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คําวา กรอบแนวคิด อาจเรียกอยางอื่นได เชน ตัวแบบ ตัวชี้วัด ชุดตัวชี้วัด หรือกลุมตัวชี้วัด
ก็ได นอกจากนี้ ในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธอาจนํากรอบแนวคิดมาใชหรือไมก็ได แตถานํามาใช
ก็จะมีสวนชวยใหการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้นเปนผลงานทางวิชาการที่เปนระบบ ชัดเจน เขาใจ
งาย รัดกุม และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น1 อยางไรก็ต าม มีนักวิชาการหรือผูศึกษาจํา นวนไม
นอยนํากรอบแนวคิดมาปรับใชในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธโดยไมไดมีการศึกษา และวิเคราะห
เรื่องกรอบแนวคิดอยางจริงจัง ผนวกกับการขาดความรูพื้นทางวิชาการเกี่ยวกับกรอบแนวคิด จึงทํา
ใหนํากรอบแนวคิดมาปรับใชตามความรูสึกหรือความเคยชิน หรือทําตาม ๆ กันมา บทความนี้ จึงมี
วัต ถุประสงคที่ตองการแสดงใหเห็นถึงการสรา งกรอบแนวคิดที่สําคัญ 2 แบบในเชิงเปรีย บเทีย บ
โดยแสดงขอดีขอเสีย ผลที่ตามมา รวมทั้งมีการสรุป วิเคราะห และเสนอแนะไวดวย
การสรางกรอบแนวคิดสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ อาจแบงออกเปน 2 แบบใหญ ๆ
ไดแก
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1. กรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง : กรอบแนวคิดสําเร็จรูป (ready-made) เปนกรอบแนวคิด
ที่ผูศึกษาไปทบทวนวรรณกรรม หรือคนควาหากรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดที่มีอยูแลว หรือเปนกรอบ
แนวคิดสําเร็จรูปทีไ่ ดรับการยอมรับพอสมควร มีการเผยแพร ตีพิมพ และเคยนําไปปรับใชแลว โดย
อาจเปนกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดของภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนก็ได เมื่อผูศึกษาคนหาไดแลวจึงนํา
กรอบแนวคิดที่เลือ กจํา นวน 1 กรอบมาปรับใชในการทํา วิจัยหรือวิท ยานิพนธ ของตนเอง เมื่อ ผู
ศึกษาตัดสินใจนํากรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งนี้มาปรับใชแลว ควรแสดงเหตุผลที่ครอบคลุมอยางนอย
3 เรื่อ งดังตอ ไปนี้ ไวดว ยเสมอ อัน ไดแก (1) ขอ ดี (2) ขอ เสีย หรือ ขอ จํา กัด ของกรอบแนวคิด
ดังกลาว รวมตลอดไปถึง (3) การที่ผูศึกษาจะตองนํากรอบแนวคิดดังกลาวไปวิเคราะหและทําเปน
ตารางเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดอื่น ๆ เพื่อแสดงใหเห็นวา กรอบแนวคิดที่ผูศึกษานํามาปรับใช
ในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้นมีแนวโนมที่ดีกวา หรือเหมาะสมกวากรอบแนวคิดอื่น ๆ ที่นํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบกัน
กรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งนี้ ไดผานการพัฒนาหรือผานกระบวนการทดสอบ เปนที่รูจัก ไดรับ
การยอมรับ และมีการนําไปปรับใชในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธพอควร บางกรอบแนวคิดไดพัฒนา
มาจากกรอบแนวคิดเดิมเพื่อ ใหมีความสมบูรณห รือครอบคลุมเพิ่มขึ้น 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 เหลานี้เปนตน
