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บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอความจริงเก่ียวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ใน 4 ประเด็น คือ (1) ความหมายและองค์ประกอบของการวิจยั (2) การสรุปผลการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (3) ประเภทของการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และ (4) วิธี
วทิยาการวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเพื่อน าเสนอแนวทางการเลือกวธีิวิทยาใหเ้หมาะสมกบั
ปัญหาวิจัย ผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัแบบผสม ซ่ึงวิธีวิทยา
ทั้ง 3 ประเภทน้ีมีแนวคิดและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การเลือกวิธีวิทยาการวิจยัแบบใดมาใช้นั้นข้ึนอยู่กบั
ปัญหาวิจยั เพราะการเลือกวิธีวิทยาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมมาใชจ้ะท าให้ผลการวิจยัมีคุณค่าต่อการน าไปใช้
ประโยชน ์
ค าส าคัญ: วธีิวทิยาการวจิยั สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ความจริง ปัญหาวจิยั 

 

ABSTRACT 

 The objective of this article is to propose the four facts of research in social sciences and humanities 

consisting of (1) the definition and factors of research, (2) findings conclusion of the research in social 

sciences and humanities, (3) the categories of the research in social sciences and humanities, and (4) research 

methodologies in social sciences and humanities, and to propose the guidelines of selecting the methodology 

suit to research problem. The synthesis and analysis results showed that there are three categories of the 

research in social sciences and humanities comprising (1) quantitative research, (2) qualitative research, and 

(3) mixed-methods research. These research methodologies are different in terms of their concept and 
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characteristics. To select the appropriate and correct research methodology depends on research problem 

leading to make the research findings enough valuable to utilization.  

Keywords: Research methodology, Social sciences, Humanities, Fact, Research problem 
 

บทน า 

 การวิจยัน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม (Innovation) ไม่วา่จะเป็นการวิจยัพื้นฐาน 
(Basic research) ท่ีเป็นรากฐานความแข็งแกร่งของสาขาวิชา (Discipline) หรือการวิจยัประยุกต์ (Applied 
research) ท่ีมุ่งน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นใดดา้นหน่ึง โดยเฉพาะงานวิจยัเชิงประยุกต์ท่ีมีคุณค่า
นั้น ไม่ใช่แค่การตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในรายงานสืบเน่ืองหรือหนงัสือประมวลบทความ 
(Proceedings) ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติเท่านั้น แต่งานวิจยัท่ีดีจะตอ้งมี “คุณค่า (Value)” 
เพียงพอท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (Policy) เชิง
สาธารณะหรือสังคม (Public/Social) เชิงพาณิชย์ (Commercial) เชิงพื้นท่ี (Locational) หรือเชิงวิชาการ 
(Academic) และงานวิจยัท่ีดีมีคุณค่า ควรจะตอ้งเร่ิมจาก “ปัญหาวิจยั (Research problem)” เพราะ“ปัญหา
วิจยั” คือ หัวใจของการใช้ประโยชน์ และสาเหตุท่ีไม่มีการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ ก็เพราะงานวิจยั
นั้นไม่มีคุณค่าเพียงพอ (สุบิน ยรุะรัช, 2554) 

  “ปัญหาวิจยั (Research problem)” คือ ปัญหาท่ีตอ้งท าวิจยัจึงจะรู้ค าตอบ รู้แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
และน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพราะหากเป็นปัญหาท่ีไม่ตอ้งท าวิจยัจะเป็นการท างานโดยส้ินเปลือง
เวลาและทรัพยากร แมว้า่งานวิจยันั้นจะใช ้“วิธีวิทยาการวิจยัหรือระเบียบวิธีวิจยั (Research methodology)” 
ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ปัญหาวจิยัไม่ชดัแต่แรก งานวจิยันั้นก็ยอ่มขาดคุณค่าและไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดไ้ม่วา่จะเชิงไหนก็ตาม ดงันั้น การก าหนดปัญหาวิจยัจึงเป็นเร่ืองส าคญั และเม่ือก าหนดปัญหาวิจยัชดัแลว้ 
จึงค่อยหาวิธีวิทยาท่ีเหมาะสมต่อไป เพราะผลการวิจยัควรมาจากวิธีวิทยาการวิจยัท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งจึง
จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 บทความเร่ืองน้ีมุ่งให้ข้อมูลท่ีสะท้อน “ความจริง (Fact)” โดยทั่วไปเก่ียวกับการท าวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะปัจจุบนัมีแนวคิดหรือมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) ในหมู่
นกัวจิยัทางดา้นน้ีค่อนขา้งมาก ส าหรับตวัอยา่งแนวคิดหรือมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เช่น (1) เขียนปัญหาวิจยั
ตามความสนใจของนักวิจยัหรือตามกระแสนิยมหรือตามนโยบายวิจยัท่ีก าหนดในช่วงนั้นโดยอ้างอิง
ข่าวสารท่ีปรากฏตามส่ือ ท าให้ประเด็นวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั สนองนโยบายของรัฐบาล  
(2) เขียนค าถามวิจยัในลกัษณะของขอ้ความท่ีตนเองสงสัยและยงัไม่รู้ค  าตอบ (3) ปัญหาวิจยัท่ีเหมาะสมกบั
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การขอรับทุนควรมาจากสภาพปัญหาในการปฏิบติังานของนกัวิจยั เป็นตน้ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล 
ว่องวาณิช, 2555) เพราะแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องในการ
ด าเนินงานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีส าคญั คือ การเลือกวิธีวิทยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวิจยัท่ีก าหนด หาก
ผูว้ิจยัไม่เขา้ใจและเลือกวิธีวิทยาท่ีผิดย่อมจะท าให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนหรือบิดเบือนไปจากความจริง 
(Distortion) 
 

ความจริงเกีย่วกบัการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ความจริงข้อที ่1. ความหมายและองค์ประกอบของการวจัิย 
การวจิยั คือ การคน้หา คน้แลว้คน้อีก จนไดค้วามจริงของเร่ืองท่ีศึกษา ส าหรับอะไรท่ีเป็นความจริง

ท่ีเด่นชดัอยูแ่ลว้ หรืออะไรท่ีรู้แลว้ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งท าวิจยัให้เสียเวลา ในบทความฉบบัน้ี ผูเ้ขียนจะเนน้การ
น าเสนอแนวคิดทัว่ไปของการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อใหผู้อ่้านท่ียงัไม่เคยรู้จกัการวิจยัมา
ก่อน ไดรู้้ ไดเ้ห็น และเขา้ใจในธรรมชาติของการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social sciences 
and humanities) ท่ีสามารถยืดหยุ่นหรือเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมี
ความแตกต่างค่อนขา้งชดัเจนจากการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology) ท่ี
ความจริงค่อนขา้งตายตวั และเปล่ียนแปลงไดย้าก 
 ในทศันะของผูเ้ขียนมองว่า การวิจยั (Research) หมายถึง การแสวงหาและคน้หา (To seek/to find 
out) ความจริง (Fact/Truth) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน คน้จนกระทัง่ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่หรือความจริงของ
เร่ืองท่ีศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เพื่อช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจธรรมชาติ 
(Nature) พฤติกรรม (Behavior) และปรากฏการณ์ (Phenomena) ต่างๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะมนุษยมี์ความเช่ือ
พื้นฐานท่ีส าคญั 3 ข้อ คือ (1) เช่ือว่าธรรมชาติรอบๆ ตวัเรามีความเป็นเหตุเป็นผลในตวัเอง (2) เช่ือว่า
พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดยอ่มมีสาเหตุเสมอ และ (3) เช่ือวา่ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ีมี
สาเหตุ มีความคงท่ี และมีระเบียบแบบแผน  

ดงันั้น การวจิยัจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
(1) การคน้หาความจริงหรือส่ิงใหม่ท่ีเป็นองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆ ผูเ้ขียนขอเนน้ย  ้า

ว่า การวิจยั คือ การ “คน้” ไม่ใช่ “ควา้” มา เพราะการควา้หัวข้อหรือปัญหาวิจยัมาแบบฉาบฉวย ไม่ได้
ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้อะไรใหม่  

(2) การแสวงหาและคน้หาความจริงหรือองคค์วามรู้ใหม่ จะตอ้งใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์
มาช่วยในการพิสูจน์ ทดสอบ และยืนยนั ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ คือ การก าหนดปัญหาวิจยั การ
วางแผนด าเนินการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผลการวจิยั 
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(3) การแสวงหาและคน้หาความจริงท่ีจะเป็นการวิจยัไดน้ั้น จะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอน หากเป็นเพียงแค่การ “คน้เจอ” กบัส่ิงท่ีก าลงัมองหา แบบน้ีจะไม่เรียกวา่เป็นการวิจยั เช่น การคน้
และเจอโจรผูร้้ายท่ีท าผดิกฏหมาย เป็นตน้ 

การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีความแตกต่างจากการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยคี่อนขา้งชดั เพราะองคค์วามรู้หรือความจริงท่ีเกิดจากการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลา เช่น ค่านิยม (Value) เก่ียวกบัอาชีพท่ีคาดหวงัของนิสิตนกัศึกษาเม่ือปี 
พ.ศ. 2499 กบัปี พ.ศ. 2558 อาจไม่เหมือนกนั เป็นตน้ ขณะท่ี องค์ความรู้หรือความจริงท่ีเกิดจากการวิจยั
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อนขา้งมีลกัษณะตายตวัและเปล่ียนแปลงไดย้ากไม่ข้ึนกบักาลเวลา 
เช่น กฎแรงโน้มถ่วงของโลก (Law of Gravitation) ท่ีคน้พบโดย Sir Isaac Newton เม่ือปี ค.ศ. 1686 หรือ
ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ  (Special Theory of Relativity) ในรูปของสมการ E=mc2 ท่ีค้นพบโดย Albert 
Einstein เม่ือปี ค.ศ.1905 เป็นตน้ 

โดยสรุป องคค์วามรู้หรือความจริงในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรามกัจะใชค้  าวา่ “Truth” 
ซ่ึงมีความหมายว่า “ความจริงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือเป็นความจริงท่ีอาจจะโตแ้ยง้หรือคดัคา้นได้” ขณะท่ีองคค์วามรู้หรือความจริงในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามกัใช้ค  าว่า “Fact” ซ่ึงมีความหมายว่า “ความจริงท่ีตายตวั เป็นจริงเสมอ 
สัมผสัได ้และไม่เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา” 
 

ความจริงข้อที ่2. การสรุปผลการวจัิยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
แผนแบบของการวิจยัท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในโลก คือ การวิจยัเชิงปริมาณ ตามมาด้วยการวิจยัเชิง

คุณภาพ และการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ ในช่วงศตวรรษท่ี 19 
ถือวา่เป็นยุคท่ีการวิจยัเร่ิมมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน การศึกษาในระยะแรกจะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเนน้
การคน้หาความรู้ความจริงจากขอ้มูลตวัเลขท่ีเช่ือถือไดด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific method) ส่วน
การวจิยัเชิงคุณภาพในระยะแรกจะเป็นการศึกษาในเชิงมนุษยวทิยา (Anthropology) ซ่ึงเนน้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) และการบนัทึกในสนามวิจยั (Field Diary) 
อยา่งไรก็ตาม การวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในปัจจุบนั เนน้ใชก้ารวจิยัแบบผสมผสานระหว่าง
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีครอบคลุม ลุ่มลึก และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน แต่อยา่งไรก็
ดี การสรุปผลการวจิยั มีแนวคิดหลกัอยู ่2 ประการ คือ  

