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เฉลยคําถามทายบทที่ 2 
กรอบแนวคิด 

(Scope of Thought) 
 
1. จงอธิบายถึงความหมายของกรอบแนวคิดวาคืออะไร มีความสําคัญตอการสรางแบบจําลอง

อยางไร 
ตอบ กรอบแนวคิด หมายถึงแนวทางในการระบุวามีตัวแปรใดบางที่สามารถตอบประเด็นปญหา 
หรือเปาหมายที่ตองการทราบได และตัวแปรเหลานั้นมีความสัมพันธกันเชนไร กรอบแนวคิดนี้มี
ความสําคัญมาก เพราะปญหาใดปญหาหนึ่งนั้นสามารถที่จะมีแนวทางหรือวิธีการในการตอบ
ปญหาไดมากกวาหนึ่งวิธี ในการกําหนดกรอบแนวคิด หมายถึง การกําหนดแนวทางการวิเคราะห
หรือแนวทางการตอบคําถาม ของประเด็นปญหาไวลวงหนา ซ่ึงเปนการชวยใหผูสรางแบบจําลอง 
และผูอ่ืนไดทราบวา ผูสรางแบบจําลองมีแนวคิดอยางไรเกี่ยวกับประเด็นปญหา หรือเปาหมายและ
คิดวา อะไร(ตัวแปรใด) สัมพันธกับอะไร (ตัวแปรใด) ในทิศทางใดหรือรูปแบบใด 

 
2. ท่ีมาของกรอบแนวคิดมาจากแหลงใดไดบาง อธิบายใหเขาใจ 

ตอบ  เราสามารถแบงที่มาของกรอบแนวคิดไดอยางกวาง ๆ 3 ทาง คือ 
1) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีผูอ่ืนคนควาทดลอง และสรุปผลไวแลว 

และเปนแนวคิดที่ตรงกับประเด็นปญหาที่ตองการศึกษา หรือมีเนื้อหาสาระ พาดพิงถึง
ประเด็นปญหาที่ตองการศึกษา หรือมีความสัมพันธกับตัวแปรบางตัวที่ตองการศึกษา
รวมอยูดวย โดยงานวิจัยที่กลาวถึงนี้ไมจําเปนที่จะตองอยูในสาขาเดียวกันกับผูสราง
แบบจําลอง หรือผูศึกษาเสมอไป โดยสามารถนํางานวิจัยของสาขาอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยว
โยงกับสาขาที่กําลังศึกษามาใชเปนแนวคิดในการศึกษาได โดยผลงานวิจัยที่นํามาใช
อางอิงนั้นจะตองเปนผลงานที่มีคุณภาพไดรับความเชื่อถือโดยทั่วไป ผลงานที่ไดรับ
ความเชื่อถือ  เชน  ผลงานที่ได รับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งของไทยและ
ตางประเทศ 
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2) ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ทฤษฎี หมายถึง โครงสรางของแนวคิดที่ใชในการอธิบายความจริง  
ทฤษฎีที่สรางขึ้นในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรนั้น มาจากแนวคิด 2 ประการคือ จากแนวคิด
ทางดานอนุมาน (deductive method) และแนวคิดทางดานอุปมาน (inductive method) 
เพราะแนวคิดทั้งสองนี้ยังไมไดมีการพิสูจนวาแนวคิดใดดีกวากัน โดยแนวคิดเกี่ยวกับ 
วิธีการอนุมาน (deductive method) หมายถึง ขบวนการที่นําสิ่งที่รูแลววาเปนจริงหรือ
ถูกตองมาตั้งขึ้นเปนทฤษฎี เชน เรารูวานักเศรษฐศาสตรทุกคนเปนมนุษยเมื่อเรารูวา
สมชายเปนนักเศรษฐศาสตร ดังนั้นเราจะสรุปไดทันที่วาสมชายตองเปนมนุษย แนวคิด
เกี่ยวกับวิธีการอุปมาน (inductive method) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่พบวาเปนจริง 
แลวสรุปขึ้นเปนทฤษฎี เชน เราพบวานักเศรษฐศาสตรที่เคยรูจักลวนเปนมนุษย ดังนั้นเรา
จึงสรุปวา นักเศรษฐศาสตรทั้งหมด เปนมนุษย 