ที่สํา คัญ ยิ่งก็คือ กรอบแนวคิดแบบนี้ หากผูศึกษาเลือกนํามาปรับจะตองมีการปรับ หรือ
ประยุกตดวยเสมอไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อผูศึกษาเห็นวาบางดานของกรอบแนวคิดใด
ไมชัดเจน ซ้ําซอน หรือไมเหมาะสม ผูศึกษาอาจตัด หรือเพิ่มตัวชี้วัดไดเสมอเพื่อใหสอดคลองกับ
หน ว ยงานหรื อ บุ ค ลากรที่ ทํ า การศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย แต ผู ศึ ก ษาจะต อ งให เ หตุ ผ ลไว ด ว ยเสมอ
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) การบริห ารขาวสาร หรือ ขอ มูลขา วสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบีย บ
แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute)
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(10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Measurement) เมื่อผูศึกษานําไปปรับใช อาจพบวา ดานการบริหารงานทั่วไป
(Management) ไมเหมาะสม เพราะมีความหมายกวาง หรืออาจไปซ้ําซอนกับเนื้อหาสาระสําคัญของ
การศึกษา ผูศึกษาจึงอาจตัดดานนี้ออก หรืออาจตัดออกมากกวา 1 ดานก็ได ในทางตรงกันขาม ผู
ศึกษาอาจเพิ่มตัวชี้วดั บางดานเขาไปไดตามความเหมาะสม เชน ดานภาวะผูนํา หรือดานการมีสวน
รวม เปนตน ทั้งนี้ ผูศึกษาจะตองแสดงเหตุผลของการตัดแตละดาน หรือเพิ่มแตละดานไวอยาง
ชัดเจนดวยเสมอ
กรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งนี้มีขอบกพรอง เชน เปนกรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีผูศึกษาคนควา
และทดลอง และเผยแพรมาแลว ฉะนั้น ถาหากผูศึกษานํามาปรับใชในการทํา วิจัยหรือวิทยานิพนธ
โดยไมมีการปรับเปลี่ยน หรือประยุกตบาง ก็อาจจะทํา ใหมองไปไดวา ไมไดมีความคิดริเริ่มหรือ
สรางสรรคสิ่งใหม อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เมื่อใดก็ตามที่มีการนํากรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งนี้มา
ปรับใช ยอมตองมีการประยุกตหรือ ปรับเปลี่ย นมากนอยตามความเหมาะสมเพื่อ ใหสอดคลองกับ
หนวยงานหรือบุคลากรที่ทําการศึกษาอยูแลว โดยเทาที่ผานมา เปนไปไมไดหรือเปนไปไดยากมาก
ที่จะไมมีการประยุกตเมื่อนํากรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งนี้มาปรับใช
2. กรอบแนวคิดแบบที่สอง : กรอบแนวคิดประดิษฐขึ้นเอง (homemade) หรือกรอบ
แนวคิดตามสั่ง (tailor-made) เปนกรอบแนวคิดที่สรางขึ้นจากการที่ผูศึกษาไปทบทวนวรรณกรรม
หรือคนควาหากรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดตาง ๆ ที่ตรงหรือสอดคลองกับหัวขอและวัตถุประสงคของ
การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ แลวนํา ดา นที่ดีที่สุด หรือ ดา นที่นาสนใจหลาย ๆ ดานมาสรางหรือ
ประดิษฐเปนกรอบแนวคิดของตัวเองเพื่อนําไปใชในการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ กรอบแนวคิดแบบ
ที่สองนี้มีขอดี เปนตนวา (1) เปนความคิดริเริ่ม และสรางสรรค (2) เปนการคิดนอกกรอบ (3) เปน
กรอบแนวคิดที่มีลักษณะประยุก ต หรือกรอบแนวคิดเชิงประยุกต และ (4) เปน กรอบแนวคิดที่
อาจจะพัฒนาไปเปนกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง ได กลาวคือ กรอบแนวคิดแบบที่สองนี้ หากมีการ
ปรับเปลี่ยนใหกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดแตละดานมีความสอดคลองกันภายใน และมีการนําไปใชใน
การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธหลายครั้งหลายหนอยางชัดเจน และตอเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาหรือ
แกไขปรับปรุงกรอบแนวคิดนี้อยูเสมอ กรอบแนวคิดแบบที่สองนี้ ก็มีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับ
มากขึ้น ๆ และพัฒนาไปเปนกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งตอไป
แตในเวลาเดียวกัน การสรางกรอบแนวคิดแบบที่สองนี้ ก็มีขอบกพรองดวยอยางนอย 5 ขอ
ที่แตละขอสัมพันธกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้
1) เปนกรอบแนวคิดที่ไมเปนกลุมกอนเดียวกัน อาจเรียกวา ไมเปนแพ็กเกจ
(package) แตเปนการสรางกรอบแนวคิดโดยผูศึกษาไปศึกษาคนควา หรือคนหากรอบแนวคิดหรือ
ตัวชีว้ ัดหลาย ๆ ดาน แลวนํา แตละดานมาปะติดปะตอหรือรวมกัน ตัวอยางเชน ผูศึกษาตอ งการ
ศึกษาวา หนวยงานมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด จึงไปคนหากรอบแนวคิดหรือตัว ชี้วัดหลาย ๆ
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ดา นจากหลาย ๆ กรอบแนวคิด โดยอาจไปคนหาปจจัย ที่มีสว นสําคัญตอประสิทธิภ าพของการ
บริหารจัดการมาไดห ลายดา น เปนตนวา ภาวะผูนํา (Leadership) เจตนารมณ (Will) ของผูนํา
สภาพทางเศรษฐกิจ (Economic status) การมีสว นรว ม (Participation) และการประชาสัมพันธ
(Public Relations) ตอจากนั้น ก็นําแตละดานดังกลาวมาปะตอหรือรวมกันแลวสรางหรือประดิษฐ
เปนกรอบแนวคิดที่เรียกวา LWEPP
2) เปนกรอบแนวคิดที่ไมเปนระบบ หรือไมสอดคลองกัน เปนการสรางดว ย
การนํากรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดหลาย ๆ ดานมารวมกันอยางหลวม ๆ เฉพาะกิจเพื่อใชเฉพาะใน
การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธครั้งเดียวเทานั้น โดยผูศึกษาพอใจและเห็นวาตัวไหนเหมาะสม ก็เลือก
นํา มารวม ๆ กัน ทํา ใหไ มเปนระบบ หรือแตละดา นไมผสมกลมกลืนกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การที่กรอบแนวคิดหรือ ตัวชี้วัดแตละดา นไมมีความสอดคลองกัน หรือไมผสมผสานกัน
อยา งกลมกลืน นอกจากนี้ ในกรณี ที่เ ปน การสรา งหรือ ประดิษ ฐ กรอบแนวคิด ที่ มีลักษณะเป น
กระบวนการที่จะตองมีการเรียงลําดับกอนหลัง กรอบแนวคิดแบบที่ส องนี้ ก็จะไมอาจมีขั้นตอนที่
สอดคลองกันอยางชัดเจนวา ขั้นตอนไหนมากอนหลัง เมื่อเปนเชนนี้ ในมุมมองหนึ่ง เปนการริเริ่มที่
ดีทผี่ ูศึกษาไดนําหรือเลือกดานดีหลาย ๆ ดานจากหลาย ๆ กรอบแนวคิดแลวนํา มาปะตอกัน แตมี
ขอสังเกตวา ถาหากการปะตอกันนั้น กระทําโดยผูศึกษาที่ไมใชมืออาชีพ ยอมจะทําใหการปะตอกัน
นั้น ไมผสมกลมกลืนกัน และสงผลใหกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดนั้น มีลักษณะที่อาจเทียบไดกับการที่
ไปนําสวนดี ๆ ของรางกายมนุษยหลาย ๆ คนมาปะตอกันเพื่อสรางหรือประดิษฐสิ่งใหมขึ้น ดังเชน
