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บทคัดยอ
 รัฐประศาสนศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการจัดการภารกิจของรัฐ เริ่มต้ังแตการผลิต
จนถงึการสงมอบสินคาและบริการสาธารณะใหกับพลเมือง เปาหมายสูงสุดอยูทีค่วามกินดี 
อยูดี และมีความสุขอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน จําเปนจะตองพัฒนาองคความรูทาง
รัฐประศาสนศาสตรใหทนัสมัยอยูตลอดเวลา วธิกีารสรางองคความรูทีดี่ทีส่ดุก็คือวธิกีารวิจยั 
หากพิจารณาถึงแกนของการวิจยัจะพบวา กรอบแนวคิดการวิจยัเปนสิง่สําคัญเพราะถือวา
เปนสมมติฐานแหงองคความรูใหม เมื่อกรอบแนวคิดการวิจัยผานขั้นตอนการพิสูจนดวย
กระบวนการวิจัยแลวก็จะกลายเปนองคความรูใหมที่แทจริง กรอบแนวคิดการวิจัยเปนก
รอบเชิงทฤษฎีที่ลดรูปลงมาใชสําหรับการวิจัยแตละเรื่อง แสดงใหเห็นถึงตัวแปรท้ังหมดท่ี
เก่ียวของสัมพันธกันหรือปรากฏการณที่ตองการศึกษาหรือภาพพจนในการวิจัย โดยปกติ
กรอบแนวคิดไดมาจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยการนําขอมูลมา

วเิคราะห สงัเคราะห เพือ่ใหไดขอมูลสําคัญท่ีเกีย่วของกับปญหาวิจยั วธิกีารการสรางกรอบ
แนวคิดแบบน้ีอาศัยการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งใหความสําคัญเฉพาะองคความรูเดิม

ถกูบันทกึไว ซึง่เรยีกวาความรูทัว่ไปหรือความรูชดัแจง (Explicit knowledge) อยางไรก็ตาม
แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge management) ไดระบุวาความรูมีอยู 2 ประเภท 
ไดแก ความรูทัว่ไปหรือความรูชดัแจง (Explicit Knowledge) และความรูเฉพาะตวัหรอืความ
รูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) จะเห็นไดวาความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge) 
ยังไมถูกนํามาใชประโยชนสําหรับการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย 

 วัตถุประสงคของบทความน้ีเพื่อแสดงใหเห็นวาการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย

นอกจากใชวิธีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของแลว ยังสามารถใชวิธีการจัดการความรู
โดยการดึงองคความรูของผูมีประสบการณหรือผูเชี่ยวชาญมาหลอมรวมสรางเปนกรอบ

แนวคิดการวิจัย จะทําใหไดกรอบแนวคิดท่ีทันสมัยมากย่ิงขึ้น 
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 ขั้นตอนการดําเนินการ ดังตอไปน้ี (1) การจินตนาการ ผูวิจัยเริ่มตนโดยอาศัยการ
คิดเชงิเหตผุล มองประเด็นปญหาการวิจยัในเชงิระบบ เชน สภาวะท่ีเปนอยูหรือคณุลกัษณะ
ของสิ่งที่จะศึกษามีองคประกอบเบ้ืองตนอะไรบาง ปจจัยเชิงสาเหตุหรือเงื่อนไขที่สงผลตอ
สภาวะนัน้ไดแกอะไรบาง และผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากสภาวะทีเ่ปนอยูนัน้ทัง้เชงิบวกและเชงิ
ลบ (2) การคนหาความรู โดยการสรรหาตัวผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะทําวิจัย (3) การ
สรางความรู โดยการสังเคราะหความรูดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางผู
วิจัยกับผูรู อาจมีหลายมีหลายรูปแบบ เชน รูปแบบการทํารายงานการวิจัยตามหลักสูตร
การศึกษา (สารนพินธ การศึกษาอสิระ การศึกษาคนควาอิสระ วทิยานพินธ ปริญญานพินธ 
ดุษฎีนิพนธ เปนตน) รูปแบบคณะวิจัย รูปแบบการคณะกรรมการวิจัย รูปแบบอ่ืน เปนตน 
(4) การจดัความรูใหเปนระบบ โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจยัใหสมบูรณตามขอมูล
ทีไ่ดแลกเปลีย่นเรียนรู (5) ทบทวนวรรณกรรมยืนยนั คนหาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของมาสนับ
สนนุเพือ่ใหเกดิความนาเชือ่ถอืมากย่ิงขึน้ และ (6) สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจยั การสราง
กรอบแนวคิดการวิจยัรูปแบบน้ีอาศยัวธิคิีดแบบปฏิโลมวิธหีรือยทุธวธิกีารคิดแบบยอนกลับ 
(Backwards thinking) และจบดวยอนุโลมวิธี (Forwards thinking) 

คําสําคัญ : กรอบแนวคิดการวิจัย การจัดการความรู ความรูทั่วไป ความรูเฉพาะตัว

ABSTRACT
 Public administration was related to government policy performances, based 
on production, product delivery, and public services to the citizens in order to provide 
comfortable life, happiness, and equality. To accomplish these ultimate goals, up-
to-date knowledge sources and studies of public administration had to be continu-
ally conducted, by the creation of its research conceptual frameworks as new 
knowledge hypothesis. The framework, tested by research methodologies, would 
be applied in some studies as a new knowledge source or a reduced theory. The 
studied framework derived from concepts, theories, related studies, data analysis, 
data synthesis, along with some literature reviews. The findings indicated that the 
conceptual framework could be created by the perspective of Knowledge Manage-
ment, Explicit Knowledge and Tacit Knowledge. In this study, Explicit Knowledge or 

general information from expertise and experience of veterans was employed to 

originate an updated research framework, while Tacit Knowledge was not applied. 
All relevant variables and correlated research phenomenon appeared in the studied 
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framework were applied to answer research questions. The establishment of the 
research framework began with (1) an imagination. Rationale thinking, research 
problem statement, problem cause, and problem conditions including positive and 
negatives results would be determined in this step. Then, (2) knowledge and data 
from specialists would be collected. (3) Knowledge creation from information exchange 
and data synthesis between researchers and experts in forms of thesis, independ-
ent study, individual study, dissertation, or research project were conducted. Research 
committee may be also established for conducting these studies. (4) The studied 
framework was edited consistent with the obtained information. (5) Relevant litera-
ture reviews were utilized to support the studied framework and (6) the framework 
was summarized by Backwards Thinking and Forwards Thinking.