3) แนวคิดของผูสรางแบบจําลองหรือของนักวิจัย นอกจากการศึกษาจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาตามที่กลาวแลวนั้น กรอบแนวคิดอีกทาง
หนึ่งยังมาจากแนวความคิดและประสบการณของผูสรางแบบจําลองเองดวย โดยผูสราง
แบบจําลองจะนําแนวคิดประสบการณที่ตนมีอยูมาผสมผสานกับทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
ไดจากการทบทวนวรรณกรรม  มาประมวลขึ้นเปนโครงสรางแบบจําลอง  ใน
ขณะเดียวกันก็จะทําการกําหนดสมมติฐานใหกับโครงสรางแบบจําลองที่สรางขึ้นดวย 

 
3. สมมติฐาน คืออะไร และจงกลาวถึงคุณสมมติของสมมติฐานที่ดี 
ตอบ   สมมติฐาน หมายถึงสิ่งที่คาดคิดหรือคาดเดาวาจะเปนคําตอบ ของปญหา (a proposed 
solution of the problem) นอกจากนี้แลวสมมติฐานยังหมายรวมถึงทิศทางความสัมพันธของตัว
แปร เชน ทฤษฎีวาดวยอุปสงคความวา ความตองการซื้อส้ินคาขึ้นอยูกับราคาสินคา ถาราคาสินคา
สูงขึ้นก็จะมีความตองการซื้อสินคานั้นนอยลง และถาราคาสินคาลดลงก็จะมีความตองการซื้อ
สินคานั้นสูงขึ้น ดังนั้นสมมติฐานของทฤษฎีอุปสงคก็คือ เราคาดวาการที่ปริมาณการซื้อสินคา
หนึ่งจะมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับราคาของสินคา และความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณ
การซื้อสินคาก็จะมีทิศทางตรงกันขาม 
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คุณสมมติของสมมติฐานที่ดีคือ 
1) สมมติฐานตองมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ควรจะหลีกเลี่ยงคําที่มีความหมาย

คลุมเครือกวางเกินไป เชน ในทฤษฎีอุปสงค นอกจากปริมาณการซื้อสินคาจะขึ้นอยูกับ
ราคาสินคาแลวยังขึ้นอยูกับราคาของสินคาอื่นดวย การพูดเชนนี้ ยังไมชัดเจนเพราะกวาง
เกินไป ควรระบุไปเลยวาสินคาชนิดอื่นหมายถึงอะไร มีความสัมพันธกับสินคาที่กําลัง
พิจารณาอยางไร เปนสินคาทดแทนกันหรือสินคาที่ใชประกอบกัน เชน ถาจะพูดถึง
ปริมาณการซื้อเนื้อหมูขึ้นอยูกับราคาของเนื้อหมูในทิศทางตรงขามแลว ยังขึ้นอยูกับราคา
ของเนื้อไก ในทิศทางเดียวกันเพราะ เนื้อไก เปนสินคาที่สามารถใชทดแทนเนื้อหมูได 
อยางนี้ เปนตน  