แฟรงเกนสไตน (Frankenstein) ซึ่งคิดได พูดได และเดินได แตเปนการคิด พูด และเดินไดชนิดที่
ทุกสวนของรางกายไมสอดรับกัน และที่สํา คัญทํา อยางไร ๆ แฟรงเกนสไตนก็ไ มอาจเปนคนและ
ไมไดรับการยอมรับ
3) เปนกรอบแนวคิดที่ไมเปนที่รจู ัก ไมไดรับการยอมรับ ไมมีการเผยแพรมา
กอน หรือไมเปนสากล หมายถึง เปนกรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดที่ผูศึกษาประดิษฐคิดคนขึ้นเองจาก
การไปทบทวนวรรณกรรม หรือคนหาตัวชี้วัดตาง ๆ และนํามาใชชั่วคราวเฉพาะกิจ หรือเฉพาะการ
ทําวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธหนึ่ง ๆ เทานั้น และเมื่อใชเสร็จแลว อาจไมมีการนํากลับมาใชอีก อัน
เปนลักษณะที่ใชแลวทิ้ง จึงทําใหกรอบแนวคิดนี้ขาดการพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น เชนนี้ จึงทําให
กรอบแนวคิดนีย้ ังไมเปนที่รูจัก หรือไมเคยไดรับการยอมรับมากอน และที่สําคัญคือ ไมเคยไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร ยกเวน จะไดมีการนํากรอบแนวคิดแบบนี้มาปรับใช ผานขึ้นตอนการพัฒนา จน
เปนที่ยอมรับ โดยนํามาใชอยางชัดเจน และตอเนื่อง
4) เปนกรอบแนวคิดที่ไมไดพัฒนามาจากกรอบแนวคิดเดิมที่ไดรับการยอม
รับมากอน หมายถึง เปนกรอบแนวคิดที่เกิดขึ้นอยางผิดหลักการพัฒนา เพราะไมไดสรางมาจากสิ่ง
ที่มีอ ยูเดิม (start where they are) แลว นํามาพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดียิ่งขึ้น ๆ อีก
เชนนี้ จึงมีสวนสํา คัญทํา ใหเปนกรอบแนวคิด ที่ขาดฐานมั่นคงเดิมที่เปนกลุมกอนรองรับ แตเปน
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กรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดที่เปนสิ่งประดิษฐขึ้นเองอยางใหมเอี่ย ม โดยไมเคยผานการทดสอบ หรือ
การลองผิดลองถูกมากอน
5) เปนกรอบแนวคิดไมไดเกิดจากนักวิจัยมืออาชีพที่มีประสบการณในการ
ทําวิจัยมามากเพียงพอ ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่นักวิจัยมือสมัครเลน หรือนักวิจัยมือใหม หรือผูศึกษา
ที่ทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนครั้งแรกหากหลงไปสรางหรือประดิษฐกรอบแนวคิดแบบที่สองนี้ ทั้ง ๆ
ที่ฐานยังไมมั่นคง อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
5.1) การที่ผูศึกษายังไมมีพื้นฐานที่มั่นคง หรือขาดประสบการณ อาจทําให
ผูศึกษาหลงทาง หรือเขาใจเรื่องที่ทําอยางไมลึกซึ้งเทาที่ควร
5.2) กรอบแนวคิดแบบที่ส องนี้ ถื อ เปนกรอบแนวคิด ประยุกต ซึ่ง การ
ประยุกตนั้น สิ่งสําคัญลํา ดับแรกคือ ผูศึกษาหรือผูประยุกตตองมีพื้นฐาน (basis) ที่มั่นคงพอควร
และลําดับตอไปคือ ผูศึกษาหรือผูประยุกตตองรูจักการประยุกต (adapt หรือ apply) หรือรูจ ักวิธีการ
ประยุกตใหสอดคลองหรือเนียนดวย ทํานองเดียวกับการลีลาศ หากยังเตนทาพื้นฐานหรือทาหลักยัง
ไมไดหรือไมคลองแคลวพอควรแลว แตกลับไปประยุกตหรือออกสเต็ป (step) ออกลวดลาย ออกทา
เตนพลิกแพลง ทั้ง ๆ ที่ฐานยังไมแนน ก็จะทําใหการเตนนั้นไมราบรื่น ไมเนียน หรือตะกุกตะกัก
พอควร กลาวไดวา การประยุกตที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับ ผูประยุกตควรมีลักษณะเปนมือ