(1) การอนุมานหรือนิรนัย (Deductive approach) โดยเร่ิมจากมีทฤษฎีเกิดข้ึนก่อนแล้ว
นักวิจยัพยายามหาข้อมูลต่างๆ มาแสดงเพื่อสรุปผลและยืนยนัทฤษฎีหรือความรู้เดิม ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็น
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รากฐานท่ีส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ แต่มีข้อสังเกตว่าทฤษฎีจะต้องเป็นความจริงก่อน การสรุป
ผลการวจิยัจึงจะถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ตวัอยา่งเช่น 

-ความตอ้งการขั้นแรกของมนุษย ์คือ ปัจจยัส่ี (ทฤษฎีหรือความรู้เดิม) 
-นายพอใจ รักชาติไทย เป็นมนุษย ์(ความจริงยอ่ย) 
-นายพอใจ รักชาติไทย ตอ้งการปัจจยัส่ี (ขอ้สรุป) 

จากตวัอย่างข้างต้นเป็นการกล่าวอ้างทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of 
needs) ของ Maslow (1943) เพราะเป็นทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักวิจยัท่ี
ศึกษาทางดา้นจิตวทิยาและดา้นพฤติกรรมศาสตร์ และในปัจจุบนัมีงานวิจยัจ  านวนไม่นอ้ยท่ีสร้างองคค์วามรู้
ใหม่โดยใช้ทฤษฎีน้ีเป็นรากฐาน จากตวัอย่างอย่างกล่าว ขอ้สรุปแบบอนุมานหรือนิรนัยจะเป็นจริงได้ก็
ต่อเม่ือทฤษฎีหรือความรู้เดิมเป็นจริง ดงันั้น ในการท าวิจยัหากอา้งทฤษฎีท่ีไม่เป็นจริง จะท าให้ขอ้สรุปใน
การวจิยัไม่เป็นจริง  

(2) การอุปมานหรืออุปนยั (Inductive approach) เร่ิมจากมีเหตุการณ์ สถานการณ์ แลว้จึงหา
ขอ้มูล คน้หาความจริง และพิสูจน์ ดงันั้น การให้เหตุผลในเชิงอุปมานหรืออุปนัย จึงหมายถึง การสร้าง
ขอ้สรุปจากผลการสังเกตเฉพาะกรณีไปสู่การสร้างขอ้สรุปทัว่ไป (Streubert & Carpenter, 1995) ซ่ึงแนวคิด
น้ีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการวจิยัเชิงคุณภาพ ตวัอยา่งเช่น  

-นายรักดี นิยมไทย มีอาชีพเป็นเกษตรกรในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อ
ภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก ในทุกเดือนไม่เคยเป็นหน้ีเพราะใช้เงิน
ไม่เกินรายไดท่ี้ไดรั้บ (ความจริงยอ่ย) 

-นายสายใจ นิยมงาน เป็นชาวบา้นในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อภาค 
อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก เลือกประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกผกั
ขาย เน่ืองจากว่าเป็นอาชีพท่ีมีความถนดัและบรรพบุรษท ามานานและสามารถ
สร้างรายไดเ้ล้ียงครอบครัวได ้(ความจริงยอ่ย) 

-นางสายป่าน นิยมดี เป็นชาวบ้านในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อภาค 
อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก เช่นเดียวกบันายรักดี นิยมไทย และนายสาย
ใจ นิยมงาน มีความวิตกกงัวลวา่ปีหนา้จะเกิดน ้ าท่วมอีก จึงเก็บขา้วไวใ้นยุง้ฉาง
ใหเ้พียงพอส าหรับ 3 ปี และเลิกท าการเกษตรแบบไร่เล่ือนลอย (ความจริงยอ่ย) 

-ชาวบา้นในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั
พิษณุโลก ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนั (ขอ้สรุป) 

จากตวัอยา่งอยา่งกล่าว ขอ้สรุปแบบอุปมานหรืออุปนยัจะเป็นจริงไดก้็ต่อเม่ือความจริงย่อย
ท่ีน ามาอา้งนั้นเป็นความจริง ดงันั้น การสรุปผลแบบอุปมานหรืออุปนยัมกัจะพบในงานวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึง
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จ าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลในพื้นท่ีหรือสนามวิจยัท่ีแทจ้ริง ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลต่อการสรุปผลการวิจยั เพราะถา้
ขอ้มูลท่ีไดม้าไม่จริง การสรุปผลจะเกิดขอ้ผดิพลาดได ้

โดยผลของการอุปมานหรืออุปนัยน้ีอาจจะน ามาสู่การสร้างทฤษฎีใหม่จากขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก็บ
รวบรวมมาได ้เช่น ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (The Theory of Sufficiency Economy) ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ถือวา่เป็นตวัอยา่งท่ีใกลต้วัคนไทยมากท่ีสุด เพราะเป็นทฤษฎีท่ีเกิดมาจากการสะสมประสบการณ์
ของพระองค์ท่านในการประกอบพระราชกรณียกิจมาตลอดทั้งชีวิต จนสามารถสร้างเป็นขอ้สรุปทัว่ไป
ส าหรับการด าเนินชีวิตของคนไทย เป็นต้น ในประเด็นน้ีสอดคล้องกับค ากล่าวของ McMillan & 
Schumacher (1993) ท่ี ระ บุว่ า  “In inductive reasoning, a researcher reaches a conclusion by observing 
particular cases and generalizing from the cases to whole class of similar cases. (การให้เหตุผลเชิงอุปนัย 
นกัวจิยัจะสร้างขอ้สรุปจากการสังเกตเฉพาะกรณีต่างๆ และน ามาสร้างเป็นขอ้สรุปทัว่ไปส าหรับกรณีอ่ืนๆ ท่ี
มีลกัษณะคลา้ยกนั)” อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะเป็นการวจิยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพจะตอ้งมีการออกแบบท่ีดี
ใน 3 ส่วน คือ (1) การออกแบบการวิจยั (Research design) (2) การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง (Sampling 
design) และ (3) การออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) 
 

ความจริงข้อที ่3. ประเภทของการวจัิยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
การวิจยัทุกประเภทมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การสร้างองค์ความรู้ (Body of knowledge) หรือ

นวตักรรม (Innovation) ท่ีมีความใหม่หรือสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้ซ่ึงปัจจุบนัให้ความส าคญักบั “การ
วิจยัเพื่อแก้ปัญหา” มากกว่า “การวิจยัเพื่อหาปัญหา” เพราะปัญหาวิจยั (Research problem) ควรชัดตั้งแต่
แรกเร่ิม ไม่ใช่มาเกิดตอนระหว่างท่ีท าวิจยัและเก็บขอ้มูล ส าหรับการแบ่งประเภทของการวิจยั อาจแบ่งได้
หลายประเภทตามเกณฑท่ี์ต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 แบ่งตามลกัษณะของผลการวจัิย 
(1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) หรือการวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure research) ผลการวิจัย

น าไปสู่การสร้างฐานของความรู้ในศาสตร์สาขาวชิานั้นๆ ใหมี้ความแขง็แกร่งทางวชิาการ (Robustness) เช่น 
ทฤษฎีหรือกฏเกณฑต่์างๆ เป็นตน้  

(2) การวิจัยประยุกต์  (Applied research) เน้นการน าผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์  
(Utilization) ในแง่มุมต่างๆ เช่น ผลการวิจยัน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ผลการวิจยัน าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชยท่ี์เพิ่มรายได ้ผลการวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงสาธารณะ (ทุกคนใชไ้ดไ้ม่เสียค่าใชจ่้าย) เป็นตน้  
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3.2 แบ่งตามระดับความเข้มข้นของการวจัิย 
(1) การวิจยัองคค์วามรู้ (Research for body of knowledge) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้การพฒันา

ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม (Innovation) โดยมุ่งใช้ประโยชน์ในวงกวา้ง โดยผลการวิจยัหรือองค์ความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการวจิยัสามารถน าไปใชส้รุปอา้งอิงโดยทัว่ไปได ้(Generalization)  

(2) การวิจยัสถาบนั (Institutional research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้การน าผลการวิจยัหรือขอ้
คน้พบ (Findings) ไปใช้ในการแกปั้ญหาในระดบัองค์กร โดยผลการวิจยัไม่สามารถอา้งอิงไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ 
นอกองคก์รท่ีเก็บขอ้มูลได ้

(3) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน (Research for teaching and learning) เป็นการวิจยั
ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาในห้องเรียน หลักสูตร หรือการเรียนการสอน บางคร้ังเรียกว่า การวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom research) หรือการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom action research) 

3.3 แบ่งตามลกัษณะเฉพาะศาสตร์ 
(1) การวิจยัส่ิงประดิษฐ์ (Invention research) เป็นการวิจยัในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(Science and technology) ท่ีมุ่งเนน้ประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีแปลกใหม่ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด เคร่ืองช่วยเดินส าหรับผูป่้วย
อมัพาตคร่ึงล่าง โลงศพไร้กล่ิน เป็นตน้ 

(2) การวิจัย เพื่อ รับใช้สังคม (Socially-engaged research) เ ป็นการวิจัยในกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social sciences and humanities) ท่ีมุ่งแก้ปัญหาหรือพฒันาสังคม ชุมชน 
หรือท้องถ่ิน โดยมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะท่ีบูรณาการหลายสาขาวิชา และผลงานท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน เช่น วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวติ สุขภาพ เป็นตน้ ประกอบดว้ย การวเิคราะห์สถานการณ์
ก่อนเร่ิมกิจกรรมรับใชส้ังคม การออกแบบหรือพฒันาช้ินงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม และการประเมินผล
ลพัธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 

(3) ผลงานสร้างสรรค์ (Creative works)  มีลักษณะเป็นผลงานประเภทศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวตักรรมหรือมีความใหม่ โดยมีการศึกษาคน้ควา้อยา่ง
เป็น ระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ตวัอยา่งผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะ ไดแ้ก่ (1) ทศันศิลป์ 
(Visual art) เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance art) เช่น ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ และการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) เช่น บทประพนัธ์ กวีนิพนธ์ เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557) 
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3.4 แบ่งตามปรัชญาของการวจัิย 
(1) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เน้นศึกษาหาความจริงโดยใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีอยูบ่นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เป็นค่า คะแนน หรือตวัเลข และอาศยัขั้นตอนท่ีมีระเบียบ
แบบแผน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรู้สภาพ เพื่อจ าแนก เปรียบเทียบ เพื่อสังเคราะห์ และวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยใชว้ธีิการทางสถิติมาช่วยอธิบาย หรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นค่า คะแนน หรือตวั
เลขท่ีสามารถวดัได ้