Key words:   Research Conceptual Framework, Knowledge Management, Explicit 
 Knowledge, Tacit Knowledge

บทนํา
 กรอบแนวคิดการวิจัยเปนกรอบเชิงทฤษฎีที่ลดรูปลงมาใชสําหรับการวิจัยแตละ
เรื่อง แสดงใหเห็นถึงตัวแปรท้ังหมดท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน หรือปรากฏการณที่นักวิจัย
ตองการศึกษา หรือภาพพจนในการวิจัย กรอบคิดการวิจัยอาจเขียนในรูปภาพจําลอง 
รูปแบบเชิงพรรณนา โดยท่ัวไปการนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยมักนําเสนอภายหลังการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเรียบรอยแลว กรอบแนวคิดการวิจัยจะตองมีกรอบพ้ืนฐาน
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปญหาท่ีศึกษา หรือมโนภาพในเร่ืองนั้นแลวนํามาประมวลเปน
กรอบรูปแบบความสัมพันธตาง ๆ 
 อยางไรก็ตามมีคําหลายคําท่ีใชเรียก กรอบแนวคิดการวิจัย เชน กรอบแนวคิด 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2550) กรอบความคิดในการวิจัย (สุวิมล วองวาณิช. 2551 
สุวิมล ติรกานันท, 2546) กรอบแนวคิดในการวิจัย (วรรณี แกมเกตุ, 2551) กรอบความคิด
การวิจัย (รัตนะ บัวสนธ, 2552) กรอบแนวคิดการวิจัยเปนกรอบเชิงทฤษฎีที่แสดงใหเห็น
ถึงปจจัย หรือความสัมพันธของปจจัย หรือตัวแปรท้ังหมดท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันกับปจจัย 
หรือตัวแปรตาม หรือปรากฏการณที่นักวิจัยตองการศึกษา ซึ่ง บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 
(2549) ไดเสนอแนะวา การประมวลเปนกรอบแนวคิดการวิจยัจะตองทาํความเขาใจในเรือ่ง

ตาง ๆ ตอไปน้ี (1) ปญหาหลักท่ีตองการวิจัยคือ อะไรและอะไรเปนปญหาที่ตองการทราบ
กันแน (2) อะไรเปนตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรกและตัวแปรควบคุม ตัวแปร
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ตาง ๆ ที่นํามาศึกษามีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร (3) ขอมูลท่ีจะใชในการวิจัยเรื่อง
นั้นมีอะไรบาง แหลงขอมูลอยูที่ไหนและจะเก็บรวบรวมมาไดอยางไร (4) การหาคําตอบใน
การวิจัยนั้น สามารถใชระเบียบวิธีวิจัย หรือแบบการวิจัย (Research design) ในลักษณะ
ใดไดบาง และจะเลือกใชการวิจัยแบบใด ทําไมจึงเลือกแบบน้ัน (5) มีแนวคิดและทฤษฎี
อะไรบางที่สนับสนุนการวิจัยในปญหานี้ และ (6) มีขอตกลงเบื้องตนในการทําวิจัยเรื่องนี้ 
หรือไม มีอยางไรบาง 
 โดยปกติกรอบแนวคิดมีที่มาจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
โดยผูวิจัยตองนําขอมูลจากหลายแหลงมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดขอมูลสําคัญที่
เกีย่วของกับปญหาวจิยั ซึง่การสรางกรอบแนวคิดการวิจยัโดยการทบทวนวรรณกรรมน้ีได
ใหความสําคัญกับองคความรูเดิมถูกบันทึกไว ซึ่งเรียกวาความรูทั่วไปหรือความรูชัดแจง 
(Explicit Knowledge) อยางไรก็ตามตามแนวคิด เรื่อง “การจัดการความรู” ไดแบงความรู
ออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ความรูทั่วไปหรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 
เปนความรูทีถ่กูบันทกึในรูปแบบของส่ือตางๆ และ (2) ความรูเฉพาะตวัหรือความรูทีฝ่งอยู
ในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูจากประสบการณ หรือ พรสวรรค หรือ สญัชาตญาณ 
ฯลฯ ของบุคคลผูมีความรอบรู อาจเรยีกวา ผูรู เชน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ พหูสูต ผูทรง
ความรู ผูรอบรู นักปราชญ เปนตน 
 ผูเขียนเห็นวาองคความรูเฉพาะตัว หรือความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) 
หากไดรับการนํามาบูรณาการในการสรางกรอบแนวคิดการวิจยัแลว จะทาํใหกรอบแนวคิด
การวิจัยนั้นทันสมัยมากย่ิงข้ึน ทายท่ีสุดก็จะเปนประโยชนหรือเหมาะสมอยางมากท่ีนําไป
ประยุกตสรางสรรคพัฒนาสังคมประเทศชาติตอไป 

กรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
  รัฐประศาสนศาสตรหรือวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration) เปนวิชาท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐ สามารถศึกษาไดอยางเปนระบบมีกฎเกณฑและ
หลักการท่ีชัดเจน (Waldo, 1955) ตลอดจนวิธีการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค การวางแผนในการดําเนินงาน การแบงแยกหนาท่ีและความรับผิดชอบ การ
บังคับบัญชาตลอดจนการประเมินผลการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ครอบคลุมท้ังกระบวนการ

บริหาร นโยบายสาธารณะ พฤติกรรมศาสตร และวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตรถือ
เปนสังคมศาสตรประยุกต และมีแนวการศึกษาท่ียดึหลักวิชาชพี เปาหมายหรือวตัถปุระสงค
ของการบริหารงานสาธารณะหรือการศึกษารัฐประศาสนศาสตรก็เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

(efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และการประหยัด (economy) เพื่อใหหนวยงาน
บรรลุเปาหมายซ่ึงจะกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Henry,1975 ; อมร รักษาสัตย, 
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2507) อยางไรก็ตามกรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรก็คือกรอบแนวคิดของการจัดการ
หลายดาน หรือหลายข้ันตอน แบงเปนดังน้ี (วิรัช วิรัชวิภาวรรณ, 2553) 
 1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรสําหรับการจัดการที่เรียกวา 3M-11M 
(Management resources) ไดแก (1) 3M เชน Man (การบริหารทรัพยากรมนุษย) Money 
(การบริหารงบประมาณ) Management (แปลวา การบริหารงานทัว่ไป หรอืการจดัการท่ัวไป 
ตัวอยางเชน การวางแผน การบังคับบัญชา และการประชาสัมพันธ เปนตน) (2) 4M เชน 
Man Money Management Material (การบริหารวัสดุอุปกรณ) หรือ Man Machine 
Medium Mission (3) 5M เชน Man Money Management Material Morality (การบริหาร
คุณธรรมหรือจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงาน) หรือ Machinery Manpower Material 
Method Measurement (4) 6M เชน Man Money Management Material Morality 
Market (ตลาด ผูรับบริการ หรือประชาชนผูรับบริการ) (5) 7M เชน Man Money Manage-
ment Material Morality Market Message (การบริหารขาวสารหรือขอมูลขาวสาร) (6) 8M 
เชน Man Money Management Material Morality Market Message Method (วิธีการ 
ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค) (7) 9M เชน Man Money Management Material Moral-
ity Market Message Method Minute (การบริหารเวลาหรือกรอบเวลาท่ีใชในการปฏิบัติ
งาน) (8) 10M เชน Man Money Management Material Morality Market Message 
Method Minute Mediation (การประสานงานหรือการประนีประนอม) (9) 11M เชน Man 
Money Management Material Morality Market Message Method Minute Mediation 
Measurement เปนตน 
 2. กรอบแนวคิดกระบวนการจัดการ ไดแก 
  2.1 หนาที่ของการจัดการ (Function of Management) หมายถึง หนาท่ีที่
นักบริหารหรือผูบริหารจะตองทําในหนาท่ีตางๆ โดยการใชทรัพยากรท้ังหลายท่ีมีอยูใน