2) สมมติฐานตองเปนสิ่งที่สามารถทดสอบไดสมมติฐานที่สามารถทดสอบได สวนใหญจะ
เปนตัวแปรที่สามารถวัดในเชิงปริมาณได  คือเปนตัวแปรประเภทเชิงปริมาณ ไมใชตัว
แปรประเภทเชิงคุณภาพ เชนเมื่อเราสรางแบบจําลองอุปสงคของเนื้อหมู แลวเราสามารถ
ทดสอบความสัมพันธของปริมาณเนื้อหมูกับราคาเนื้อหมูไดวา มีความสัมพันธในดาน
ตรงขาม และความสัมพันธของปริมาณเนื้อหมูกับราคาของเนื้อไก มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันได ดวยการดูเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ (coefficient) หรือที่เรียกวา
คาพารามิเตอร (parameter) ถาเครื่องหมายออกมาเปนบวก แสดงวามีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน แตถาเครื่องหมายออกมาเปนลบก็แสดงวามีความสัมพันธในทางตรงขาม 

3) สมมติฐานควรมีขอบเขตกระชับไมกวางเกินไป สามารถทดสอบและสรุปผลไดในเวลา
และงบประมาณที่จํากัดการตั้งสมมติฐานในลักษณะครอบจักรวาล หรือที่เรียกวาเหวี่ยง
แหนั้น ไมเกิดประโยชน เพราะจะทําใหการทดสอบความถูกตอง ลําบากและยากตอการ
แปลความสรุปผลใหตรงประเด็นปญหาที่ตองการทราบดวย แตอยางไรก็ตามหากจะถาม
วา ขอบเขตของสมมติฐานขนาดใดจึงจะเหมาะสมและกระชับนั้น ก็ไมมีหลักเกณฑ
แนนอนตายตัว นาจะเปนดุลยพินิจของผูสรางแบบจําลองหรือของผูวิจัย สําหรับ
หลักเกณฑที่นาจะนํามาพิจารณาปรับใชก็คือ อาจจะดูที่ระยะเวลาและงบประมาณวาดวย
เวลาและงบประมาณที่จํากัดจะสามารถทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวและสรุปผลใหได
ครบถวนถูกตองหรือไม ถาไดก็นาจะถือวาเปนสมมติฐานที่นาจะใชไดไมกวางเกินไป
ดังนี้เปนตน 
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4. หลักในการเลือกกรอบแนวคิดเพื่อสรางแบบจําลองมีอะไรบาง จงอธิบายมาพอเขาใจ 
ตอบ หลักสําคัญในการเลือกกรอบแนวคิดดังนี้คือ 
1) ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมนั้น ควรเปน

กรอบแนวคิดที่ตรงตามเนื้อหาสาระของประเด็นปญหาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
เพราะแนวความคิดที่มีลักษณะคลายกันแตไมใชเร่ืองเดียวกันเมื่อนํามาใชแลวในบางครั้ง
ก็อาจจะทําใหเกิดผิดพลาดอยางใหญหลวงได เชนกรณีการวิเคราะหความตองการซื้อ
วัตถุโบราณวาขึ้นอยูกับอะไรบาง ในกรณีนี้หากผูสรางแบบจําลอง นําแนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีอุปสงคมาใชเพราะเห็นวาเปนเรื่องเดียวกันแลวอาจเกิดความผิดพลาดอยางใหญ
หลวงขึ้นไดเพราะจริงๆ แลว ในเรื่องของวัตถุโบราณนั้นราคาไมไดเปนปจจัยหลักในการ
สะทอนปริมาณความตองการซื้อ แตขึ้นอยูกับสิ่งอื่นมากกวา ดังนั้นในการนํากรอบ
แนวคิดทฤษฎีมาใชจึงตองพิจารณาใหรอบคอบ ตรงตามความเปนจริงที่สุดดวย ความงาย
และไมซับซอน แนวคิดที่งายและไมซับซอนจะทําใหผูสรางแบบจําลองและผูอานทั่วไป 
สามารถทําความเขาใจไดงาย และสะดวกในการกําหนดตัวแปรการเก็บขอมูลตลอดจน
การวิเคราะหผลและการอางผลเพราะแนวคิดที่งายและไมซับซอน ยอมหมายถึง แนวคิด
ที่ประกอบดวยตัวแปรที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ไมยุงยากในการตีความตลอดจนเปนตัว
แปรที่สามารถหาขอมูลไดงาย ถาเปนขอมูลในลักษณะขอมูลมือสอง (secondary data) ก็
จะเปนตัวแปรที่มี ผู เก็บขอมูลไวครบถวนถูกตองแลว  ควรหลีกเลี่ยงแนวคิดที่
สลับซับซอน เพราะแนวคิดที่ซับซอนนั้นถานํามาใชโดยที่ไมรูจริงอาจจะกอใหเกิด การ
ตีความผิดพลาดได 