(2) การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจยัท่ีเน้นศึกษาความจริงท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ (Naturalism) และปรากฏการณ์ (Phenomenalism) โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมอยา่งลุ่มลึก เขา้ใจความหมาย กระบวนการความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติ ฯลฯ เพื่อรู้ลึก รู้จริง ของส่ิงท่ีศึกษา โดยเน้นการพรรณา วิเคราะห์ และเช่ือมโยงเหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นอดีตปัจจุบนั หรืออนาคต  

(3) การวิจยัแบบผสม (Mixed-methods research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาและคน้หาความ
จริงหรือองคค์วามรู้ใหม่โดยการบูรณาการหรือผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกนั 
เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุม สมบูรณ์ ทั้งในเชิงลึกท่ีให้ขอ้มูลแบบละเอียด และการศึกษาเพื่อให้ได้
ความเขา้ใจแบบองค์รวมโดยการวิเคราะห์ค่าหรือตวัเลขเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ดว้ยวิธีการ
ทางสถิติ และการออกแบบการวิจยัแบบผสมจะมีระเบียบแบบแผนในการศึกษาวิจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของปัญหาวจิยั 
 

ความจริงข้อที ่4. วธีิวทิยาการวจัิยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
บทความเร่ืองน้ี อธิบายวิธีวิทยาการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตามปรัชญาของการวิจยั คือ (1) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
(2) การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ (3) การวจิยัแบบผสม (Mixed-methods research) 

4.1. การวจัิยเชิงปริมาณ 
4.1.1 แนวคิดส าคัญ 

  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ 
(1) ไดข้อ้สรุปจากคนจ านวนมาก เนน้การสรุปอา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปยงัประชากร (Generalization) (2) มี
ความเป็นปรนยั  ผลงานวิจยัมีความแกร่ง (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรไดดี้ (4) สามารถยืนยนัหรือ
ตรวจสอบความเป็นเหตุและผล (5) ความล าเอียงไดรั้บการควบคุม (6) เนน้การน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นค่าหรือ
ตวัเลขท่ีวดัไดเ้พราะคนส่วนใหญ่ชอบตวัเลข และ (7) จ าเป็นตอ้งใชส้ถิติมาช่วยอธิบาย ส าหรับขอ้จ ากดัของ
การวิจยัเชิงปริมาณ คือ (1) รายงานเฉพาะค่าหรือตวัเลข ไม่เน้นค าบรรยาย และขาดสีสันของการรายงาน 
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(Dry result) (2) ละเลยขอ้มูลรอบข้างท่ีส าคญั ไม่ค่อยสนใจผูท่ี้มีส่วนร่วม หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ  
(3) หากสร้างเคร่ืองมือวิจยัไม่ดี เช่น ขอ้ค าถามในแบบประเมินไม่ไดว้ดัในเร่ืองเดียวกนั หรือไม่มีความเป็น
เอกพนัธ์ (Homogeneity) เป็นตน้ จะส่งผลท าให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัส่ิงท่ีมุ่งวดั  และผลการวิจยัขาดความ
น่าเช่ือถือจนไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และ (4) ผลการวิจยัไม่ค่อยให้รายละเอียดในเชิงลุ่มลึก 
ประเด็นน้ีเขา้ข่ายรู้รอบ แต่ไม่ลึกซ้ึง 

4.1.2 การออกแบบการวจัิย 
  แบบแผนของการวิจยั (Research design) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของวิธีวิทยาการวจิยัหรือ
ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แบบแผนของการวิจยัในทศันะของผูเ้ขียน หมายถึง แผน
โดยรวม (Overall plan) ท่ีน าไปสู่การตอบค าถามวิจยั เพราะหากการวิจยัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมีการออกแบบ 
(Design) ท่ีดีก็จะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถหาค าตอบวิจยัไดอ้ย่างแม่นย  า (Accurate answer) ต่อค าถามวิจยัหรือ
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจยัจะแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) การออกแบบกระบวนการวิจยั (Research design) (2) การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง (Sampling 
design) และ (3) การออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) 
 
ตารางที่ 1 หลกัการของการออกแบบกระบวนการวิจยั การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง และการออกแบบการ
วเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ 

การออกแบบ หลกัการของการออกแบบการวจัิยเชิงปริมาณ 
1. การออกแบบ
กระบวนการวิจยั 
(Research design) 

     อาศยัหลกั Max. Min. Con. ของ Kerlinger & Lee (2000) ประกอบดว้ย 
     1. ท าใหค้วามแปรปรวนท่ีเป็นระบบมีค่ามากท่ีสุด (Maximized 
systematic variance) โดยการเพิ่มความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มใหสู้งสุด 
เพื่อใหส้ามารถจดักระท ากบัตวัแปรอิสระใหส่้งผลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุด 
     2. ท าใหค้วามแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีค่านอ้ยท่ีสุด (Minimized 
error variance) โดยการท าใหค้่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีค่า
นอ้ยท่ีสุดหรือเป็นศูนย ์ 
     3. ควบคุมความแปรปรวนท่ีมีระบบของตวัแปรแทรกซอ้น (Control 
extraneous systematic variance) โดยการขจดัตวัแปรแทรกซอ้นอ่ืนๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งออกใหห้มด เพื่อให้ผลของตวัแปรตามท่ีเกิดมาจากตวัแปรอิสระ
เท่านั้น  

2. การออกแบบการสุ่ม
ตวัอยา่ง (Sampling 
design) 

     1.การก าหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample size) สามารถท าได ้3 วธีิ คือ (1) เปิด
ตาราง (2) ค านวณดว้ยสูตร และ (3) ใชโ้ปรแกรมช่วยวเิคราะห์ ส าหรับ
วธีิการก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีนิยมใช ้เช่น ตารางขนาดตวัอยา่งของ Krejcie 
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การออกแบบ หลกัการของการออกแบบการวจัิยเชิงปริมาณ 
& Morgan (1970) ตารางและสูตรค านวณขนาดตวัอยา่งของ Yamane (1973) 
สูตรค านวณขนาดตวัอยา่งของ Cohen (1977) การใชโ้ปรแกรม G*Power 
เพื่อค านวณขนาดตวัอยา่งของ Faul, Erdfelder, Lang & Buchner (2007) เป็น
ตน้ 
     2. การเลือกวธีิการสุ่มตวัอยา่ง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) การสุ่มแบบ
อาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ไดแ้ก่ Simple, Stratified, 
Cluster, Systematic และ Multi-state และ (2) ) การสุ่มแบบไม่อาศยัความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ไดแ้ก่ Purposive, Quota, Snowball, 
Volunteer และ Accidental  

3. การออกแบบการ
วเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis 
design) 
 

     1. เคร่ืองมือวิจยั (Research Instrument) เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม 
แบบประเมิน มาตรประมาณค่า แบบทดสอบ เป็นตน้ 
     2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ ความตรง (Validity) 
และความเท่ียง (Reliability) 
Statistics: Descriptive, Inferential/others 

 

ในการวิจยัเร่ืองนั้นๆ ผูว้ิจยัจะตอ้งตอบให้ไดว้่า การวิจยัเชิงปริมาณของตนเองมีแบบแผนการวิจยั
แบบใด เช่น การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) การวิจยัเชิง
สหสัมพนัธ์ (Correlational research) การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) การวิจยัเชิงก่ึงทดลอง 
(Quasi-experimental research) การวจิยัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Cause-effect research) การวจิยัเชิงประเมิน 
(Evaluation research) การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Need assessment research) การวิจยัและพฒันา 
(Research and development)  การวิจัยสหวิทยาการ  ( Interdisciplinary research)  การวิจัยระยะยาว 
(Longitudinal study) การวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional research) การสังเคราะห์งานวิจัยหรือการ
วิเคราะห์อภิมาน (Research synthesis/Meta-analysis) การวิจยัประเมินอภิมาน (Meta-evaluation research) 
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) การวิจัยอนาคต (Future research) การวิจัยสถาบัน (Institutional 
research) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) เป็นตน้ 
 
 
 
 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

11 

 

4.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 แนวคิดส าคัญ 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ท่ีเนน้อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคนและสังคม ท่ีตอ้งการค าตอบวา่  ท าไม และอยา่งไร มากกวา่ ท่ีจะบอก
วา่ ใครท าอะไร มีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากการวิจยัเชิงปริมาณ คือ (1) ไดผ้ลการวจิยัในเชิงลึกเฉพาะกรณี ไม่เนน้
สามญัการ (Generalization) (2) กลุ่มตวัอยา่งไม่มาก (เลือกเฉพาะ Key informant) (3) สนใจบริบทของส่ิงท่ี
ศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ (Stakeholders) (4) คนส่วนใหญ่ชอบเร่ืองราวของคนและส่ิงต่างๆ 
รอบตวั ท าให้การน าเสนอผลการวิจยัมีสีสัน เพราะเน้นการเล่าเร่ือง (Narrative) (5) ไม่สนใจข้อมูลเชิง
ปริมาณจึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ถิติมาช่วยอธิบาย (6) ด าเนินวิจยัไปไดอ้ยา่งอิสระโดยท าในสถานการณ์ท่ีเป็น
ธรรมชาติ (Naturalistic) และเน้นการวิจยัภาคสนาม (7) ใช้ตรรกะแบบอุปมานเป็นหลกัเพื่อท าความเขา้ใจ
แบบองคร์วม (Holistic) (8) มีความยืดหยุน่ (Flexibility) ในการออกแบบวิจยั จึงไม่นิยมเขียนกรอบแนวคิด
ในการวจิยั และ (9) นกัวจิยัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุด  

ขอ้จ ากดัของการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ (1) ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างขนาดเล็ก ไม่เนน้การสรุป
อา้งอิงจากกลุ่มเล็กไปสู่กลุ่มใหญ่ (ไม่มี generalization) (2) ขอ้มูลไม่แกร่งเหมือนขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเป็นค่า
หรือตวัเลข เพราะเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ ค าพดู รูปภาพ ของจริง ร่องรอย หรือหลกัฐานต่างๆ และ (3) การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารตีความเชิงเหตุผลหรือให้เหตุผลในเชิงตรรกะ (Logic reasoning) ซ่ึงตอ้งใช้การแปล
ความหมายค่อนขา้งสูง ซ่ึงหากวิเคราะห์ไม่ดีจะท าให้ผลการวิจยัขาดความน่าเช่ือถือหรือบิดเบือนไปจาก
ความจริง 

4.2.2 การออกแบบการวจัิย 
การวจิยัเชิงคุณภาพ การออกแบบการวจิยัจะแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบเช่นเดียวกบัการ

วจิยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ (1) การออกแบบกระบวนการวจิยั (Research design) (2) การออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง 
(Sampling design) และ (3) การออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) แต่มีรายละเอียดต่างกนั ดงั
แสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 หลกัการของการออกแบบกระบวนการวิจยั การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง และการออกแบบการ
วเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ 

การออกแบบ หลกัการของการออกแบบการวจิัยเชิงปริมาณ 
1. การออกแบบกระบวนการวิจยั 
(Research design) 

     แบบแผนของการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีนิยมในประเทศไทย เช่น การวิจยัท่ีเน้นประวติัชีวิตบุคคล 
(Biographical research) การวิจยัเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological research) การวิจยั
เชิงชาติพนัธ์ุวรรณนาหรือเชิงมานุษยวิทยา (Ethnographic/ Anthropological research) การวิจยัเชิงคุณภาพ
แบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case study research) การวิจยัเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล (Grounded 
theory research) การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ (Historical research) การวิจยัเอกสาร (Documentary research) 
เป็นตน้ 

2. การออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง 
(Sampling design) 

     1. ไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง แต่เป็นการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive selection) และใชค้  าวา่ “ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั (Key informant)” แทนค าวา่ “ประชากร (Population)” และ “กลุ่มตวัอยา่ง (Sample)” 
     2. การเลือกตวัอยา่งท าไดห้ลายวิธี เช่น Parallel (Pairwise/Subgroup), Nested, Multilevel เป็นตน้  

3. การออกแบบการวิเคราะห์
ขอ้มูล (Analysis design) 
 

     วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพข้ึนอยูก่บัแบบแผนของการวิจยัท่ีเลือก เช่น (1) การวิจยัแบบกรณีศึกษา
อาจใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย fieldwork, Interpretational/Structural/Reflective Analysis (2) การวิจยัเชิง
ชาติพนัธ์ุวรรณนาอาจใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Participant observation, Ethnographic interviews, 
Artifact collection, Coding and data classification เป็นตน้ 

 

 การเก็บรวมรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพนิยมเก็บในในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ ส าหรับเทคนิคท่ี
นิยมน ามาใช ้ยกตวัอยา่งเช่น (1) การสังเกต (ทางตรงและทางออ้ม) (2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยนกัวิจยั (3) 
การสัมภาษณ์ (แบบมี/ไม่มีโครงสร้าง และเชิงลึก (4) กระบวนการกลุ่ม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
การระดมสมอง (Brainstorming) เทคนิคเสียงจากภาพ (Photovoice technique) เป็นตน้ และ (5) การวเิคราะห์
เอกสาร (ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ) อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจมีข้อจ ากดัท่ีท าให้ไม่
สะดวก ยกตวัอยา่งเช่น (1) อคติของนกัวิจยัหากมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of 
interest) (2) อาจใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูลยาวนานเพราะตอ้งเขา้ไปฝังตวัในสนามวจิยั (3) ขอ้มูลจากแหล่งเดียว
อาจขาดความน่าเช่ือถือซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ มาช่วยยืนยนัขอ้มูล เช่น การวิเคราะห์แบบสามเส้า 
(Triangulation) เป็นตน้ และ (4) เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ 
ผูว้ิจยัจะต้องเตรียมตวัให้พร้อมอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ในการบันทึกข้อมูล เช่น การจดบนัทึกการ
ถ่ายภาพการบนัทึกเสียง การเก็บตวัอยา่งช้ินงาน หรือของจริง เป็นตน้ 
โดยสรุป การวจิยัเชิงคุณภาพ คือ การคน้หาความรู้ความจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน สังคม และปรากฏการณ์
ต่างๆ ในบริบทท่ีศึกษา โดยความจริงในการวิจยัเชิงคุณภาพ อาจหมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ์ ความเช่ือ 
ค่านิยม ทศันคติ ของคน ชุมชน องคก์ร หรือสังคมนั้นๆ ข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมและวฒันธรรมของแต่ละ
แห่ง ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั และการเขา้ถึงความจริงท าไดห้ลายวิธี ซ่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเขา้ถึงความจริง 
คือ ผูห้าความจริง (นกัวจิยั) กบัผูเ้ป็นแหล่งของความจริง (กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั) ซ่ึงควรมีความสัมพนัธ์แบบ
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ไวว้างใจต่อกันก่อน เพราะความสัมพนัธ์ท่ีดีมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพดว้ยวธีิการต่างๆ  
 
 4.3 การวจัิยแบบผสม  
  4.3.1 แนวคิดส าคัญ 
  การวิจยัแบบผสม (Mixed-Methods Research) เป็นการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีมีการพฒันา
มาอย่างต่อเน่ือง (Tashakkori & Teddie, 1998; Caracelli & Greene, 1993) ส าหรับความหมายของการวิจยั
แบบผสม Creswell (2005) และ Creswell & Plano Clark (2007) กล่าวไวว้า่ การวิจยัแบบผสม หมายถึง การ
ออกแบบการวิจัย (Research design) ตามข้อตกลงในเชิงปรัชญา (Philosophical assumptions) และเป็น
กระบวนการท่ีเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการผสมผสาน (Mixing) ระหวา่งขอ้มูล
เชิงปริมาณ (Quantitative data) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพื่อตอบปัญหาการวิจยัเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 วธีิการ 3 แบบในการผสมผสานขอ้มูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ   
 

 การผสมผสานชุดของขอ้มูล (Mixing the datasets) ในการวิจยัแบบผสม นกัวิจยัควรเขา้ใจในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ส าหรับ
วิธีการผสมผสานขอ้มูล Creswell & Plano Clark (2007)  ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย (1) การ
รวมขอ้มูล (Merge the data) (2) การเช่ือมต่อขอ้มูล (Connect the data) และ (3) การทบัซ้อนหรือฝังตวัของ
ขอ้มูล 2 ชุด (Embed the data) นอกจากน้ี ในการท าวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งวธีิการเชิงปริมาณและวธีิการ
เชิงคุณภาพ นอกจากท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ใจวธีิการผสมผสานระหวา่งขอ้มูลเชิงประมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การรวมข้อมูล (Merge the data) 

การเชื่อมต่อข้อมลู (Connect the data) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การทับซ้อนหรือการฝังตัวของขอ้มูล (Embed the data) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

ผลการวิจัย 
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แลว้ Creswell & Plano Clark (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูว้จิยัควรจะตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ การวจิยัแบบผสมมีลกัษณะ
เป็นการศึกษากรณีเดียว (Single study) หรือพหุกรณีศึกษา (Multiple studies)  

4.3.2 การออกแบบการวจัิย 
  การออกแบบการวิจัยแบบผสม ผูว้ิจ ัยจะต้องเข้าใจระบบการให้สัญลักษณ์ (Notation 
System) หรืออกัษรย่อท่ีเป็นตวัแทนการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Shorthand labels) ไดแ้ก่ QUAN 
หมายถึง การวิจยัเชิงปริมาณ และ QUAL หมายถึงการวิจยัเชิงคุณภาพ และนอกเหนือไปจากสัญลกัษณ์
ดงักล่าว ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่และตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก เช่น QUAL หรือ qual เป็นตน้ ยงัให้ความหมายท่ีต่างกนั 
กล่าวคือ ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ หมายถึง การใหค้วามส าคญัหรือใหค้่าน ้าหนกัมากส าหรับวธีิการใดวธีิการหน่ึง 
(เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) ส่วนตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก หมายถึง การให้ความส าคญัน้อยหรือให้ค่าน ้ าหนัก
นอ้ยส าหรับวธีิการใดวธีิการหน่ึง 
 

วิจยัเร่ืองท่ี 1 QUAL + QUAN 
วิจยัเร่ืองท่ี 2 QUAN  qual 
          +      หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีด าเนินการ
ไปพร้อมกนั (Simultaneous or Concurrent Collection of Quantitative and Qualitative 
Data) 
             หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบล าดบั
ขั้นตอน (Sequential Collection of Quantitative and Qualitative Data) 

 

แผนภาพที ่2 การใหส้ัญลกัษณ์ส าหรับการออกแบบการวิจยัแบบผสม 
  

  การออกแบบการวิจยัแบบผสมท่ีมีลกัษณะการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบขั้นตอน (Sequential 
collection) ส่วนใหญ่นิยมอาจออกแบบการวิจยัเป็น 2 ระยะ (Two phases design) โดยเร่ิมจากการส ารวจ
ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (QUAL) เพื่อสร้างเคร่ืองมือหรือระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา และทดสอบดว้ยวิธีการ
เชิงปริมาณ (QUAN) ในภายหลงั หรือเร่ิมจากวิธีการเชิงปริมาณก่อนและตามดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อให้
ไดร้ายละเอียดท่ีชดัเจนและเฉพาะมากข้ึน  
  อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน ผูว้ิจยัอาจออกแบบการวิจยัท่ี
มากกวา่ 2 ระยะได ้และอาจเก็บขอ้มูลในระดบัท่ีต่างกนัได ้(Multiple levels) เช่น ระดบัพื้นท่ี ระดบัโรงเรียน 
ระดบัครู และระดบันกัเรียน เป็นตน้ ส่วนการตรวจสอบขอ้มูล Rossman & Wilson (1985) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
การท าวิจยัแบบผสมอาจน าแนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใชโ้ดยเนน้
การรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อน ามาใชอ้ธิบายปัญหาวิจยั โดยเฉพาะการเก็บขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อน ามาเสริมกนั 
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  ส าหรับประเภทของการออกแบบการวิจยัแบบผสม (Types of Mixed Methods Designs)  
พบวา่ ในปัจจุบนัมีผูเ้สนอแนวคิด (Approaches) และโมเดลไวห้ลายแบบ อยา่งไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 2005 การ
วิจยัแบบผสมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Creswell, 2005) ประกอบดว้ย (1) การออกแบบการวิจยัแบบผสม
แบบสามเส้า (Triangulatin Mixed Methods Designs) (2) การออกแบบการวิจัยแบบผสมเชิงอธิบาย 
(Explanatory Mixed Methods Designs) และ (3) การการออกแบบการวิจยัแบบผสมเชิงส ารวจ (Exploratory 
Mixed Methods Designs) ต่อมา Creswell & Plano Clark (2007) ไดเ้พิ่มประเภทของการออกแบบการวิจยั
แบบผสมอีก 1 ประเภท คือ การออกแบบการวจิยัแบบผสมแบบฝังตวั (Embedded Mixed Methods Designs)  
 

1. Triangulation Mixed Methods Design การแปลความหมาย 
 

QUAN + QUAL 
 Interpretation  

 

     (1) กล่องส่ีเหล่ียม (  ) หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและผลการศึกษา (Data collection and results) 
     (2) ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ (เช่น QUAN) หมายถึง จุดเนน้
ส าคญั (Major emphasis) ส่วนตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก (เช่น qual) 
หมายถึง จุดเนน้ท่ีไม่ส าคญัมาก (Minor emphasis) 
     (3) ลูกศร (        )    แสดงล าดบัขั้นตอน (Sequence)  
     (4) เคร่ืองหมายบวก ( + ) หมายถึง การท าไปพร้อมกนั 
(Concurrent/simultaneous) 

2. Explanatory Mixed Methods Design 
 

QUAN  qual 
 Follow-up  

 

3. Exploratory Mixed Methods Design 
 

QUAL  quan 
 Follow-up  

 

 