องคการอยางมีประสิทธภิาพ (Efficient) ครอบคลุมถึง การใชทรัพยากรไดอยางเฉลยีวฉลาด 
เหมาะสมและคุมคา (Cost-effective) สวนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective) 

นัน้ หมายถงึ การตดัสินใจไดอยางถกูตอง (Right decision) และมีการปฏิบัตกิารสําเรจ็ตาม
แผนที่กําหนดไว (Griffin, 1999) ซึ่งมีหลายแนวคิด ตัวอยางเชน กิจกรรมพื้นฐาน 
4 ประการ (Schermerhorn. 2003 : 2) ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด

องคการ (Organizing) การนําและส่ังการ (Leading and Directing) และ การควบคุม 
(Controlling) หลักการจัดการ แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) (วิรัช 
วรัิชนภิาวรรณ, 2552)ประกอบดวย (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจ

หนาท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารท่ีเกี่ยวของกับสังคม 
(Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหาร



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

- 18 -

ทรัพยากรมนุษย (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordi-
nating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เปนตน 
  2.2 ผลของการจัดการ/ผลของการดําเนินงาน/ผลของการปฏิบัติงาน 
(Results of Management) ซึ่งอาจเรียกวาคุณภาพของการบริหารโดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพิจารณาจากบทบาทและหนาที่หรือภารกิจที่จะตอง
ทํา เชน ภารกิจของโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองผลิตสินคาและบริการสาธารณะ (Public service and goods) ใหกับ
พลเมืองในเขตปกครองของตน ภารกิจของสํานักงานสาธารณสุขตองดําเนินงานเพื่อ
สงเสริมสุขภาพที่ดีแกพลเมือง ปองกันและปราบเช้ือโรค เปนตน โดยกําหนดตัวช้ีวัดการ
จดัการดวยการเปรียบเทยีบโดยจัดแบงตามวัตถปุระสงคของบคุคลหรือหนวยงานทีมี่อาํนาจ
ทําการเปรียบเทียบ ซึ่งอาจกําหนดตัวชี้วัดการจัดการดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน 
จาก 5 ตัวอยาง ดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2553)
   2.2.1 การเปรียบเทียบดานการปฏิบัติงานหรือผลของการปฏิบัติงาน 
(Performance หรือ Result benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบผลกําไร จํานวน
สินคาและบริการท้ังหมด สวนแบงตลาด หรือจํานวนผูรับบริการ เปนตน 

   2.2.2 การเปรียบเทยีบดานกระบวนการดําเนนิงาน (Process benchmark-
ing) เปนการเปรียบเทยีบข้ันตอนการดาํเนนิงานหรอืปฏิบัตงิานในการผลิตสนิคา และ/หรือ 
บริการของหนวยงาน เชน ขั้นตอนการใหบริการท้ังกอนและหลังการขาย ขั้นตอนการ
ประชาสัมพันธ ตลอดท้ังข้ันตอนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
เปนตน
   2.2.3 การเปรียบเทียบดานผลิตภัณฑ (Product benchmarking) เปนการ

เปรียบเทียบคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือสินคา และ/หรือ บริการของ
หนวยงาน 

   2.2.4 การเปรียบเทียบดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction 
benchmarking) หมายถึง การเปรียบเทียบวาผูรับบริการพึงพอใจสินคาหรือบริการของ

หนวยงานหรือบุคลากรของหนวยงานมากนอยเพยีงใด และเปรียบเทียบปจจยัท่ีทาํใหผูรับ

บริการพึงพอใจและไมพึงพอใจ พรอมท้ังเหตุผล เปนตน 
   2.2.5 การเปรียบเทียบดานยุทธศาสตร (Strategy benchmarking) 
หมายถึง การเปรียบเทียบกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง 

ซึ่งอาจรวมท้ังวิสัยทัศนและวัตถุประสงคหลักของหนวยงานดวย
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 3. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการจัดการ (Factor effecting man-
agement) หมายถึง เงื่อนไขหรือสาเหตุที่ทําใหการจัดการเกิดประสิทธิผล อาจแบงเปน
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ซึ่งอาจพิจารณาจากเครื่องมือในการวิเคราะหองคกร SWOT 

ANALYSIS (Mintzberg, et al, 1998) หมายถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
(External and internal environment) ของหนวยงาน หรือการวิเคราะหสภาพภายในและ
ภายนอกของหนวยงานดวย 4 ปจจัย ไดแก (1) จุดแข็ง (Strength) คือ ขอดีหรือปจจัยท่ี
สนับสนุนภายในหนวยงาน (2) จุดออน (Weakness) คือ ขอดอยหรือปจจัยท่ีไมสนับสนุน
ภายในหนวยงาน (3) โอกาส (Opportunity) คือ ขอดีหรือปจจัยท่ีสนับสนุนภายนอกหนวย
งาน และ (4) ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) คือ ขอดอยหรือปจจัยท่ีไมสนับสนุนภายนอก
หนวยงาน

แนวคิดการจัดการความรู
 วิธีการกกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดวยวิธีการน้ีผูเขียนมีฐานคติที่วา กรอบ
แนวคิดท่ีเกิดจากองคความรูที่เกิดจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญหลายๆ คนถูกหลอม
รวมเปนหนึ่งในกรอบแนวคิดการวิจัยจะเปนกรอบแนวคิดท่ีทันสมัย กรอบแนวคิดการวิจัย
ประเภทนีเ้ปนการออกแบบท่ีอาศยัตัวผูวจิยัเอง พรอมกับผูรู (ผูทีมี่ความรู/มีประสบการณ/
มีความเชีย่วชาญ) ในศาสตรนัน้ๆ เปนอยางดีมารวมวงเสวนากนัวาจะกาํหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยอยางไร มีอะไรบางเปนตัวแปร วิธีการแบบน้ีผูเขียนเรียกวา “การใชวิธีการการ
จัดการความรู (Knowledge Management)” 
 1. ความหมายของความรู จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ไดกําหนดไววา “ความรู” คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือ
ประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ได

รับมาจากประสบการณสิง่ทีไ่ดรับมาจากการไดยนิ ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัตอิงควชิาใน
แตละสาขา นอกจากนั้นยังมีผูใหความหมายของความรูไวหลายแนวคิด ไดแกความรู คือ 
การพสิจูนความเชือ่ท่ีเปนจรงิ (Goldmann, 1999 อางโดย Firestone & McELROY, 2003) 
ความรู หมายถึง การใชขอมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณคาซึ่งมีการนําประสบการณ 
วจิารณญาณ ความคิด คานยิม และปญหาของมนษุยมาวิเคราะห เพือ่นาํไปใชในการทํางาน