อาชีพ ดังเชน กรอบแนวคิดหรือตัวชี้วัดการบริหารจัดการแบบสมดุล (Balanced Scorecard) กรอบ
แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance Agreement of Agency)
ของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (กพร.) และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่ลวนเปนกรอบแนวคิดที่สรางหรือพัฒนามาจาก
กรอบแนวคิดเดิมเพื่อใหสมบูรณมากขึ้นโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือของหนวยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เคยมีผลงานทางวิชาการ มีประสบการณ และผานการเผยแพรมากอนแลว
5.3) อาจทําใหมองไปไดวา เปนการสรางกรอบแนวคิดที่ขามขั้นตอน และ
ไมเหมาะกับผูศึกษาที่กําลังทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนครั้งแรกในชีวิต หรือ เขีย นหนังสือเปนเลม
แรก โดยขั้นตอนแรก ควรฝกหัดเพื่อใหมีฐานที่มั่นคงดวยการสรางกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง หรือ นํา
กรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งมาปรับใช และขั้นตอนตอไปควรเรีย นรูวิธีการประยุกต กลา วไดวา การ
ทํางานขามขั้นตอนในบางกรณีเปนสิ่งดี แตเมื่อใดก็ตามที่จะทํางานขามขึ้นตอน ผูที่จะขา มขั้นตอน
นั้น ควรมีประสบการณมากอนพอควร
การสรุป วิเคราะห และเสนอแนะ
การสรางกรอบแนวคิดเพื่อชวยใหการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่เปน
ระบบ ชัดเจน เขา ใจงาย รัดกุม และไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ที่สํา คัญ มี 2 แบบ โดยกรอบ
แนวคิดแบบที่ห นึ่ง เปนกรอบแนวคิดสํา เร็จ รูปที่ผูศึกษาสรา งขึ้นดว ยการนํา ตัว ชี้วัดของกรอบ
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แนวคิดจํา นวน 1 กรอบมาประยุกตห รือ ปรับใหเขา กับหนว ยงานหรือ บุคลากรในงานวิจัย หรือ
วิทยานิพนธที่กําลังศึกษา ในขณะที่กรอบแนวคิดแบบที่สอง เปนกรอบแนวคิดประดิษฐขึ้นเอง หรือ
กรอบแนวคิดตามสั่งที่ผศู ึกษาไปคนหาดานดี ๆ ของกรอบแนวคิดหลาย ๆ กรอบแลว นํามาสรา ง
หรือประดิษฐเปนกรอบแนวคิดของตัวเองขึ้นเพื่อนํามาปรับในการศึกษา กรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบมี
ทั้งขอดีและขอเสีย โดยผูศึกษาอาจสรางกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองก็ได ขึ้นอยูกับวา ผู
ศึกษามีความรูความชํานาญมากนอยเพียงใด กลาวคือ ถาเปนกรณีที่ผูศึกษามีความรูความชํานาญ
ในการทําวิจัย ผูศึกษาอาจสรางกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองก็ได แตถาหากเปนกรณีที่ผู
ศึกษายังขาดความรูความชํา นาญ หรือ ขาดพื้นฐานในการทํา วิจัย หรือวิทยานิพนธ ผูศึกษาก็ควร
สรางกรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง ซึ่งเปนกรอบแนวคิดสําเร็จรูปเพื่อ ที่จะชวยปูพื้นฐานที่มั่นคงใหแกผู
ศึกษา การมีพื้นฐานที่มั่นคงดังกลาวนี้ นอกจากมีสว นชวยใหผูศึกษาเขา ใจการสรางกรอบแนวคิด
แบบที่สองซึ่งเปนกรอบแนวคิดประดิษฐขึ้นเอง หรือเปนกรอบแนวคิดตามสั่งไดอยางชัดเจนและงาย
ขึ้นแลว ยังมีสวนชวยใหผูศึกษาสรางกรอบแนวคิดแบบที่สองไดอ ยางเปนระบบ รวมตลอดทั้ง ทํา