แผนภาพที ่3 ประเภทของการออกแบบการวิจยัแบบผสม 
  โดยสรุป การออกแบบการวิจยัแบบผสม ผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ใจทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจยัแบบผสมมีจุดแข็งอยู่ท่ีช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคมท่ี
ซบัซ้อนไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน จากความหมายดงักล่าว การวิจยัแบบผสมเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอ้มูลเชิงปริมาณมีลกัษณะเป็นขอ้มูลปลาย ปิด (Closed-
ended information) เช่น ทศันคติ พฤติกรรม เคร่ืองมือท่ีวดัผลการปฏิบติังาน (Performance instrument) เป็น
ตน้ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว มกัจะวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติเพื่อตอบค าถามวิจยั หรือเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ในทางกลับกัน ส าหรับข้อมูลในเชิงคุณภาพมีลักษณะเป็นข้อมูลปลายเปิด (Open-ended 
information) เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เอกสาร ส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้  
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบการวิจยัเชิงคุณภาพ การวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัแบบผสม 
ประเดน็ การวจิัยเชิงปริมาณ การวจิัยเชิงคุณภาพ การวจิัยแบบผสม 

1. แนวคิดหรือปรัชญา 
(Concept/Philosophy) 

ปฏิฐานนิยม (Positivism)  
ท่ีเนน้การศึกษาหรือคน้หาความจริง
โดยใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่
บนฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
ขั้นตอนท่ีมีระเบียบแบบแผน 
  

ธรรมชาตินิยม (Naturalism)  
ท่ีเนน้การศึกษาความจริงท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ และ ปรากฏการณ์
นิยม (Phenomenalism) ท่ีมุ่งศึกษา
เพ่ือให้เขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
สงัคม โดยใชวิ้ธีการพรรณนา  

แนวคิดเชิงบูรณาการหรือการใช้
วิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ร่วมกนั โดยมีระเบียบแบบแผนใน
การศึกษา เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี
ครอบคลุม สมบูรณ์ ทั้งในภาพรวม
และเชิงลึก 

2. วตัถุประสงค ์
(Objective) 

-ศึกษา วิจยั และหาค าตอบ เพื่อรู้
สภาพ เพื่อจ าแนก เปรียบเทียบ เพ่ือ
สงัเคราะห์ และวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดย
ใชวิ้ธีการทางสถิติมาช่วยอธิบาย 
หรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นค่า คะแนน หรือ
ตวัเลขท่ีสามารถวดัได ้ 
 
 

- ศึกษาเชิงลึกเพื่อให้เขา้ใจ
ความหมาย กระบวนการ
ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติฯลฯ เพื่อรู้ลึก รู้จริง ของ
ส่ิงท่ีศึกษา โดยเนน้การบรรยาย 
วิเคราะห์ และเช่ือมโยงเหตุการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในสงัคม ไม่วา่จะเป็นอดีตปัจจุบนั 
หรืออนาคต 

-ศึกษาและคน้หาความจริงหรือองค์
ความรู้ใหม่ดว้ยการผสมผสานวิธีการ
เชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ  
-เนน้การศึกษาทั้งในเชิงลึกท่ีให้
ขอ้มูลแบบละเอียด และการศึกษา
เพื่อให้ไดค้วามเขา้ใจแบบองคร์วม
โดยการวิเคราะห์ค่าหรือตวัเลขเพ่ือ
หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 
ดว้ยวิธีการทางสถิติ  

3. ค าถามวิจยั 
(Research question) 

ขอ้ค าถามเก่ียวขอ้งกบัการรายงาน
จ านวน ระดบั ค่า ตวัเลข หรือการ
อธิบาย/เปรียบเทียบตามตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม ยกตวัอยา่งเช่น 
-องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ร
มีอะไรบา้ง  
-ทศันคติของพนกังานธนาคารออม
สินท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายของ
กระทรวงการคลงัอยูใ่นระดบัใด 
-ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อ
วฒันธรรมองคก์ร  
-ภาวะผูน้ าระหวา่งผูบ้ริหารเพศชาย
และเพศหญิงแตกต่างกนัหรือไม่ 
ฯลฯ 

ขอ้ค าถามเก่ียวขอ้งกบัการบรรยาย
สภาพ เหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคม ยกตวัอยา่งเช่น  
-ความรู้สึกของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ปรากฏการณ์บัง๊ไฟพญานาคเป็น
อยา่งไร 
-ประวติัชีวิตของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช โดยละเอียด เป็นอยา่งไร  
ฯลฯ 

ขอ้ค าถามแสดงให้เห็นวา่การวิจยัจะ
น าไปสู่การทราบจ านวน ระดบั หรือ
ผลการเปรียบเทียบของตวัแปรต่างๆ  
ตลอดจนขอ้ค าถามท่ีแสดงให้เห็นวา่
การวิจยัจะน าไปสู่การไดค้  าตอบใน
เชิงลึกในเร่ืองท่ีศึกษา ยกตวัอยา่งเช่น 
ในการวิจยั 1 เร่ือง อาจมี
วตัถุประสงค ์2 ขอ้ ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของ
พนกังานธนาคารออมสินท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายของ
กระทรวงการคลงั  
(วิธีการเชิงปริมาณ) 
2. เพื่ออธิบายความส าเร็จของการ
พฒันาทศันคติของพนกังานธนาคาร
ออมสินท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย
ของกระทรวงการคลงั 
(วิธีการเชิงคุณภาพ) 

4. แบบแผนการวิจยั 
(Research design) 

ยกตวัอยา่งเช่น  
-การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
research)  
-การวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental research) 

ยกตวัอยา่งเช่น  
-การวิจยัอตัชีวประวติั 
(Biographical research) 
-การวิจยัปรากฏการณ์ 
(Phenomenological research) 

ยกตวัอยา่งเช่น  
-การวิจยัผสมผสานแบบสามเส้า 
(Triangulation mixed-methods 
design) 
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-การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
research) 
-การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive 
research) 
-การวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ 
(Correlational research) 
-การวิจยัและพฒันา (Research & 
Development) 
-การวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation 
research) 
-การสงัเคราะห์อภิมาน (Meta-
analysis) 
ฯลฯ 

-การวิจยักรณีศึกษา (Case study 
research) 
-การวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา 
หรือเชิงมานุษยวิทยา 
(Ethnographic/ Anthropological 
research) 
-การวิจยัทฤษฎีฐานราก 
(Grounded theory research) 
ฯลฯ 
 

-การวิจยัผสมผสานเชิงส ารวจ 
(Exploratory mixed-method design) 
-การวิจยัผสมผสานเชิงอธิบาย 
(Explanatory mixed-method design) 

5. การทบทวนเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
(Literature review) 

-ก าหนดกรอบในการศึกษา โดย
แบ่งเป็นตอนๆ เร่ิมจากบริบท/สภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญั เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิจยั ความรู้ในเชิง
เทคนิค และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-มกัมีตารางสังเคราะห์ตวัแปร หรือ
วิธีการท่ีช่วยอธิบายวา่ ท  าไมเจึงเลือก
ตวัแปรเหล่าน้ีมาศึกษาในการวิจยั
เร่ืองนั้นๆ 

-ก าหนดกรอบในการศึกษา โดย
แบ่งเป็นตอนๆ เร่ิมจากบริบท/
สภาพ แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญั 
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิจยั 
ความรู้ในเชิงเทคนิค และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ไม่เนน้การท าตารางสงัเคราะห์ตวั
แปร แต่เนน้การน าเสนอ
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา และเทคนิคต่างๆ ในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

-ก าหนดกรอบการศึกษาโดย
ครอบคลุมทั้งในส่วนท่ีเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ 

6. สมมติฐานการวิจยั 
(Research hypothesis) 

ก าหนดล่วงหนา้ก่อนท าการวิจยั และ
เขียนภายหลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ก าหนดคร่าวๆ แต่พร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง 

นิยมก าหนดล่วงหนา้ตามเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. กรอบแนวคิดในการ
วิจยั (Research 
framework) 

-จ าเป็นตอ้งมี โดยการระบุตวัแปร
ต่างๆ ในการวิจยั และตอ้งเขียนให้
สอดคลอ้งกบัสถิติท่ีเลือกใช ้ 
-การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของค าถามวิจยัว่า
ก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ไวอ้ยา่งไร หรือตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีอาจมี
อิทธิพลทางตรงและทางออ้ม 

-ไม่นิยมเขียน หรือไม่จ  าเป็นตอ้ง
ก าหนดล่วงหนา้ 
-ถา้จะเขียน จะมีลกัษณะเป็น (ร่าง) 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
(Tentative research framework) 
 

จ าเป็นตอ้งเขียน โดยระบุว่าส่วนใด
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quan) และ
ส่วนใดเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qual) และตอ้งแสดงสญัลกัษณ์
ตวัพิมพเ์ล็กหรือใหญ่ เพ่ือให้ทราบวา่
วิจยัเร่ืองนั้นเนน้ท่ีการวิจยัเชิงปริมาณ 
หรือการวิจยัเชิงคุณภาพ 

8. ตวัแปรอิสระ 
(Independent variable) 

จะมีหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัปัญหา
วิจยั เช่น ถา้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีตวัแปรอิสระ เป็นตน้ 

จะมีหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัปัญหา
วิจยั แต่ไม่นิยมเขียนเพราะเจตนา
ของการวิจยัไม่ไดมุ้่งศึกษาตวัแปร

-จะมีหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัปัญหา
วิจยั  
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อิสระในเชิงลึก แต่ใหค้วามส าคญั
กบัตวัแปรตามมากกวา่ 

-มีในส่วนของวิธีการเชิงปริมาณ 
เพราะจะน าไปสู่การใชส้ถิติ 
-วิธีการเชิงคุณภาพอาจถูกน ามาใช้
เพื่อศึกษาตวัแปรอิสระในเชิงลึก ซ่ึง
ต่างจากการวิจยัท่ีออกแบบให้เก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพเพียงอยา่งเดียว 

9. ตวัแปรตาม 
(Dependent variable) 

-จ าเป็นตอ้งมี อาจมี 1 ตวั 
หรือหลายตวัก็ได ้
-การเขียนความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตามและตวัแปรอิสระ น าไปสู่
การเลือกสถิติท่ีใช ้

จ าเป็นตอ้งมี และมกัจะมีเพียงตวั
เดียว เพราะการวิจยัมุ่งศึกษาเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงอยา่งละเอียดลึกซ้ึง 

-ตวัแปรตามบางตวั อาจใชวิ้ธีการเชิง
ปริมาณ ซ่ึงจะใชส้ถิติมาช่วยอธิบาย 
-ตวัแปรตามบางตวั อาจใชวิ้ธีการเชิง
คุณภาพเพื่อให้ไดค้  าตอบในเชิงลึก 

10. ประชากร 
(Population) 

มีขนาดใหญ่ นิยมก าหนดเป็นจ านวน 
หรือตวัเลข โดยใชส้ญัลกัษณ์ N แทน
ขนาดของประชากร  

มีขนาดเล็ก และไม่นิยมใชค้  าวา่ 
“ประชากร” แต่จะใชค้  าวา่ “ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั (Key informant)” 
และ “แหล่งขอ้มูล” แทน 

มี 2 ส่วน แบ่งตามวิธีการเก็บขอ้มูล 
คือ  
1. วิธีการเชิงปริมาณ จะก าหนด
จ านวนประชากรและอา้งอิง
แหล่งท่ีมา  
2. วิธีการเชิงคุณภาพ ไม่ระบุ
ประชากร แต่ใชค้  าวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัแทน  

11. ขนาดตวัอยา่ง 
(Sample size) 