หรือการแกปญหา ความรูจะชวยตอบคําถามวา “อยางไร” (How Questions) ทําใหเขาใจ
รูปแบบของความสัมพันธ (Davenport& Prusak, 1995 อางโดย Tiwana, 2002) ความรู
เปนการทําบางส่ิงบางอยาง (Know how หรือ how to) ที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีกิจกรรมอ่ืนๆ ไมสามารถกระทําได ซึ่งปจจุบันองคความรูถือเปนทรัพยสิน
ทางปญญาทีมี่ความสําคญัตอกจิการมากเนือ่งจากเปนท่ีมาของการกอกําเนดิกําไรในธรุกิจ
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และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันรวมถึงทําใหธุรกิจ
สามารถดํารงอยูไดในระยะยาว (ศรันย ชูเกียรติ, 2541) นอกจากน้ันศาสตราจารยนาย
แพทย วิจารณ พานิช (2548) ไดกลาววา “ความรู” นั้น มีหลายนัยและหลายมิติคือ ความ
รู คือสิ่งที่นําไปใชจะไมหมด หรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น ความรูคือ
สารสนเทศท่ีนําไปสูการปฏิบัติ ความรูเกิดข้ึน ณ จุดท่ีตองการใชความรูนั้น ความรูเปนสิ่ง
ที่ขึ้นกับบริบทและกระตุนใหเกิดข้ึนโดยความตองการ และยังไดแบงประเภทความรูเปน 5 
กลุม (วิจารณ พานิช, 2548) ไดแก (1) Artifact (A) คือ ความรูที่อยูในวัตถุ เชน โทรศัพท
มือถอื ปากกา หนงัสือ วซีดีีมีความรูอยูในนัน้ (2) Skill (S) คือ ทกัษะ ในทีน่ี ้หมายถงึ ความ
รูที่ไดจากการฝกฝน ไมใชแคความรูธรรมดาหรือเพียงทองจําไดเทานั้น (3) Heulistics (H) 
, commonsense คือ สามัญสํานึก เปนความรูอยางหน่ึง ซึ่งหลายๆ คร้ังเราไมแนใจวา
ถูกหรือผิด ก็ตองลอง (4) Experience (E) คือ ประสบการณ เปนความรูอยางหนึ่ง เปน
ความรู Tacit ถาเราดึงออกมาไดเปน Explicit เราก็จะรูเขาใจมันอยางดี แตหลายๆ เรื่อง
เราอธิบายไมได แตเรามีประสบการณ เวลาทําเรานําประสบการณมาใชเปนความรู และ 
(5) Natural Talent (T) คือ พรสวรรค เปนความรูอยางหน่ึง คนบางคน จะเลนดนตรีได
เกงมากเพราะหูดีมาแตกําเนิด 
  จากคําจาํกัดความเบ้ืองตนสรุปไดวา ความรูเปนการผสมผสานของประสบการณ 
สารสนเทศ ความเขาใจ ทักษะและความเช่ียวชาญ รวมถึงส่ิงที่ไดรับการส่ังสมมาจากการ
ศกึษาเลาเรยีน คนควาและถายทอด ทีน่าํไปสูการกําหนดกรอบความคิดสําหรับการประเมิน 
ความเขาใจ และการนําสารสนเทศและประสบการณใหมมาผสมรวมกัน ซึ่งระดับความรู
ตามแนวคิดของ James Brain Quinn จําแนกได 4 ระดับ (สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบัน

เพิม่ผลผลิตแหงชาติ, 2548 : บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549) ไดแก (1) ความรูเชงิทฤษฎี 
(Know - What) เปนความรูเชิงขอเท็จจริง เปนความรูที่จํามาจากความรูชัดแจงที่ไดเรียน

มา (2) ความรูเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท (Know - How) เปนความรูที่สามารถนําเอาความ
รูชัดแจงที่ไดมาประยุกตใชตามบริบทของตนเองได จนเกิดเปนความรูฝงลึกท่ีเปนทักษะ
หรือประสบการณมากข้ึน (3) ความรูในระดับท่ีอธิบายเหตุผล (Know - Why) เปนความรู
เชิงเหตุผลระหวางเหตุการณตางๆ การแกปญหาที่ซับซอน การแลกเปล่ียนประสบการณ
กับผูอื่นหรือถายทอดใหผูอื่น ตลอดจนสามารถรับความรูจากผูรับไปปรับใชในบริบทของ
ตนเองได และ (4) ความรูในระดับคุณคา ความเช่ือ (Care - Why) เปนความรูในลักษณะ
ของความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสกัด ประมวล วิเคราะหความรูที่ตนเองมีอยูกับท่ี
ตนเองไดรับมาสรางเปนทฤษฎีใหมหรือนวัตกรรมได 

 2. ประเภทของความรู แนวคิดในการแบงประเภทความรูที่นาสนใจและไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายเปนของ Michel Polanyi และ Ikujiro Nonaka (อางใน พรธิดา 
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วิเชียรปญญา. 2547 ; บุญดี บุญญกิจ และคณะ, 2549 ; ยุทธนา แซเตียว, 2548) โดยเปน
แนวคิดท่ีแบงความรูออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
  2.1 ความรูทั่วไปหรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่
สามารถรวบรวมถายทอดได โดยผานวธิตีางๆ เชน การบันทกึเปนลายลักษณอกัษร ทฤษฎี 
คูมือตางๆ และบางคร้ัง เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม การจัดการความรูเดนชัด จะเนน
ไปท่ีการเขาถึงแหลงความรูตรวจสอบ และตีความไดเม่ือนําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นํา
มาสรุปไว เพื่อใชอางอิง หรือใหผูอื่นเขาถึงไดตอไป 
  2.2 ความรูเฉพาะตัวหรือความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความ
รูทีไ่ดจาก ประสบการณ พรสวรรค หรอื สญัชาตญาณ ของแตละบุคคลในการทําความเขาใจ
ในสิง่ตางๆ เปนความรูทีไ่มสามารถถายทอดออกมาเปนคาํพดูหรือลายลักษณอกัษรไดโดย
งาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ การจัดการความรูซอนเรน จะเนนไปท่ีการจัดเวที
เพื่อใหมีการแบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันอันนําไปสูการ
สรางความรูใหมที่แตละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป 
  ซึ่งความรู 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา 
บางคร้ัง Tacit ก็ออกมาเปน Explicit และบางคร้ัง Explicit ก็เปล่ียนไปเปน Tacit จากความ
รูทัง้ 2 ประเภท สดัสวนของความรูในองคกรจะพบวาสวนใหญเปนความรูแบบฝงลึกมากกวา
ความรูแบบชัดแจง สัดสวนไดประมาณ 80 : 20 ซึ่งเปรียบเทียบไดกับภูเขานํ้าแข็ง สวนที่
พนเหนือนํ้าสามารถมองเห็นชัดเจนเปรียบไดกับความรูแบบชัดแจงซึ่งเปนสวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับสวนที่จมอยูใตนํ้าเปรียบไดกับความรูฝงลึก 
 3. การสรางความรู ศาสตราจารย อิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) จาก
มหาวิทยาลัย ฮโิตสุบาช ิญีปุ่น ไดอธบิายถึงหลักสําคัญของการสรางความรูในองคกรตางๆ 
วา มันคือการสังเคราะหหลอมรวมความรูที่ชัดแจงกับความรูที่ฝงลึก และยกระดับข้ึน โดย

