรอบแนวคิดแบบที่สองนี้ หากมีการ
ปรับเปล่ียนใหกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดแตละดานมีความสอดคลองกันภายใน และมีการนําไปใชใน
การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธหลายคร้ังหลายหนอยางชัดเจน และตอเน่ือง รวมทั้งมีการพัฒนาหรือ
แกไขปรับปรุงกรอบแนวคิดน้ีอยูเสมอ กรอบแนวคิดแบบที่สองน้ี ก็มีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับ
มากข้ึน ๆ และพัฒนาไปเปนกรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงตอไป 
 แตในเวลาเดียวกัน การสรางกรอบแนวคิดแบบที่สองนี้ ก็มีขอบกพรองดวยอยางนอย 5 ขอ
ที่แตละขอสัมพันธกันหรือเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ี 
  1) เปนกรอบแนวคิดที่ไมเปนกลุมกอนเดียวกัน อาจเรียกวา ไมเปนแพ็กเกจ 
(package) แตเปนการสรางกรอบแนวคิดโดยผูศึกษาไปศึกษาคนควา หรือคนหากรอบแนวคิดหรือ
ตัวชีว้ัดหลาย ๆ ดาน แลวนําแตละดานมาปะติดปะตอหรือรวมกัน ตัวอยางเชน ผูศึกษาตองการ
ศึกษาวา หนวยงานมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด จึงไปคนหากรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดหลาย ๆ 
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ดานจากหลาย ๆ กรอบแนวคิด โดยอาจไปคนหาปจจัยที่มีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการมาไดหลายดาน เปนตนวา ภาวะผูนํา (Leadership) เจตนารมณ (Will) ของผูนํา 
สภาพทางเศรษฐกิจ (Economic status) การมีสวนรวม (Participation) และการประชาสัมพันธ 
(Public Relations) ตอจากน้ัน ก็นําแตละดานดังกลาวมาปะตอหรือรวมกันแลวสรางหรือประดิษฐ
เปนกรอบแนวคิดที่เรียกวา LWEPP 
  2) เปนกรอบแนวคิดที่ไมเปนระบบ หรือไมสอดคลองกัน เปนการสรางดวย
การนํากรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดหลาย ๆ ดานมารวมกันอยางหลวม ๆ เฉพาะกิจเพ่ือใชเฉพาะใน
การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธคร้ังเดียวเทาน้ัน โดยผูศึกษาพอใจและเห็นวาตัวไหนเหมาะสม ก็เลือก
นํามารวม ๆ กัน ทําใหไมเปนระบบ หรือแตละดานไมผสมกลมกลืนกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การที่กรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดแตละดานไมมีความสอดคลองกัน หรือไมผสมผสานกัน
อยางกลมกลืน นอกจากน้ี ในกรณีที่เปนการสรางหรือประดิษฐกรอบแนวคิดที่มีลักษณะเปน
กระบวนการที่จะตองมีการเรียงลําดับกอนหลัง กรอบแนวคิดแบบที่สองนี้ ก็จะไมอาจมีข้ันตอนที่
สอดคลองกันอยางชัดเจนวา ข้ันตอนไหนมากอนหลัง เมื่อเปนเชนน้ี ในมุมมองหน่ึง เปนการริเริ่มที่
ดีทีผู่ศึกษาไดนําหรือเลือกดานดีหลาย ๆ ดานจากหลาย ๆ กรอบแนวคิดแลวนํามาปะตอกัน แตมี
ขอสังเกตวา ถาหากการปะตอกันน้ัน กระทําโดยผูศึกษาที่ไมใชมืออาชีพ ยอมจะทําใหการปะตอกัน
น้ัน ไมผสมกลมกลืนกัน และสงผลใหกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดน้ัน มีลักษณะที่อาจเทียบไดกับการที่
ไปนําสวนดี ๆ ของรางกายมนุษยหลาย ๆ คนมาปะตอกันเพ่ือสรางหรือประดิษฐสิ่งใหมขึ้น ดังเชน 
แฟรงเกนสไตน (Frankenstein) ซ่ึงคิดได พูดได และเดินได แตเปนการคิด พูด และเดินไดชนิดที่