2) ควรเปนแนวคิดที่มีความสอดคลองกับแนวคิดของผูสรางแบบจําลอง ในการสราง
แบบจําลองนั้น ถาผูสรางแบบจําลองใชแนวคิดทฤษฎีหรือแนวคิดจากงานวิจัยที่ไมเห็น
ดวยมาเปนแนวทางในการสรางแบบจําลองนั้น เหมือนกับการบังคับใหผูที่ไมเห็นคน
ขโมยของดวยตา แตตองไปชี้ตัวผูตองหา ซ่ึงอาจเปนผูบริสุทธิ์ก็เปนได ดังนั้นในกรณีนี้
จึงอาจเกิดความผิดพลาด ลําเอียงขึ้นได ควรจะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะในกรณีที่ตองการ
สรางแบบจําลองเชิงนโยบาย 
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3) ตองเปนแนวคิดที่มีประโยชนเชิงนโยบาย ในการสรางแบบจําลองนั้นโดยปกติแลว ส่ิงที่
เราตองการทราบจากแบบจําลองคือ ตองการทราบวา ประเด็นปญหามีคําตอบเชนไร 
ขณะเดียวกันก็ตองการควบคุมผลลัพธใหเปนไปในแนวทางที่ตองการที่จะสามารถ
ควบคุมผลลัพธใหเปนไปในแนวทางที่ตองการไดนั้น ก็คือตองสามารถควบคุมตัวแปร
อิสระที่ เราเรียกวาตัวแปรเชิงนโยบายได ดังนั้นการเลือกตัวแปรอิสระเขามาใน
แบบจําลองจึงมีความสําคัญ เพราะในบางครั้งตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายตัวแปรตาม
ไดแตไมสามารถควบคุมได ก็ไมกอใหเกิดประโยชนในเชิงนโยบาย เชนตัวแปรอายุ มี
ความสัมพันธตอทัศนคติของคนดานการศึกษา คือ คนยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็จะมีความเขาใจ
ในคุณคาของระดับการศึกษามากขึ้น ในกรณีนี้ตัวแปรอายุไมสามารถควบคุมได ดังนั้น
ถึงแมจะทราบวาผูมีอายุมากจะเห็นดวยกับการใหการศึกษา ก็ไมไดมีประโยชนอะไร
เพราะควบคุมไมได ดังนี้เปนตน ฉะนั้นในการเลือกตัวแปรจึงควรพยายามเลือกตัวแปรที่
สามารถควบคุมได เพราะจะไดใชเปนตัวควบคุมใหบรรลุเปาหมายของตัวแปรตามได
สะดวก 

 
5. ประโยชนของกรอบแนวคิดท่ีดีมีอะไรบาง จงอธิบายโดยละเอียด 
ตอบ การเลือกกรอบแนวคิดที่ดีและถูกตองนั้น จะมีประโยชนตอผูสรางแบบจําลอง หรือ
ผูทําการวิจัยหลายประการไดแก 
1) เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล ตามที่อธิบายแลววากรอบแนวคิด หมายถึง แนวทางในการ