ผานกระบวนการ 4 สวนท่ีเรียกวา “เซกิ” (SECI) (Nonaka and Takeuchi, 2000 ; 
ปยนาถ ประยูร, 2556)

  3.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน (Socialization) เปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ขอคิดเห็น ความเชื่อ วิธีการ ฯลฯ ในลักษณะบุคคลตอบุคคล ตัวตอตัว ซึ่ง
เปนการแบงปนและสรางความรูจาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit Knowledge โดยแลก

เปล่ียนประสบการณตรงของผูที่สื่อสารระหวางกัน
  3.2 การสกัดความรูออกจากตัวตน (Externalization) เปนการแลกเปล่ียน
ความรูทีฝ่งลึกอยูในตัวบุคคลไปเปนความรูทีผู่อืน่สามารถเขาถงึได โดยกระบวนการตางๆ 

เชน การจับกลุมคุยกันเพือ่หาความคิดใหมๆ  หรือกลาวไดวาเปนการสรางและแบงปนความ
รูจากการแปลง Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge โดยเผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 
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  3.3 การผนวกความรู (Combination) เปนการนาํเอาความรูทีช่ดัแจงจากแหลง
ตางๆ ที่มีมากมายมารวบรวม บันทึก จัดกลุม แบงเปนหมวดเปนหมู ทําใหเกิดเปนความ
รูชัดแจงอีกระดับหน่ึง ในรูปแบบท่ีสามารถเผยแพรไดมากย่ิงขึ้น หรือเปนการแบงปนและ
สรางความรูจาก Explicit Knowledge ไปสู Explicit Knowledge โดยรวบรวมความรูประเภท 
Explicit ที่เรียนรู มาสรางเปนความรูประเภท Explicit ใหมๆ
  3.4 การผนึกความรูในตน (Internalization) เปนการนําเอาความรูที่ไดรับมา
ดวยวิธีตางๆ ไปลองปฏิบัติใหเกิดความเช่ียวชาญเปน “การรูจริง” สามารถประยุกต เปน
ผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือวิธีการใหมๆ หรืออาจจะเปนการปรับปรุงของเกาท่ีมีใหเกิด
คุณคามากข้ึน ซึง่สดุทายจะเปนความรูฝงลึกท่ียกระดับข้ึนไปในตัวบุคคล กลาวอกีนัยหนึง่
เปนการแบงปนและสรางความรูจาก Explicit Knowledge ไปสู Tacit Knowledge โดยมัก
จะเกิดจากการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง 
  สรุปความรูเปนสารสนเทศท่ีนําไปสูการปฏิบัติ เปนเนื้อหาขอมูล ซึ่งประกอบ
ดวยขอเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือขอมูลอื่นๆ ที่
มีความจําเปน และเปนกรอบของการผสมผสานระหวางประสบการณ คานิยม ความรอบรู
ในบริบท สําหรับการประเมินคา และการนําเอาประสบการณกับสารสนเทศใหมๆ มาผสม
รวมเขาดวยกัน ซึ่งชั้นของความรู เปนดังน้ี (1) ขอมูล (Data) เปนขอมูลดิบท่ียังไมไดผาน
กระบวนการประมวลผล หรือเปนกลุมของขอมูลดิบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (2) 
สารสนเทศ (Information) เปนขอมูลท่ีผานกระบวนการประมวลผลโดยรวบรวมและ
สงัเคราะหเอาเฉพาะขอมูลท่ีมีความหมายและเปนประโยชนตองานท่ีทาํ (3) ความรู (Knowl-
edge) เปนผลจากการขดัเกลาและเลือกใชสารสนเทศ โดยมีการจดัระบบความคิด เสยีใหม

ใหเปน “ความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง” (4) ความเฉลียวฉลาด (Wisdom) เปนการ
นําเอาความรูตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันเพื่อใชใหเกิดเปนประโยชนตอการทํางานใน

สาขาวิชาชีพตางๆ และ (5) เชาวนปญญา (Intelligence) เปนผลจากการปรุงแตงและจดจํา
ความรูและใชความเฉลียวฉลาดตางๆในสมอง ทําใหเกิดความคิดท่ีรวดเร็วและฉับไว 
สามารถใชความรูและความเฉลียวฉลาดโดยใชชวงเวลาส้ันกวา หากนําเอามาจัดลําดับเปน
ขั้นตอนของการเรียนรูสําหรับมนุษยแตละบุคคลจะได 
 4. การจดัการความรู (KM : Knowledge Management) เปนวธิคิีดท่ีเชือ่วาการ
ที่คนในสังคมองคกร หรือชุมชน มีความรูและสามารถใชความรูไดอยางเหมาะสม จะกอให
เกิดผลงานสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหแกหนวยงานและสังคม นอกจากนี้ ยังสามารถแกไข
ปญหา อุปสรรค และเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันยิ่งขึ้น และการจัดการความ

รูจะเปนเครือ่งมือทีท่าํใหการสรางองคกรแหงการเรียนรู (LO : Learning Organization) ให
เปนจริงข้ึนมาได โดยท่ีการจัดการความรู คือการศึกษาในรูปแบบท่ีไมเคยชนิ เปนการเรียน

รูแบบขลุกอยูกับงานสามารถผสาน และกลมกลืนไปกับการใชชีวิต 
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 การจัดการความรูเปนกระบวนการนําความรูที่เกี่ยวของทั้งหมดท่ีเปนประโยชน 
และสําคัญตอองคกรมาจําแนก วิเคราะห จัดระเบียบ ดึงเอาความรูที่กระจัดกระจาย ฝงอยู
ทั่วไปภายในองคความรูขององคกร เพื่อใหงายตอการเขาถึง และเผยแพรการผสมผสาน 
(ประพนธ ผาสุขยืด, 2550) นอกจากนั้น การจัดการความรู ยังเปนการยกระดับความรูของ
องคกรเพื่อสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญา โดย เปนกิจกรรมท่ีซับซอนและกวาง
ขวาง ไมสามารถใหนิยามดวยถอยคําสั้นๆ ได ดังน้ันตองใหนิยามหลายขอจึงจะครอบคลุม
ความหมาย (วิจารณ พานิช, 2552) เชน เปนการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และ
การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางความรูโดยมีเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรเปนตัวชวย 
ซึ่งเก่ียวของกับการแลกเปล่ียนความรูพฤติกรรมในองคกรท่ีเกี่ยวของกับสังคม วัฒนธรรม
และวิธีปฏิบัติมีผลตอการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการความรูเปน
อยางยิง่ โดยอาศัยผูรูในการตีความและประยุกตใชความรู ดังนัน้ กิจกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วของ
กับคน การพัฒนาคน การดึงดูดคนท่ีมีความรูไวในองคกร ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
ความรู และการเพ่ิมประสิทธผิลขององคกรการจัดการความรูมีขึน้มาเพือ่ทีจ่ะชวยใหองคกร
ประสบความสําเร็จการประเมินตนทุนทางปญญาและผลสําเร็จของการประยุกตใชการ
จัดการความรูเปนดัชนีที่บอกวาองคกรใชการจัดการความรูไดผลหรือไม 
กระบวนการสรางกรอบแนวคิดการวิจัยดวยวิธีการการจัดการความรู 
 การสรางกรอบแนวคิดดวยวิธีการจัดการความรูหัวใจหลักอยูที่การนําความรู
ประเภทความรูเฉพาะตวัหรือความรูทีฝ่งอยูในคน (Tacit Knowledge) มาสรางกรอบแนวคิด
การวิจยั บุคคลท่ีถอืวาเปนผูมีความรอบรูหรือมีความรูทีฝ่งอยู อาจเรยีกวา ผูรู (knowledge-
able person) ซึ่งก็มีคําเรียกมากมาย เชน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ พหูสูต ผูทรงความรู 
ผูรอบรู นักปราชญ เปนตน เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาผูรูมักจะมีดานคุณสมบัติ ความรู
ความสามารถ และผลงานเปนมาตรฐาน เชน สัมพันธ พันธุพฤกษ (2556) กลาววา 

คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES) ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 2 ลักษณะ 
คือ (1) ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและมีประสบการณในดานเนื้อหา หรือตัวแปรท่ีศึกษา และ 

(2) ผูเชีย่วชาญทีมี่ความรู หรอืประสบการณในดานการสรางและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั ทัง้นี้
ควรกําหนดระยะเวลาท่ีผูเชี่ยวชาญสําเร็จการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัยเพื่อแสดงถึงความชํานาญการของผูเชี่ยวชาญ 

 นอกจากน้ันในแตละวงการก็จะมีเกณฑการกําหนดคุณสมบัตขิองผูเชีย่วชาญเปน
ของตนเอง เชน วงการการศึกษาโดยกําหนดเกณฑการพจิารณา ตาํแหนงผูเชีย่วชาญ ระดับ 
9 ผูที่จะไดรับแตงต้ังจะตองมีคุณสมบัติ ปริมาณ และคุณภาพของงาน ไดตามมาตรฐาน 

(หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญและ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามขอ 11 (ข) แหงกฎทบวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2519) (มหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร, 2556) อยางไรก็ตามความรูความชํานาญ หรือความเชีย่วชาญ มีความหมายก
วาง โดยมากจะเนนในเรื่องความถนัดในงานน้ันๆ ของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเปนองคความรู
เกีย่วกบังาน ทีไ่ดจากการฝกอบรมไดจากการอานหรอือาจมาจากประสบการณ ผูเชีย่วชาญ 
(Experts) มักจะตัดสินใจไดดีกวาผูที่ไมมีความเช่ียวชาญ (Non-Expert) ขอเท็จจริงบาง
อยางเกีย่วกับความเช่ียวชาญ (Expertise) เชน (1) ความเชีย่วชาญ (Expertise) จะสมัพันธ
กับการใชสติปญญาในระดับสูง แตก็ไมเสมอไปสําหรับบางคน (หมายถึง คนที่มีสติปญญา
ดีมักจะมีความเช่ียวชาญ : สามารถวัด IQ ได) (2) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) จะสัมพันธ
กับกับองคความรูจํานวนมาก (3) ผูเชี่ยวชาญ (Experts) ไดจากการเรียนรูจากความสําเร็จ
และความผิดพลาดซ่ึงเรียกวาเปนการส่ังสมประสบการณ (4) องคความรูของผูเชี่ยวชาญ 
(Expert knowledge) สามารถจัดเก็บ บริหารจัดการ และเรียกใชงานไดทันทีที่ตองการ 
(5) ผูเชี่ยวชาญ (Experts) ตองสามารถเรียกใชความชํานาญของตนไดอยางดีเยี่ยม 
(6) ผูเชีย่วชาญ (Experts) คือบคุคลท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน อาจเปนคนๆ เดยีว 
(Individual หรือกลุมผูเชี่ยวชาญ (Group) 
 สรุปไดวาผูที่มีความรูประเภท ความรูเฉพาะตัวหรือความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit 
Knowledge) เปนอยางดี ซึ่งอาจเรียกวา ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ พหูสูต ผูทรงความรู 
ผูรอบรู นกัปราชญ เปนตน ซึง่คุณสมบัตคิวรประกอบดวย (1) เปนผูมีประสบการณในเร่ือง
นั้นๆ มากกวาคนอื่น เชน ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาเปนระยะเวลาพอสมควรและเปนที่
ยอมรับในแวดวงอาชีพเดียวกัน (2) มีความรูความสามารถในเร่ืองนั้นๆ เปนอยางดี 
กลาวคือเปนผูผานการศึกษาในเรื่องนั้นมามากพอสมควร เชน สําเร็จการศึกษาศาสตรนั้น
ในระดับท่ีสูง ผานการฝกฝนและอบรมมากพอสมควร ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนั้นอยางตอ
เนื่อง (3) มีผลงานเปนท่ีประจักษ เปนผูสรางสรรคผลงานในเรื่องนั้นจนเปนที่ประจักร ไม
วาจะเปน ผลงานประดิษฐ (Innovation) งานเขียน (Writing) ตํารา (Textbook) บทความ 

(Article) งานวิจัย (Research) เปนตน (4) เปนผูไดรับการยอมรับและสถาปนาวาเปน
ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในศาสตรนั้นๆ เชน ไดรับตําแหนงสายวิชาการ เชน ชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญใน

วงการหรือในหนวยงานอืน่ เพือ่ใหเหน็ข้ันตอนของการดาํเนนิการอยางชดัเจนของการสราง
กรอบแนวคิดการวิจัยดวยวิธีการจัดการความรู ผูเขียนขออธิบายในรายละเอียดเพิ่มข้ึน 

ดังนี้ 
 1. ขั้นจินตนาการ (Imagination) ขั้นตอนคิดเองถึงแมวาจะเริ่มตนประเด็นนี้แต
ไมใชหัวใจของการออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยตามข้ันตอนนี้ เพียงแตผูเขียนเห็นวาวิธี