- มีขนาดเล็ก เช่น ประมาณ 400-500 
คน เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัประเภทของ
การวิจยั 
- นิยมใชส้ญัลกัษณ์ n แทนจ านวน
หรือขนาดตวัอยา่ง 
- ตวัอยา่งเป็นตวัแทนท่ีดีของ
ประชากร เพราะผลการวิจยัจะตอ้ง
อา้งถึงประชากร (Inference หรือ 
generalization) 

-มีขนาดเล็ก ประมาณ 1-30 คน 
เพ่ือให้ไดค้  าตอบลุ่มลึก 
-ไม่มีการระบุค่า n แทนขนาด
ตวัอยา่ง 
-ศึกษาเฉพาะกลุ่มเลก็ ไม่เนน้การ
อา้งถึงกลุ่มใหญ่ ดงันั้น จึงไม่มี
แนวคิดของการอา้งผลการวิจยัจาก
ตวัอยา่งไปสู่ประชากร (ไม่มี 
Generalization) 

นิยมเขียนแยกเป็น 2 ส่วน ตามวิธีการ
เก็บขอ้มูล คือ เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 

12. การสุ่มตวัอยา่ง หรือ
การเลือกตวัอยา่ง 
(Sampling/ Sample 
selection) 

- สุ่มโดยอาศยัการสุ่มทั้งชนิดท่ีทราบ
ความน่าจะเป็นท่ีถูกเลือก 
(Probability) และไม่ทราบความ
น่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกเป็นตวัอยา่ง 
(Non-probability sampling) 
-ตวัอยา่งวิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
1. ทราบความน่าจะเป็น  
    (1) การสุ่มอยา่งง่าย  
        (Simple random sampling) 
    (2) การสุ่มแบบแบ่งชั้น  
        (Stratified random sampling) 

- สุ่มโดยอาศยัการสุ่มชนิดท่ีไม่
ทราบความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือก
เป็นตวัอยา่ง (Non-probability 
sampling) 
-มกันิยมใชวิ้ธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) 

-มีทั้งการสุ่มท่ีทราบโอกาสหรือ
ความน่าจะเป็น และไม่ทราบโอกาส
หรือความน่าจะเป็น 
-นิยมเขียนแยกเป็น 2 ส่วน ตาม
วิธีการเก็บขอ้มูล คือ เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ 
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    (3) การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
        (Cluster random sampling) 
    (4) การสุ่มแบบมีระบบ  
        (Systematic random sampling) 
    (5) การสุ่มแบบหลายขั้นตอน   
        (Multi-stage random sampling) 
2. ไม่ทราบความน่าจะเป็น 
    (1) การสุ่มแบบเจาะจง  
        (Purposive sampling) 
    (2) การสุ่มแบบโควตา้  
        (Quota sampling) 
    (3) การสุ่มแบบบอกต่อ  
        (Snowball sampling) 
    (4) การสุ่มแบบอาสาสมคัร   
     (Volunteer sampling) 
     (5) การสุ่มแบบบงัเอิญ  
         (Accidental sampling) 
 

13. ขอบเขตการวิจยั 
(Research scope) 

-มี 3 หวัขอ้หลกั คือ  
1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง  
2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
3. ระยะเวลาวิจยั 

-มี 3 หวัขอ้หลกั คือ  
1. ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
3. ระยะเวลาวิจยั 

-มี 3 หวัขอ้หลกั คือ  
1. ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยั โดยนิยม
เขียนแยกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผูใ้ห้
ขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณ และ(2) 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
3. ระยะเวลาวิจยั 

14. เคร่ืองมือวิจยั 
(Research instrument) 

ยกตวัอยา่งเช่น 
- แบบสอบถาม (Questionnaire) 
- แบบส ารวจ (Survey form) 
- แบบประเมิน/มาตรวดั (Scale) 
- แบบทดสอบ (Test) 
ฯลฯ 

ยกตวัอยา่งเช่น 
- แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview form) 
- แบบบนัทึกขอ้มูล (Data record 
form) 
- แบบสรุปการสนทนากลุ่ม 
(Focus group form) 
- แบบสงัเกต (Observation form) 
ฯลฯ 
 

มีครอบคลุมทั้งเคร่ืองมือในการวิจยั
เชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ควรเขียนแยกประเภท และจะมีก่ี
ฉบบัข้ึนอยูก่บักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหรือ
แหล่งขอ้มูล  
ยกตวัอยา่งเช่น  
1.เคร่ืองมือวิจยัเชิงปริมาณ มี 2 ฉบบั 
ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถาม และ (2) 
แบบทดสอบ 
2. เคร่ืองมือวิจยัเชิงคุณภาพ มี 1 ฉบบั 
คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

15. คุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
(The quality of research 
instrument) 

1. ความตรง (Validity)  
    (1) ความตรงเชิงเน้ือหา  
        (Content validity) 
    (2) ความตรงตามเกณฑ ์ 

การฝึกการสมัภาษณ์ การท าระบบ
การบนัทึกขอ้มูล การลงรหสัขอ้มูล 
ความตรงเชิงเน้ือหา 

มีครบ โดยเขียนให้ครอบคลุมทั้งใน
ส่วนเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการวิจยัเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
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        (Criterion-related validity)  
    (3) ความตรงเชิงโครงสร้าง  
        (Construct validity) 
2. ความเท่ียง (Reliability)  
       (1) ความเท่ียงแบบความคงท่ี         
        (Stability/test-retest reliability)  
       (2) ความเท่ียงแบบเท่าเทียมกนั
หรือ 
           คู่ขนาน (Equivalence/  
           Parallel reliability)  
       (3) ความเท่ียงแบบความ
สอดคลอ้ง 
           ภายใน (Internal consistency  
           reliability) เช่น แบบแบ่งคร่ึง 
           ขอ้สอบ (Split-half method)  
           แบบ KR20, KR21 (ให้
คะแนน 
           เป็น 1, 0) แบบ Cronbach’s  
           Alpha Coefficient เป็นตน้ 

16. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(Data collection) 

- ไม่จ  าเป็นตอ้งลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม 
- สามารถเก็บขอ้มูลดว้ยการเดินทาง
ไปเอง หรือการส่งทางไปรษณีย ์หรือ
การใชร้ะบบออนไลน์ดว้ยเคร่ืองมือ
ต่างๆ เช่น Google form ท่ีน ามาใช้
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ เป็นตน้ 
 

-รวบรวมแบบละเอียดจากเอกสาร
และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม การบนัทึก
ภาคสนาม/อตัชีวประวติั การ
สนทนากลุ่ม ฯลฯ  
-ผูวิ้จยัจ  าเป็นตอ้งลงไปเก็บขอ้มูล
ในสนามวิจยั (Field Study) ดว้ย
ตนเอง  

-การเก็บขอ้มูลปริมาณหรือและเชิง
คุณภาพ  ข้ึนอยูก่บัแบบแผนของการ
วิจยัท่ีเลือก  
- Triangulation เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพไปพร้อมกนั 
- Exploratory เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ก่อนเชิงปริมาณ 
- Explanatory เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ
ก่อนเชิงคุณภาพ 

17. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Data analysis) 

-ใชส้ถิติมาช่วยวิเคราะห์ 
-สถิติท่ีน ามาใช ้ข้ึนอยูก่บัระดบัการ
วดัของตวัแปร และความสมัพนัธ์
ของตวัแปรต่างๆ ในการศึกษานั้นๆ 

- ไม่ใช่สถิติมาช่วยวิเคราะห์ 
- เนน้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis)  
-เนน้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ 
(Logical reasoning) โดยการ
สงัเคราะห์และวิเคราะห์
สารสนเทศท่ีไดจ้ากขอ้มูลเชิง
คุณภาพจากแหล่งต่างๆ 

นิยมเขียนแยกเป็น 2 ส่วน ตามวิธีการ
เก็บขอ้มูล คือ เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 

18. การสรุปผลการวิจยั - รายงานผลโดยอา้งอิงสถิติท่ี
วิเคราะห์ได ้ 

- รายงานผลโดยอา้งอิงค  าพดู หรือ
การเล่าเร่ือง (Narrative) 
 

- Triangulation นิยมเขียนแยกเป็น 2 
ส่วน ตามวิธีการเก็บขอ้มูล คือ เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ แต่จะวิธีใด
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เช่น ระดบันยัส าคญั ตารางผล
วิเคราะห์ สมการ โมเดล เป็นตน้ 
- เนน้การสรุปอา้งอิงผลการวิจยัไปสู่
กลุ่มอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
(generalization) 

ก่อนข้ึนอยูก่บัวา่การวิจยัเร่ืองนั้นๆ 
เนน้เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
มากกวา่ เช่น QUAN + qual แสดงวา่
เนน้เชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพ 
เป็นตน้ 
- Exploratory น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพก่อนเชิง
ปริมาณ 
- Explanatory เน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณก่อนเชิง
คุณภาพ 

19. การใชป้ระโยชน ์ ใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง เพราะ
เนน้การน าผลวิเคราะห์จากกลุ่ม
ตวัอยา่งไปสร้างเป็นขอ้สรุปทัว่ไป 
ส าหรับประชากรกลุ่มใหญ่ 
(Generalization) 

ใชป้ระโยชน์ในวงแคบ เพราะ
ศึกษาเฉพาะกรณีตามปัญหาวิจยั 
โดยไม่เนน้น าผลวิจยัไปใชใ้นวง
กวา้ง 

ใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งในวงแคบและ
กวา้ง ค่อนขา้งครอบคลุม 

20. ทกัษะของนกัวิจยั มีความสามารถทางสถิติ มีความละเอียดอ่อนในการสังเกต   
เก็บรวบรวมขอ้มูลในสนามวิจยั 
และการตีความเชิงเหตุผล 

เก่งทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ และการ
วิจยัเชิงคุณภาพ 