วิจัยตอยอดไดอยางมีคุณภาพอีกดวย
ในการสรางกรอบแนวคิดทั้ง 2 แบบนั้น ผูศึกษาจําเปนตองมีการประยุกตดวยเสมอเพื่อให
เปนกรอบแนวคิดที่มีคุณ ภาพและเหมาะสมกับ หนว ยงานและบุคลากรที่กํา ลังศึก ษา ในสว นที่
เกี่ยวกับการประยุกตนั้น หากเปนผูศึกษาที่ทําวิจัยหรือวิทยานิพนธมือใหม ควรเปนการประยุกตบน
พื้นฐานของกรอบแนวคิดทางวิชาการที่มีอยูแลว โดยอาจนํา กรอบแนวคิดแบบที่หนึ่ง ซึ่งเปนกรอบ
แนวคิดแบบสํา เร็จรูปที่มีอ ยูแลว มาประยุกต อั นมิใชประยุกตดว ยการสรา งหรือ ประดิษ ฐกรอบ
แนวคิดใหมขึ้นมาเอง เพราะผิดหลักการสําคัญ คือ การไมไดสรางกรอบแนวคิดมาจากสิ่งที่มีอยูเดิม
แลวนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดียิ่งขึ้น พรอมกันนั้น ไดแสดงใหเห็นวา กรอบแนวคิด
แบบที่สองซึ่งเปนกรอบแนวคิดประดิษฐเอง หรือ กรอบแนวคิดตามสั่ง นั้น ผูศึกษาที่สรา งกรอบ
แนวคิดแบบนี้ถานํามาเทียบเคียงกับชางตัดเสื้อผา ก็จะตองเปนชางที่มีความชํานาญมีประสบการณ
มากอน จึงจะตัดเสื้อผาตามสั่งไดดีและมีคุณภาพ เพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุด ผูศึกษาที่ทํางานวิจัย
หรือวิทยานิพนธเปนครั้งแรก จึงสมควรจะไดนํากรอบแนวคิดแบบทีห่ นึ่งมาประยุกตหรือปรับใชเพื่อ
ชวยใหผูศึกษามีความชํานาญและมีประสบการณเปนขั้นตอนแรกกอน ตอเมื่อมีความชํานาญและมี
ประสบการณพอควรแลว จากนั้น ผูศึกษาจึงควรจะสรางหรือประดิษฐกรอบแนวคิดแบบที่สองเปน
ขั้นตอนตอไป
อยางไรก็ตาม การสรางกรอบแนวคิดสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธไมจําเปนตอง
แบงเปน 2 แบบดังกลาวขางตนเสมอไป ยังอาจแบงออกเปน 3 แบบก็ได ขึ้นอยูกับมุมมองของผู
จัดแบง ทั้ง 3 แบบ ไดแก
1) แบบทีห่ นึ่ง การนํากรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีอยูแลวจํานวน 1 กรอบมาใชในการทําวิจัย
หรือวิทยานิพนธทั้งหมด เชน นํากรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
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กรอบแนวคิดการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองของหนวยงาน หรือกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กรอบใดกรอบหนึ่งมาใช
2) แบบทีส่ อง การนํากรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีอยูแลว จํานวน 1 กรอบมาเปนตัวหลักและ
นํามาปรับ โดยผูศึกษาอาจตัด หรือเพิ่มตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดนั้นเพื่อใหสอดคลองกับหนวยงาน
หรือบุคลากรที่ทําการศึกษาหรือวิจัย ทั้งนี้ ผูศึกษาควรใหเหตุผลไวดวยเสมอ เชน นํากรอบแนวคิด
การบริห ารจัดการแบบสมดุลที่ประกอบดวย 4 ดา นมาใช โดยอาจตัดตัว ชี้วัดของกรอบแนวคิด
ดังกลาวใหเหลือเพียง 3 ดาน หรืออาจเพิ่มตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดดังกลาวเปน 5 ดาน ก็ได
3) แบบทีส่ าม การนํากรอบแนวคิดสําเร็จรูปที่มีอยูแลวจํานวนมากกวา 1 กรอบ หรือหลาย
กรอบมาเปนฐาน และผูศกึ ษาเลือกเฉพาะตัวชี้วัดหรือดานที่สําคัญเพื่อนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด
ใหม