การเร่ิมดวยการจินตนาการเองมีความสําคัญพอสําหรับการเร่ิมตน เพราเปนเรื่องที่ผูวิจัย
ตั้งประเด็นสงสัยเองซึ่งเปนการเริ่มตนดวยการคิดเอง หรือจินตนาการเอง ซึ่งแนนอนขั้น
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ตอนนีผู้วจิยัควรเปนผูทีช่อบขบคิด คิดใหม คิดนอกกรอบ คิดสรางสรรคสกันดิหน่ึง ซึง่โดย
สวนใหญคุณสมบัตเิชนนีมั้กจะอยูกับคนสวนใหญ เนือ่งจากคนสวนใหญมักจะชอบอะไรใหม 
ไมชอบอะไรที่มันจําเจ ดังนั้นนักวิจัยที่มีประสบการณการทําวิจัยมาพอสมควรนาจะมี
คุณสมบัติแบบน้ีไมมากก็นอยท่ีชอบคิด ชอบวิจัยเรื่องใหมๆ ร่ําไป คุณสมบัติประเด็นนี้
เหมาะสมท่ีสุด เชนเดียวกับการสรางกรอบแนวคิดประเภทใชวิธีการคิดเชิงเหตุผลใชหลัก
การเดียวกันได กลาวคือ ตองมองสรรพส่ิงอยูสามประเด็นเปนการเบ้ืองตน ซึ่งอาจเรียกวา
มองสรรพส่ิงหรือมองส่ิงท่ีเปนประเด็นปญหาการวิจยัในเชงิระบบหรือตามหลักปฏิจจสมุปป 
บาท ไดแก (1) สภาวะทีเ่ปนอยู (Condition) หมายถงึ โจทยของการวยัหรอืขอสงสยัทีอ่ยาก
จะรู ผูเขียนเรียกวา “คุณลักษณะของสิ่งที่สงสัย” ซึ่งสิ่งที่เรากําลังพิจารณาอยูคืออะไร มี
สภาวะเปนอยางไร มีองคประกอบอะไรบาง (2) ปจจัยเชิงสาเหตุ (Caused factors) เปน
สาเหตุที่สงผลตอสภาวะท่ีเปนอยูมันเปล่ียนแปลงไป ซึ่งตองพิจารณาวาท่ีมันเปนอยูอยาง
นี้ตอนนี้เพราะมีสาเหตุหรือเงื่อนไขอะไรบางอยางไร และ (3) ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต (Outcome or Impact) ซึ่งเปนแนวโนมท่ีจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหากสภาวะท่ีเปน
อยูมันเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะเปนผลกระทบในเชิงบวก (Positive results) หรือ ผลกระ
ทบในเชิงลบ (Negative results) ก็ได (สัญญา เคณาภูมิ, 2557 ก) ดังแผนภูมิ 

แผนภูมิ 1 แสดงสรรพส่ิงเปนเหตุซึ่งกันและกัน

 อยางไรก็ตามในข้ันตอนนี้หากการวิจัยน้ันเปนการวิจัยในรูปของคณะผูวิจัยกลาว

คือมีนกัวจิยัหลายทาน ก็จะเปนการดทีีเ่ปดโอกาสใหนกัวจิยัแตละคนมีโอกาสไดจนิตนาการ
สรางกรอบแนวคิดของตนเองเปนการเบ้ืองตน กอนจะจะนําเขามาแลกเปล่ียนเรยีนรูกันจน

ตกผลึกเปนกรอบแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากหลายๆ มุมมอง
 2. ขั้นการคนหาความรู (Knowledge Identification) อยางท่ีกลาวมาแลว
เปนการเบ้ืองตนวาความรูที่ตองการคนหาเปนความรูเฉพาะตัวหรือความรูที่ฝงอยูในคน 

(Tacit Knowledge) ดังนั้นผูวิจัยจึงตองระบุแหลงความรูหรือระบุตัวผูรูในเร่ืองนั้นโดย
พิจารณาคุณสมบัติตามท่ีไดกลาวมา สําหรับนักวิจัยเดี่ยวนั้นมีความจําเปนตองแสวงหา
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ผูรูตามคุณสมบัตขิองเรือ่งทีต่นเองกาํลังจะทาํวจิยั สวนกรณคีณะผูวจิยัหรือมีนกัวิจยัหลาย
คนก็เปนการดีทีอ่าจถอืไดวานกัวิจยัเหลานัน้เปนผูมีประสบการณดานการวิจยัมาพอสมควร
ความรูที่สั่งสมจากประสบการณก็ถือไดวาเปนความรู Tacit Knowledge และหากจะดียิ่งๆ 
ขึ้นไปก็ใชผูรูเพิ่มเติมอีกจะทําใหกรอบแนวคิดน้ันมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
  3. ขั้นการสรางความรู (Knowledge Creation) ในข้ันตอนนี้เปนการสังเคราะห
ความรูจากการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันจากผูวิจัย คณะผูวิจัย ผูรู การแลกเปล่ียน
เรียนรูและการสังเคราะหมีหลายรูปแบบ เชน 
  3.1 รปูแบบการทาํรายงานการวจิยัประกอบหลักสตูรการศกึษา รูปแบบ
นี้เปนการออกแบบการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาแตละหลักสูตรท่ีมุงเนนผูสําเร็จ
การศึกษาจะตองเปนผูสรางองคความรูเปน ซึง่มีคําเรยีกตางกนัออกไป เชน สารนพินธ การ
ศกึษากรณ ีการศึกษาอสิระ การศึกษาคนควาอิสระ วทิยานพินธ ปริญญานพินธ ดุษฎนีพินธ 
เปนตน ในรูปแบบน้ีถือวามีการจัดการความรูอยู 2 ขั้นตอนดวยกัน กลาวคือ (1) ที่ปรึกษา
งานวิจัย ในข้ันตอนการปรึกษากับท่ีปรึกษางานวิจัย ซึ่งหลักสูตรจะแตงตั้งที่ปรึกษาที่มี
ความเช่ียวชาญในศาสตรนัน้มาเปนท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษา ซึง่ทีป่รึกษาอาจจะมีคนเดยีว 
หรือสองถึงสามคน และ (2) คณะกรรมการสอบงานวิจัย ในข้ันนี้ภายหลังจากท่ีทําการแลก
เปลีย่นรูเรยีนกับท่ีปรึกษางานวจิยัมาแลว ก็จะนาํเขาสูกระบวนการสอบเคาโครงงานวิจยัมี
วัตถุประสงค เชน ทดสอบความรูความเขาใจของผูวิจัย เปนการเติมเต็มงานวิจัยที่ยังไม
สมบูรณ เปนการแลกเปล่ียนเรยีนรูเพือ่ทาํใหเคาโครงงานวิจยัมีคุณภาพมากย่ิงขึน้ เปนตน 
นอกจากนั้นขั้นตอนกรรมการสอบงานวิจัยอาจมีหลายข้ันตอน เชน การสอบหัวขอ การ
สอบเคาโครงวิจัย การสอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ เปนตน ซึ่งแตละข้ันตอนผูเขียนเห็นวา

เปนการจัดการความรูทั้งน้ัน
  3.2 รูปแบบคณะวิจัยหรือทีมวิจัย ในรูปแบบน้ีเปนงานวิจัยท่ีมีผูวิจัยหลาย