ทุกสวนของรางกายไมสอดรับกัน และที่สําคัญทําอยางไร ๆ แฟรงเกนสไตนก็ไมอาจเปนคนและ
ไมไดรับการยอมรับ 
   3) เปนกรอบแนวคิดที่ไมเปนที่รูจัก ไมไดรับการยอมรับ ไมมีการเผยแพรมา
กอน หรือไมเปนสากล หมายถึง เปนกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดที่ผูศึกษาประดิษฐคิดคนข้ึนเองจาก
การไปทบทวนวรรณกรรม หรือคนหาตัวชี้วัดตาง ๆ และนํามาใชชั่วคราวเฉพาะกิจ หรือเฉพาะการ
ทําวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธหน่ึง ๆ เทานั้น และเม่ือใชเสร็จแลว อาจไมมีการนํากลับมาใชอีก อัน
เปนลักษณะที่ใชแลวทิ้ง จึงทําใหกรอบแนวคิดน้ีขาดการพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น เชนนี้ จึงทําให
กรอบแนวคิดน้ียังไมเปนที่รูจัก หรือไมเคยไดรับการยอมรับมากอน และที่สําคัญคือ ไมเคยไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร ยกเวน จะไดมีการนํากรอบแนวคิดแบบน้ีมาปรับใช ผานข้ึนตอนการพัฒนา จน
เปนที่ยอมรับ โดยนํามาใชอยางชัดเจน และตอเน่ือง  
  4) เปนกรอบแนวคิดที่ไมไดพัฒนามาจากกรอบแนวคิดเดิมที่ไดรับการยอม
รับมากอน หมายถึง เปนกรอบแนวคิดที่เกิดข้ึนอยางผิดหลักการพัฒนา เพราะไมไดสรางมาจากสิ่ง
ที่มีอยูเดิม (start where they are) แลวนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดียิ่งข้ึน ๆ อีก 
เชนน้ี จึงมีสวนสําคัญทําใหเปนกรอบแนวคิดที่ขาดฐานม่ันคงเดิมที่เปนกลุมกอนรองรับ แตเปน
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กรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดที่เปนสิ่งประดิษฐขึ้นเองอยางใหมเอี่ยม โดยไมเคยผานการทดสอบ หรือ
การลองผิดลองถูกมากอน 
  5) เปนกรอบแนวคิดไมไดเกิดจากนักวิจัยมืออาชีพที่มีประสบการณในการ
ทําวิจัยมามากเพียงพอ ฉะน้ัน เม่ือใดก็ตามที่นักวิจัยมือสมัครเลน หรือนักวิจัยมือใหม หรือผูศึกษา
ที่ทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนคร้ังแรกหากหลงไปสรางหรือประดิษฐกรอบแนวคิดแบบที่สองน้ี ทั้ง ๆ 
ที่ฐานยังไมมั่นคง อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
   5.1) การที่ผูศึกษายังไมมีพ้ืนฐานที่ม่ันคง หรือขาดประสบการณ อาจทําให
ผูศึกษาหลงทาง หรือเขาใจเรื่องที่ทําอยางไมลึกซ้ึงเทาที่ควร  
   5.2) กรอบแนวคิดแบบที่สองน้ี ถือเปนกรอบแนวคิดประยุกต ซ่ึงการ
ประยุกตน้ัน สิ่งสําคัญลําดับแรกคือ ผูศึกษาหรือผูประยุกตตองมีพ้ืนฐาน (basis) ที่ม่ันคงพอควร 
และลําดับตอไปคือ ผูศึกษาหรือผูประยุกตตองรูจักการประยุกต (adapt หรือ apply) หรือรูจักวิธีการ
ประยุกตใหสอดคลองหรือเนียนดวย ทํานองเดียวกับการลีลาศ หากยังเตนทาพ้ืนฐานหรอืทาหลักยัง
ไมไดหรือไมคลองแคลวพอควรแลว แตกลับไปประยุกตหรือออกสเต็ป (step) ออกลวดลาย ออกทา
เตนพลิกแพลง ทั้ง ๆ ที่ฐานยังไมแนน ก็จะทําใหการเตนน้ันไมราบร่ืน ไมเนียน หรือตะกุกตะกัก
พอควร กลาวไดวา การประยุกตที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับ ผูประยุกตควรมีลักษณะเปนมือ
อาชีพ ดังเชน กรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดการบริหารจัดการแบบสมดุล (Balanced Scorecard) กรอบ
แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance Agreement of Agency) 
ของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (กพร.) และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่ลวนเปนกรอบแนวคิดที่สรางหรือพัฒนามาจาก
กรอบแนวคิดเดิมเพ่ือใหสมบูรณมากข้ึนโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือของหนวยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เคยมีผลงานทางวิชาการ มีประสบการณ และผานการเผยแพรมากอนแลว 
   5.3) อาจทําใหมองไปไดวา เปนการสรางกรอบแนวคิดที่ขามขั้นตอน และ
ไมเหมาะกับผูศึกษาที่กําลังทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนครั้งแรกในชีวิต หรือเขียนหนังสือเปนเลม
แรก โดยข้ันตอนแรก ควรฝกหัดเพ่ือใหมีฐานที่มั่นคงดวยการสรางกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง หรือนํา
กรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงมาปรับใช และขั้นตอนตอไปควรเรียนรูวิธีการประยุกต กลาวไดวา การ
ทํางานขามขั้นตอนในบางกรณีเปนสิ่งดี แตเม่ือใดก็ตามที่จะทํางานขามขึ้นตอน ผูที่จะขามข้ันตอน
น้ัน ควรมีประสบการณมากอนพอควร 
 
 การสรุป วิเคราะห และเสนอแนะ  
 การสรางกรอบแนวคิดเพ่ือชวยใหการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่เปน
ระบบ ชัดเจน เขาใจงาย รัดกุม และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญมี 2 แบบ โดยกรอบ
แนวคิดแบบที่หน่ึง เปนกรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่ผูศึกษาสรางข้ึนดวยการนําตัวชี้วัดของกรอบ
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แนวคิดจํานวน 1 กรอบมาประยุกตหรือปรับใหเขากับหนวยงานหรือบุคลากรในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธที่กําลังศึกษา ในขณะที่กรอบแนวคิดแบบที่สอง เปนกรอบแนวคิดประดิษฐข้ึนเอง หรือ
กรอบแนวคิดตามสั่งที่ผูศึกษาไปคนหาดานดี ๆ ของกรอบแนวคิดหลาย ๆ กรอบแลวนํามาสราง
หรือประดิษฐเปนกรอบแนวคิดของตัวเองข้ึนเพ่ือนํามาปรับในการศึกษา กรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบมี
ทั้งขอดีและขอเสีย โดยผูศึกษาอาจสรางกรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงหรือแบบที่สองก็ได ข้ึนอยูกับวาผู
ศึกษามีความรูความชํานาญมากนอยเพียงใด กลาวคือ ถาเปนกรณีที่ผูศึกษามีความรูความชํานาญ
ในการทําวิจัย ผูศึกษาอาจสรางกรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงหรือแบบที่สองก็ได แตถาหากเปนกรณีที่ผู
ศึกษายังขาดความรูความชํานาญ หรือขาดพื้นฐานในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ ผูศึกษาก็ควร
สรางกรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงซ่ึงเปนกรอบแนวคิดสําเร็จรูปเพ่ือที่จะชวยปูพื้นฐานที่ม่ันคงใหแกผู
ศึกษา การมีพ้ืนฐานที่มั่นคงดังกลาวนี้ นอกจากมีสวนชวยใหผูศึกษาเขาใจการสรางกรอบแนวคิด
แบบที่สองซ่ึงเปนกรอบแนวคิดประดิษฐข้ึนเอง หรือเปนกรอบแนวคิดตามสั่งไดอยางชัดเจนและงาย
ข้ึนแลว ยังมีสวนชวยใหผูศึกษาสรางกรอบแนวคิดแบบที่สองไดอยางเปนระบบ รวมตลอดทั้งทํา