ระบุวามีตัวแปรอะไรบางที่สามารถตอบประเด็นปญหาที่ตองการทราบได และมี
ความสัมพันธกันเชนไร ดังนั้นเมื่อเลือกกรอบแนวคิดไดแลว ก็หมายความวา เราทราบ
แลววาจะตองมีตัวแปรใดบาง และควรจะทราบตอไปดวยวา ลักษณะของตัวแปรแตละ
ตัวเปนอยางไรทําใหสามารถวางแผนหรือวางแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลได
ถูกตองตรงกับความเปนจริงและเชื่อถือไดเพราะวิธีการเก็บขอมูลที่ตางกัน จะไดขอมูลที่
มีความถูกตองและความนาเชื่อถือไมเทากัน 

2) เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล เมื่อเลือกกรอบแนวคิดไดแลวแสดงวา เราทราบแลววา จะมี
ตัวแปรอะไรบางสัมพันธกันเชนไร ในการตอบประเด็นปญหาของเราและตัวแปรที่ไดนี้
จะบอกเราไดวา ควรจะใชวิธีการในการวิเคราะหขอมูลอยางไรจึงจะเหมาะสม เชนถา
เปนขอมูลประเภทเชิงคุณภาพ (quality variable) โดยทั่วไปจะไมสามารถนํามาวิเคราะห
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ใหเห็นถึงปริมาณการเปลี่ยนแปลง อาจจะสามารถวิเคราะหในลักษณะทําตารางไขว หา
ความสัมพันธเทานั้น แตถาเปนขอมูลประเภทเชิงปริมาณ (quantity variable) ก็อาจจะ
สรางความสัมพันธเปนสมการ แลวหาคาพารามิเตอรดวยวิธีวิเคราะหถดถอย (regression 
analysis) หรือการวิเคราะหเสนทาง (path analysis) ดวยการสรางแผนภาพแสดงความ
เชื่อมโยงระหวางตัวแปรเหลานี้เปนตน 

3) มีประโยชนชวยในการตีความหมาย เมื่อเลือกกรอบแนวคิดใดแลว หมายความวาเราจะ
ทราบแนวทางความสัมพันธของตัวแปรภายใตทฤษฎีตาง ๆ เมื่อเราวิเคราะหขอมูล
ออกมาไดแลว ถาตรงตามแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไวแตตน ก็จะเปนการงายในการ
ตีความระบุผลที่ไดวานาจะเกิดจากสาเหตุอะไรไดบาง แตถาเมื่อไรก็ตามไดผลการ
วิเคราะหออกมาไมตรงกับกรอบแนวคิดที่วางไว ก็ไมไดหมายความวาผลที่ไดนั้นเกิดการ
ผิดพลาดแตประการใด ผลที่ไดอาจจะเปนการคนพบใหม ๆ ก็เปนได ดังนั้นจึงเปนหนาที่
ของผูสรางแบบจําลองตองพิจารณาหาเหตุผลความเปนไปได นอกเหนือจากที่ไดศึกษา
มาแลวแตตน เพื่อคนหาคําตอบสิ่งที่พบวาเปนเพราะอะไร พยายามหาขอสรุปที่ควรจะ
เปนไปได ไมใชวาเมื่อเห็นวาผลลัพธที่ไดไมตรงกับทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดที่วางไว ก็
จะสรุปวาขอมูลที่เก็บไดเกิดความผิดพลาด เวลานอยไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติม มาเปน
ขออางในการสรุปผล เพราะถาเปนเชนนี้ก็หมายความวาผูสรางแบบจําลองยึดติดกับ
ทฤษฎีและแนวคิดที่เลือกเทานั้นไมยอมรับความเปนจริงอยางอื่น ที่อาจจะมีก็เปนได 
สรุปวาผลที่ได จากการวิเคราะห ไมจําเปนตองเปนไปตามแนวคิด ทฤษฎีหรือสมมติฐาน
ที่วางไวแตแรกเทานั้น อาจจะไดผลลัพธออกมาในลักษณะตรงขามกับสิ่งที่เคยรูก็ได 
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะอยูบนพื้นฐานหรือสถานการณที่ตางออกไปก็เปนได  