คน คณะผูวิจัยยอมจะมีการประชุมปรึกษาหารือในแนวทางการวิจัยตลอดทุกข้ันตอนของ
การวิจยั เริม่แตการเริม่ตนคิดหัวขอการวจิยั การออกแบบเคาโครงการวิจยั การดําเนนิการ
วิจัย การเขียนรายงานการวิจัย เม่ือพิจารณาแลวในการประชุมชนแตละคร้ังก็เปนการแลก
เปล่ียนรูหรือเปนการถอดความรูจากประสบการณของนักวิจัยแตละคนน่ันเอง 
  3.3 รูปแบบการคณะกรรมการวิจัย เปนรูปแบบท่ีผูวิจัยอาจจะคนเดียว 
อาจจะหลายคน เสนองานวิจัยตอคณะกรรมการการวิจัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เชน 
คณะกรรมการพิจารณาทุนการวิจยัของหนวยงานตางๆ ซึง่เม่ือผูวจิยัไดเสนอเคาโครงวิจยั
เพือ่ขออนมัุตแิลว คณะกรรมการอาจะพจิารณาตองการใหเพิม่เตมิตัวแปรหรือรายละเอยีด

เพิ่มเติม หรือ ตองการผลการวิจัยมากข้ึน ลึกย่ิงข้ึน เปนตน 
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  3.4 รูปแบบอ่ืน ในสามรูปแบบท่ีกลาวมาขางตนถือวาเปนรูปแบบท่ีเปน
ทางการ ยังมีวิธีการอีกมากมายท่ีถือวาเปนการจัดการเรียนรู อาจจะออกมาในลักษณะรูป
แบบไมเปนทางการ เชน ผูวจิยั หรือคณะผูวจิยัไดเขาหาแลกเปล่ียนเรยีนรูกับผูรูเอง เปนตน 
 4. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) ในข้ันตอนนี้ภาย
หลังจากการแลกเปล่ียนเรียนรูจากข้ันตอนที่ผานมา ไมวาจะเปนรูปแบบเปนทางการ 
(Formal) และไมเปนทางการ (Informal) ผูวิจัยตองทําการจัดระบบความรูหรือเปนการ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจยัใหสมบูรณตามขอมูลท่ีไดแลกเปล่ียนเรยีนรูมาแลวนัน้ กลาว
คือเปนการสรุปประเด็นกรอบแนวคิดการวิจยัอีกคร้ังหนึง่ตอยอดหลังจากท่ีคิดเองในข้ันแรก 
กรอบแนวคิดท่ีผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูรูถือวาเปนกรอบแนวคิดท่ีดีมากทีเดียว
 5. ทบทวนวรรณกรรมยนืยัน (Confirm Literature) เพือ่ใหเกดิความนาเช่ือถอื
มากย่ิงขึ้นผูวิจัยควรจะทําการคนหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมายืนยันหรอื
มาสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีถูกสรางขึ้นมา และอาจเปนการคนพบตัวแปรเพ่ิมเติม
ใหกรอบแนวคิดสมบูรณมากย่ิงข้ึน วิธีการน้ีอาศัยวิธีคิดแบบปฏิโลมวิจัย หรือ ยุทธวิธีการ
คิดแบบยอนกลับ (Work Backwards) 
 6. สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย (Research Framework Conclusion) ใน
ขัน้ตอนนีผู้วจิยัทาํการสรุปเปนกรอบแนวคดิการวิจยัการวจิยั ไมวาจะเปนกรอบแนวคดิเชงิ
องคประกอบ (Component Conceptual Framework) กรอบแนวคิดเชิงตัวแปร (Relation-
ships between Variables Conceptual Framework) และ กรอบแนวคิดเชิงกระบวนการ 
(Process Conceptual Framework) หรือจะสรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดแบบผสมผสาน 
ดังตวัอยางการเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ง ความสัมพนัธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงกับวิถคีวามเปนประชาธิปไตยของประชาชนตําบลกุดใสจอ ตาํบลโคกพระ และตําบล
มะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงตัวอยางการเขียนกรอบแนวคิดแบบผสมผสาน
ที่มา : สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร (2557)

 จากแผนภูมิแสดงการเขียนกรอบแนวคิดการวิจยัแบบผสมผสาน ดังนัน้ (1) กรอบ
ลางเปนการเขียนกรอบแนวคิดเชิงตัวแปร หรือ ความสัมพันธระหวางตัวแปร (Relation-

ships between Variables Conceptual Framework) และจะเห็นวามีกรอบใหญ 3 กรอบ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายถึง การเช่ือมกันระหวางกระบวนการ เรียกวา กรอบแนวคิดเชิง
กระบวนการ (Process Conceptual Framework) กลาวคือ ในกรอบแรกการวิจัยเริ่มดวย

การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ซึ่งผลการวิจัยในกรอบแรกจะนําไปสู การ
ศึกษาในกรอบท่ีสองเปนการศึกษาและวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค ของ
การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับวิถีความเปนประชาธิปไตย ผลการ

วิจยัในกรอบท่ีสองจะนํามาเปนฐานคติในการสรางวิธกีารพัฒนา ในตัวอยางจะเปนการสราง
แนวทางการการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับวิถีความเปน
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ประชาธิปไตย นอกจากนั้น หากใสองคประกอบหรือประเด็นยอยของแตละตัวแปร เชน กา
รบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสูวถิคีวามเปนประชาธิปไตย ปรกอบดวย หลักอํานาจ
อธิปไตยเปนของประชาชน หลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการถือ
เสียงขางมาก และ หลักประนีประนอม อยางน้ีเรียกกวา กรอบแนวคิดเชิงองคประกอบ 
(Component Conceptual Framework) (สัญญา เคณาภูมิ, 2557 ข) 
 
สรุป
 กลาวโดยสรปุการสรางกรอบแนวคดิการวิจยัดวยวธิกีารการจดัการความรู (Knowl-
edge Management) โดยหลักการนําเอาความรูประเภท Tacit Knowledge เขาสู 
กระบวนการกล่ันกรอง อยางไรก็ตามวิธีการกล่ันกรองความรูไดดีที่สุด คือ ใชกระบวนการ
วจิยัเขาไปกล่ันกรอง ซึง่วธิกีารน้ีใหความสําคัญกับผูรูหรือผูเชีย่วชาญ ซึง่ออกมาในลักษณะ
การแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ แลวทําการสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัย สุดทายเพื่อใหกรอบแนวคิดเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไปใหทําการทบทวน
วรรณกรรมยืนยันกรอบแนวคิดการวิจัยเปนลําดับสุดทาย ดังนั้นองคความรู ทาง
รัฐประศาสนศาสตรที่ไดรับการพัฒนาโดยกระบวนการศึกษาวิจัยดวยการกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยัท่ีทาทายจะทําใหไดองคความรูใหมทางรัฐประศาสนศาสตรทีท่นัสมัยอยาง
ตอเนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิชาการฉบับนี้สําเร็จลงดวยความอนุเคราะหจากหลายทาน โดยเฉพาะ

อยางย่ิง รองศาสตราจารย สมชาย วงศเกษม และ รองศาสตราจารย ดร.สมเจตน ภูศรี 
อธิการบดีและอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อนุเคราะหใหคําปรึกษา

แนวทางการเขียนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กราบขอบพระคุณคุณแมสีดา และคุณพอ
ศิลา เคณาภูมิ บุพการีที่ใหกําลังใจผูเขียนมาโดยตลอด 
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