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The principal informational components (rectangles) , methodological controls (ovals) 
and information transformations (arrows) of the sc. process.
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Constructing Theory vs. Applying Theory (inductive methods vs. deductive methods)

Constructing theory;
understanding what is observed, 

indcutive methods

Applying theory;
knowing what to observe; 
deductive methods
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Theorizing vs. Empirical RS. (logical methods vs. research methods)

Doing empirical research;
research methods

Theorizing;
logic methods



5

Theme of the paper

Ø แสดง scientific process (of building theory) ประกอบดวย 5  information components 
(สี่เหลี่ยม Fig 1.1) ซึ่งจะเปลี่ยนไปมา (transformation) ได  โดยผาน methods ตางๆ (วงร ีFig 1.1)

Ø แสด คสพ process ขางตน กับการดําเนินการวิจัยท่ีรูจักกันมากอนแลวคือ induction (left) , 
deduction (right), theorizing (top) ,  empirical research (bottom)
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Importance of the topic to the research discipline

มองการวิจัยเปน ศาสตร (science) --> กระบวนการ (process) ใชความพยายาม (endeavor) ตางๆของ
มนุษยในสังคม อยางมีระบบ (systematic)

แสดงใหเห็นเปนระบบ ; การคืบหนาของกระบวนการทั้งในการสรางทฤษฎี และนําทฤษฎีมาใช, การเช่ือมโยงของ 
elements

กลาวถึง Variations ภายในระบบที่อาจเกิดขึ้นได  เชน : 

• quick / slow

• rigorous / flexible

• experts : few / several,  similar / distinct roles

• imaginary / actual fact

หมายเหตุ

observation : concrete, highly specific & unique items of information

theory : abstract, the most general type of information

application : in sc. process, นัยตางจาก engineering application

trial : in sc. process = preliminary, pretests, pilot studies

trial process : may be imaginary trial or actualized trial
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Major contributions of the paper

ชวยใหเขาใจถึง theme ภายในกระบวนการวิจัย  ทําใหมีหลักคิดท่ีด ี:

-  เห็นการเชื่อมโยงกัน (associate), ค เกี่ยวของตอกัน ของ element ภายใน process

-  เขาใจชัดขึ้นวาทําไมงานวิจัยบางอยาง จึงอาศัยบทบาทรวมของ induction, deduction ในการดําเนิน
การ (Fig 1.2)

-  ชวยใหมีความมั่นใจในกระบวนการวิจัยเพ่ิมข้ึน  จากการที่ผุเขียนอธิบายถึง
• ค ยืดหยุน, การผันแปร ในกระบวนการยอยแตละขั้นตอน

• การเปลี่ยนกลับไปกลับมา

• การเกิด/ดับของแตละ information components ในระหวางทําวิจัย