 
การเลอืกวธีิวิทยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวจัิย 
 1.แนวทางการเขียนปัญหาวจัิย 
 การเขียนปัญหาวิจยั (Research problem) ถือเป็นด่านแรกท่ีผูว้ิจยัจะต้องชัดเจนก่อนท่ีจะเร่ิมท า
งานวิจยั เพราะหากปัญหาวิจยัไม่ชดัเจนแต่แรก คงจะคิดหวัขอ้วจิยัไดย้าก เพราะการวิจยัสมยัใหม่เนน้ “การ
วิจยัเพื่อแก้ปัญหา” มากกว่าท่ีจะเป็น “การวิจยัเพื่อหาปัญหา” ส าหรับการเขียนหัวขอ้ “ความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา” จะตอ้งเขียนแล้วสะทอ้นให้เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท าวิจยัเร่ืองน้ี 
เพราะหากไม่ท าแลว้จะก่อใหเ้กิดส่ิงไม่ดีหรือผลกระทบท่ีรุนแรง  
 นักวิจยัรุ่นใหม่หลายๆ คน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก มกัคิด
หัวขอ้วิจยัจากเร่ืองท่ีตอ้งการจะท า (Want) มากกว่าเร่ืองท่ีจ  าเป็นจะตอ้งท า (Need) ท าให้ปัญหาวิจยัไม่ใช่
ปัญหาท่ีแท้จริง แต่กลับเป็นปัญหาของผู ้วิจ ัยเอง (Researcher’s problem) ท่ีไม่สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ไดว้า่ เร่ืองอะไรท่ีเป็นปัญหาและปัญหาอะไรท่ีจ าเป็นจะตอ้งท าวจิยั เพราะบางปัญหาอาจจะแกไ้ข
ไดโ้ดยอาจไม่จ  าเป็นตอ้งวิจยัก็ได ้คงไม่มีนกัวิจยัคนใดท่ีตอ้งการให้คนอ่ืนมาพูดวา่ตวัเองวา่ “ปัญหามาจาก
การนัง่เทียน” หรือ “ปัญหาไม่ไดม้าจากการตกผลึก” เพราะคงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี  
ส าหรับแนวทางการคิดปัญหาวิจยัอยา่งมืออาชีพ อาจเร่ิมจากการสังเคราะห์ปัญหาท่ีหลากหลายของเร่ืองท่ี
สนใจศึกษาในลกัษณะของขอบเขตของปัญหา (Problem area) ก่อน และผูว้ิจยัจะตอ้งมาพิจารณาอย่างมี
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เหตุผลโดยจะตอ้งมีทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้มูลสนบัสนุนวา่ ปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด
และจ าเป็นจะตอ้งท าวิจยั จึงค่อยมาก าหนดหรือระบุเป็นปัญหาวิจยัท่ีจะน าไปสู่การคิดหัวข้อวิจยัต่อไป 
(แผนภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่4 แนวทางการก าหนดปัญหาวจิยั 
 

 เม่ือผูว้จิยัก าหนดหรือระบุปัญหาวจิยัไดแ้ลว้ จึงจะน าไปสู่การเขียนความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหาต่อไป ซ่ึงควรจะตอ้งเร่ิมดว้ยการเขียนหวัขอ้ และในปัจจุบนัมีการใชค้  าหรือวลีท่ีหลากหลาย เช่น (1) 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (2) ท่ีมาของปัญหาวจิยั (3) บทน า เป็นตน้ แต่จะใชอ้ยา่งไรข้ึนอยูก่บั
รูปแบบ (Format) ของแหล่งทุนวิจยั วารสารวิชาการท่ีจะส่งผลงานวิจยัไปตีพิมพ ์หรือหน่วยงานตน้สังกดั
ของผูว้ิจยัว่าก าหนดให้ใช้ค  าหรือวลีใด แต่อย่างไรก็ดี การเขียนหัวขอ้ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาในเล่มวจิยัไม่ควรมีจ านวนหนา้มากเกินไป (ขอแนะน า 1-5 หนา้ก็พอ) และควรมีสาระส าคญัครบถว้น
จนอ่านแลว้รู้วา่เป็นปัญหาวจิยัท่ีจ  าเป็นจะตอ้งท าการวจิยัเพื่อหาค าตอบ หรือเพื่อหาวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นๆ  
 

ตารางที ่2 แนวทางการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ประเดน็ แนวทางการเขียน 

1. ช่ือหวัขอ้ -ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
-ท่ีมาของปัญหาวิจยั  
-บทน า 
ฯลฯ 

2. จ านวนหน้า 1-5 หนา้ 
3. สาระส าคญั แนะน าวา่ควรมี 5 ยอ่หนา้ ไดแ้ก่ 

ยอ่หนา้ท่ี 1 ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ยอ่หนา้ท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยู ่
ยอ่หนา้ท่ี 3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ขั้นที่ 1     
สังเคราะห์

ปัญหา 
ปัญหา 1 
ปัญหา 2 
ปัญหา 3 

. 

. 

ขั้นที่ 3  
ระบุปญัหาวิจยั 

(Research Problem) 

                 ขั้นที ่2  
            วิเคราะหป์ัญหา 
1. เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
1-X (อะไรส าคัญกอ่น-หลัง) 
2. ปัญหาที่ส าคัญมากที่สุด อยู่ใน
ความสนใจของตนเองหรือไม่? 
3. มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหา
วิจัยเป็นหวัข้อวิจยัได้หรือไม่? 
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ประเดน็ แนวทางการเขียน 

ยอ่หนา้ท่ี 4 ความพยายามแกปั้ญหา 
ยอ่หนา้ท่ี 5 เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวิจยั 

4. การอา้งอิง -การเขียนอา้งอิงแบบนามปี ควรเขียนในลกัษณะเรียบเรียงเป็นยอ่หนา้และอา้งอิงในวงเล็บ
ต่อทา้ย เช่น ……….(สุบิน ยรุะรัช, 2557) เป็นตน้ 
- ไม่ควรเขียนอา้งอิงแบบนามปีในลกัษณะยกช่ือผูเ้ขียนและวงเล็บปีต่อทา้ย เช่น สุบิน ยรุะ
รัช (2557) กล่าววา่………………. เป็นตน้ เพราะการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหา ควรเขียนในลกัษณะความเรียงท่ีเป็นส านวนภาษาของผูวิ้จยัเอง ไม่ใช่การคดัลอกมา
และอา้งอิง แมจ้ะไม่ผิดจรรยาบรรณ แต่ก็ไม่ค่อย Smart เท่าไหร่  

  

ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นแนวทางในการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา โดยผูเ้ขียน
แนะน าวา่การเขียนให้เห็นความเป็นมาและปัญหาวิจยัท่ีชดัเจน อาจจะเขียนให้ได ้5 ยอ่หนา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ยอ่หนา้ท่ี 1 ส่ิงท่ีคาดหวงัย่อหนา้ท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยู ่ยอ่หนา้ท่ี 3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยอ่หนา้ท่ี 4 ความพยายาม
แกปั้ญหา และย่อหน้าท่ี 5 เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวิจยั โดยแต่ละย่อหน้าแสดงให้เห็นล าดบัของ
ความคิดท่ีเป็นขั้นตอน และมีแนวทางในการเขียนท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

- ย่อหน้าท่ี 1 ส่ิงท่ีคาดหวงั (Expectation) ในย่อหน้าน้ีผูว้ิจยัควรเขียนโดยหยิบยกนโยบายหรือแผน
ระดบัชาติ ยทุธศาสตร์การวจิยั กฏหมายแม่บท เป้าหมายของศาสตร์สาขาวชิาท่ีท าวจิยั ฯลฯ ท่ีสังคม
หรือประเทศคาดหวงัมาประกอบการเขียนความเป็นมา เพราะสะทอ้นให้เห็นว่า เราท าวิจยัโดย
ค านึงถึงความตอ้งการของสังคมหรือประเทศ ไม่ได้ท  าอะไรก็นึกอยากจะท าเอง แต่สังคมหรือ
ประเทศไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ 

- ยอ่หนา้ท่ี 2 สภาพหรือบริบทท่ีเป็นอยู ่(Context) ในยอ่หนา้น้ีควรเขียนใหส้ะทอ้นวา่ ในเร่ืองท่ีศึกษา
มีสภาพเป็นอยา่งไรในปัจจุบนั ดีหรือแยแ่ค่ไหน โดยเฉพาะเขียนในเชิงบรรยายให้เห็นวา่ท่ีท ากนัอยู่
ในปัจจุบนัยงัไม่ดีพอ ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมและเทศชาติ (ในยอ่หนา้ท่ี 1) 

- ย่อหน้าท่ี 3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Problems) ในย่อหน้าน้ีเป็นย่อหน้าท่ีต่อเน่ืองมาจากย่อหน้าท่ี 2 เม่ือ
สภาพหรือบริบทท่ีเป็นอยูย่งัไม่ไดต้ามท่ีสังคมหรือประเทศชาติคาดหวงั ยอ่มท าใหเ้กิดปัญหาหลาย
อย่าง ในย่อหน้าน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งเขียนโดยระบุ (List) ให้ได้ว่า ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง อะไร
ส าคญัมากท่ีสุด อะไรส าคญันอ้ยท่ีสุด  

- ยอ่หนา้ท่ี 4 ความพยายามแกปั้ญหา (Problem solving) ในยอ่หนา้น้ีเป็นยอ่หนา้ท่ีสะทอ้นการ
สังเคราะห์และวเิคราะห์ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีน ามาใส่ไวใ้นบทท่ี 2 ของเล่มรายงานการวจิยั 
(Literature review) แต่เขียนในเชิงสรุปวา่ ท่ีผา่นมามีผลงานวจิยัอะไรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าเพื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าว แต่ยงัไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควรจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าวจิยัเร่ืองน้ี 

- ยอ่หนา้ท่ี 5 เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวจิยั (Reasons/Needs) การเขียนยอ่หนา้น้ีจะเขียนในเชิง
สรุปให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหาวิจยั (Research problem) โดยแสดงเหตุผลท่ีท าให้เช่ือได้ว่า
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เป็นเร่ืองท่ีน่าท า ถา้ไม่ท าวิจยัเร่ืองน้ีจะส่งผลกระทบท่ีร้ายแรงอย่างไร พร้อมทั้งเขียนสรุปในเชิง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยัไวด้ว้ย 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเขียนน้ีจะน าไปสู่การก าหนดหวัขอ้วจิยัในท่ีสุด ซ่ึงผูเ้ขียน

จะตอ้งเขียนหัวขอ้วิจยัให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยค านึงถึงหลกั 3 ประการ คือ (1) มีตวัแปรตามท่ีมุ่ง
ศึกษา (2) สะทอ้นว่าจะท าอะไร และ (3) บริบทไหนตอ้งรู้ โดยหัวขอ้วิจยัท่ีดีควรแสดงเป้าหมายของการ
ท างานวิจยั เช่น ศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ เปรียบเทียบ พฒันา ปรับปรุง เป็นตน้ การเขียนหวัขอ้วิจยัตอ้งนึก
ถึงใจผูอ่้าน เม่ืออ่านแล้วตอ้งรู้ว่าเป็นวิจยั ไม่ใช่บทความวิชาการ ไม่ใช่บทความปริทศัน์ ไม่ใช่บทความ
วจิารณ์หนงัสือ และไม่ใช่ต าราหรือหนงัสือ  

2. หลุมพรางของการหาหัวข้อวจัิยและเลอืกวธีิวทิยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวจัิย 
นกัวิจยัรุ่นใหม่หรือนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีเพิ่งเร่ิมท างานวิจยั บางคร้ังมกัมี

ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) เก่ียวกบัการหาหวัขอ้วิจยั หรือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์และ
การคน้ควา้อิสระ โดยผูเ้ขียนขอสรุป “หลุมพราง (Pitfalls)” ของการหาหวัขอ้วิจยัและการเลือกวิธีวิทยาให้
เหมาะสมกบัปัญหาวิจยั เพื่อเป็นขอ้เตือนใจส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่และนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท
และปริญญาเอก ดงัน้ี 

2.1 คิดอะไรไกลตวั ตอ้งท าเร่ืองใกลต้วัก่อน วิจยัในโลกน้ีมีหลายชนิด นกัวิจยัรุ่นใหม่ควร
เปิดใจใหก้วา้ง อยา่ยดึติด มีนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกหลายคนมกัยดึติดกบัการระบุ
แบบแผนของการวิจยั เพราะเห็นตวัอยา่งท่ีผา่นมา เช่น การวิจยัในสาขาวิชาบริหารการศึกษาจะตอ้งพฒันา
รูปแบบเท่านั้น (วิจยัและพฒันา) เป็นตน้ แต่การท่ีจะใช้แบบแผนหรือแผนแบบการวิจยั (Research design) 
แบบใดข้ึนอยูก่บัปัญหาวจิยัซ่ึงตอ้งชดัก่อนแต่แรก 