วิจัยตอยอดไดอยางมีคุณภาพอีกดวย  
 ในการสรางกรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบน้ัน ผูศึกษาจําเปนตองมีการประยุกตดวยเสมอเพ่ือให
เปนกรอบแนวคิดที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับหนวยงานและบุคลากรที่กําลังศึกษา ในสวนที่
เก่ียวกับการประยุกตน้ัน หากเปนผูศึกษาที่ทําวิจัยหรือวิทยานิพนธมือใหม ควรเปนการประยุกตบน
พ้ืนฐานของกรอบแนวคิดทางวิชาการที่มีอยูแลว โดยอาจนํากรอบแนวคิดแบบที่หน่ึงซ่ึงเปนกรอบ
แนวคิดแบบสําเร็จรูปที่มีอยูแลวมาประยุกต อันมิใชประยุกตดวยการสรางหรือประดิษฐกรอบ
แนวคิดใหมขึ้นมาเอง เพราะผิดหลักการสําคัญ คือ การไมไดสรางกรอบแนวคิดมาจากสิ่งที่มีอยูเดิม 
แลวนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดียิ่งข้ึน พรอมกันน้ัน ไดแสดงใหเห็นวา กรอบแนวคิด
แบบที่สองซ่ึงเปนกรอบแนวคิดประดิษฐเอง หรือกรอบแนวคิดตามสั่งน้ัน ผูศึกษาที่สรางกรอบ
แนวคิดแบบน้ีถานํามาเทียบเคียงกับชางตัดเสื้อผา ก็จะตองเปนชางที่มีความชํานาญมีประสบการณ
มากอน จึงจะตัดเสื้อผาตามสั่งไดดีและมีคุณภาพ เพราะฉะน้ัน ทางที่ดีที่สุด ผูศึกษาที่ทํางานวิจัย
หรือวิทยานิพนธเปนครั้งแรก จึงสมควรจะไดนํากรอบแนวคิดแบบทีห่นึ่งมาประยุกตหรือปรับใชเพ่ือ
ชวยใหผูศึกษามีความชํานาญและมีประสบการณเปนขั้นตอนแรกกอน ตอเม่ือมีความชํานาญและมี
ประสบการณพอควรแลว จากนั้น ผูศึกษาจึงควรจะสรางหรือประดิษฐกรอบแนวคิดแบบที่สองเปน
ข้ันตอนตอไป 
 อยางไรก็ตาม การสรางกรอบแนวคิดสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธไมจําเปนตอง
แบงเปน 2 แบบดังกลาวขางตนเสมอไป ยังอาจแบงออกเปน 3 แบบก็ได ข้ึนอยูกับมุมมองของผู
จัดแบง ทั้ง 3 แบบ ไดแก  
 1) แบบทีห่น่ึง การนํากรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีอยูแลวจํานวน 1 กรอบมาใชในการทําวิจัย
หรือวิทยานิพนธทั้งหมด เชน นํากรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
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กรอบแนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน หรือกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กรอบใดกรอบหน่ึงมาใช 
 2) แบบทีส่อง การนํากรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีอยูแลวจํานวน 1 กรอบมาเปนตัวหลักและ
นํามาปรับ โดยผูศึกษาอาจตัด หรือเพิ่มตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับหนวยงาน
หรือบุคลากรที่ทําการศึกษาหรือวิจัย ทั้งนี้ ผูศึกษาควรใหเหตุผลไวดวยเสมอ เชน นํากรอบแนวคิด
การบริหารจัดการแบบสมดุลที่ประกอบดวย 4 ดานมาใช โดยอาจตัดตัวชี้วัดของกรอบแนวคิด
ดังกลาวใหเหลือเพียง 3 ดาน หรืออาจเพ่ิมตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดดังกลาวเปน 5 ดาน ก็ได 
 3) แบบทีส่าม การนํากรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีอยูแลวจํานวนมากกวา 1 กรอบ หรือหลาย
กรอบมาเปนฐาน และผูศึกษาเลือกเฉพาะตัวชี้วัดหรือดานที่สําคัญเพ่ือนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด
ใหม 
 

 
 