2.2 เขียนหวัขอ้วิจยัแบบซ ้ าไปซ ้ ามา เหมือนวนอยูใ่นอ่าง ไม่มีอะไรใหม่ นกัวิจยัท่ีดีควรคิด
นอกกรอบและหาค าส าคญั (Keyword) ท่ีแปลกใหม่ ไม่ใช่เวลาคน้ในฐานขอ้มูลวิจยัแลว้เจอแต่หวัขอ้ซ ้ าไป
ซ ้ ามา (คิดไรไม่ออก เลยลอกมา) อาการแบบน้ีเป็นอาการของคนท่ียงัไม่เขา้ใจความจริงของการวิจยัและยงั
ไม่ตกผลึกในปัญหาวจิยั 

2.3 วิจยัหาปัญหา ไม่ไดแ้กปั้ญหา นกัวิจยัท่ีดีควรเปล่ียนวิธีคิดใหม่ อะไรท่ีเป็นความจริง 
(Fact) อยู่แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งวิจยั เช่น หัวขอ้วิจยั “การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเองดา้นทกัษะ
ภาษาองักฤษของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัชลบุรี” ซ่ึงเป็นความจริงอยูแ่ลว้ แบบน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งท าวิจยัให้
เปลืองงบประมาณและเวลา เป็นตน้ 

2.4 สุดโต่งว่าเป็นการวิจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ มีนักวิจยัจ  านวนไม่น้อยท่ีใช้ “วิธี
วิทยาน าปัญหาวิจยั” ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะ “ปัญหาวิจยั” จะบอกไดว้่าควรใช้วิธีวิทยาการวิจยั
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หรือระเบียบวิธีวิจยัแบบใด หรือผสมผสานกนัระหวา่งวิธีต่างๆ ไม่ใช่ใช ้“วิธีวิทยาท่ีเคยชิน” เป็นตวัก าหนด
ปัญหาวจิยั 

2.5 เช่ือวา่การวิจยัทุกประเภทตอ้งใชส้ถิติ ความเช่ือแบบน้ีเป็นความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะ
การใช้สถิติเป็นแนวคิดของการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัแบบผสม แต่ไม่พบในงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
นกัวจิยับางท่านถึงกบัเขา้ใจผดิวา่วิจยัทุกชนิดตอ้งใช ้LISREL ความเช่ือแบบน้ีจะส่งผลเสียหายมากกวา่ผลดี 
และน าไปสู่การท างานวจิยัท่ีไม่มีคุณค่าต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

3. แนวทางการเลอืกวธีิวทิยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวจัิย 
การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัแบบผสม เป็นวิธีวิทยาท่ีพบในการวิจยัทา ง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีแนวคิดหรือมโนทศัน์และจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ การวิจยัเชิง
ปริมาณมุ่งศึกษาเพื่อให้ไดค้วามจริงในภาพกวา้ง (เน้น Generalization) ในลกัษณะ “รู้รอบ” เปรียบได้กบั
ชีวิตของ “นก” ท่ีบินไปยงัท่ีต่างๆ เพื่อแสวงหาความรู้ความจริงในโลกกวา้ง ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพมุ่ง
ศึกษาเพื่อใหไ้ดค้วามจริงท่ีละเอียด ลึกซ้ึง กระจ่างชดั ในลกัษณะ “รู้ลึก” เปรียบไดก้บัชีวติของ “หนู” ท่ีชอบ
มุดรูและชอบขุดคุย้ทุกซอกทุกมุมจนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ีลุ่มลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่วนการวิจยัแบบผสม 
เขา้ข่าย “รู้รอบ” และ “รู้ลึก” มีชีวติแบบ “นก” กบั “หนู” ครอบคลุมทั้ง 2 แบบ เพียงแต่วา่จะเนน้รู้รอบหรือรู้
ลึกมากกวา่กนัข้ึนอยูก่บัปัญหาวจิยัและวธีิวทิยาท่ีเลือกใช ้

ปัจจุบนัการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหลายสาขาวิชาไดน้ าวิธีวิทยาทั้ง 3 แบบมา
ประยุกตใ์ชม้ากข้ึนเพื่อให้เหมาะสมกบัปัญหาวิจยั ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงขอน าเสนอตวัอยา่งปัญหาวิจยั และการ
เลือกวิธีวิทยาท่ีเหมาสมเพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีปัญหาวิจยัและหวัขอ้วิจยัดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนสมมติ
ข้ึนมาเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ไดม้าจากขอ้มูลหรือการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแต่
อยา่งใด ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างหัวข้อวิจัยและการเลือกวิธีวิทยาให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

ปัญหาวจิัย สาขาวชิา วธิีวทิยาการวจิัย หัวข้อวจิัย 

เชิ
งป

ริม
าณ

 

เชิ
งคุ
ณภ

าพ
 

แบ
บผ

สม
 

1.นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีค่านิยมอยูกิ่น
กนัระหวา่งเรียนในขณะท่ียงัไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

สงัคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

   การศึกษาค่านิยมอยูก่่อนแต่งและสาเหตุของ
การอยูก่่อนแต่งของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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ปัญหาวจิัย สาขาวชิา วธิีวทิยาการวจิัย หัวข้อวจิัย 

เชิ
งป

ริม
าณ

 

เชิ
งคุ
ณภ

าพ
 

แบ
บผ

สม
 

2.ชาวนาในจงัหวดัสุพรรณบุรีไม่เขา้ใจ
วฒันธรรมขา้ว และไม่สามารถด ารงชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
วฒันธรรขา้วเป็นรากฐาน ส่งผลท าให้
ชาวนาในหลายชุมชนเป็นหน้ีเป็นสิน
จ านวนมาก 

สงัคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

   วฒันธรรมขา้วกบัการใชชี้วิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจงัหวดั
สุพรรณบุรี 

3.บณัฑิตปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษา
แห่งหน่ึงไม่ประกอบอาชีพตามวฒิุ
การศึกษาท่ีไดรั้บ แต่กลบัไปเป็นหมอ
นวดในสถานบริการ 

สงัคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

   กระบวนการกลายเป็นหมอนวดในสถาน
บริการ 

4. คนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่
เขา้ใจวา่ท าไมชาวพทุธนิยมเช่าพระธาตุ
และมีพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือบูชาพระธาตุ 

ปรัชญาและศาสนา    ความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุของ
ชาวพทุธใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5.กระทรวงวฒันธรรมไม่สามารถก าหนด
งบประมาณส าหรับการพฒันาวฒันธรรม
ของชุมชนเกาะเกร็ดไดเ้พราะไม่เขา้ใจใน
ท่ีมาท่ีไปของครอบครัวชาวมอญในเกาะ
เกร็ด 

ประวติัศาสตร์    วิวฒันาการของวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์
ในจงัหวดันนทบุรี: กรณีศึกษาครอบครัวชาว
มอญในต าบลเกาะเกร็ด 

6. กลุ่มบริษทัท่ีผลิตเคร่ืองส าอางใน
ประเทศไทยไม่ให้ความส าคญัและไม่
ด าเนินการเก่ียวกบั CSR  

การจดัการ    การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อ 
การบริหารจดัการบรรษทัภิบาลของกลุ่ม
บริษทัท่ีผลิตเคร่ืองส าอางในประเทศไทย 

7.บริษทั รวยดี จ  ากดั ไม่รับบณัฑิตจาก
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเขา้ท างาน และ
เลือกรับเฉพาะบณัฑิตท่ีไดรั้บเกียรตินิยม
อนัดบั 1 จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบาง
แห่ง 

การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

   วัฒนธรรมการรับบัณฑิตเกียรตินิยมเข้า
ท างาน: กรณีศึกษาบริษทั รวยดี จ  ากดั 

8.ชาวบา้นในชุมชนบางบวัท าบญัชี
ครัวเรือนไม่เป็น 

การบญัชี    การพฒันาคุณภาพชีวิตของชาวบา้นในชุมชน
บางบวัดว้ยการท าบญัชีครัวเรือน: การวิจยั
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

9.นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ก มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาองักฤษต ่า 

การสอน
ภาษาองักฤษ 

   ผลของการสอนแบบ PBL และ 4MAT ท่ีมี
ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ก 

10. อาจารยม์หาวิทยาลยัไม่น าผลงานวิจยั
ไปใชป้ระโยชน์ 

อุดมศึกษา    การศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ีมีต่อ
การน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ของอาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย 
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 จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ ปัญหาวจิยับางอยา่งอาจเลือกเฉพาะวิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณอย่างใดอย่างหน่ึงก็สามารถตอบค าถามวิจยัได้แลว้ แต่ปัญหาวิจยับางอย่างจ าเป็นจะตอ้งใช้ทั้งวิธี
วิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปดว้ยกนัจึงจะไดค้  าตอบท่ีครอบคลุม ดงันั้น นกัวิจยัจะตอ้งไม่ปิด
กั้นตวัเองโดยการเลือกวิธีวิทยาก่อนปัญหาวิจยั แต่จะตอ้งวิเคราะห์ให้ไดว้า่ปัญหาวิจยัท่ีมีท่ีสนใจควรจะใช้
วธีิวทิยาการวจิยัแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าใหค้  าตอบท่ีตอ้งการ 

 
บทสรุป 

การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวิธีวิทยาท่ีน ามาใช้อยู ่3 ประเภท คือ (1) การวิจยัเชิง
ปริมาณ (2) การวจิยัเชิงคุณภาพ และ (3) การวจิยัแบบผสม วธีิวทิยาการวจิยัทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกนั
ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นรากฐานของแนวคิด วตัถุประสงค์ ค  าถามวิจยั แบบแผนของการวิจยั กรอบ
แนวคิดในการวิจยั การเขียนตวัแปร การเลือกตวัอย่าง เคร่ืองมือวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล รวมไปถึงแนวทางการเขียนรายงานการวิจยั และการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ การเขียนปัญหา
วิจัยไม่ใช่เร่ืองยากอย่างท่ีคิด แต่ต้องเขียนให้เป็น ไม่ใช่ลอกมาจากผู ้อ่ืน เพราะการลักลอกผลงาน 
(Plagiarism) ถือว่าเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ และการเลือกวิธี
วิทยาการวิจยัแบบใดมาใช้นั้นข้ึนอยู่กบัปัญหาวิจยั เพราะปัญหาวิจยัท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นจะ
น าไปสู่การเลือกวิธีวิทยาท่ีถูกต้องและเหมาะสม ผลการวิจัยจึงจะมีคุณค่าและคู่ควรต่อการน าไปใช้
ประโยชนต่์อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. นกัวิจยัรุ่นใหม่และนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ควรเลือกวิธีวิทยาการวิจยัก่อน
ก าหนดปัญหาวิจยั เพราะการหาค าตอบของปัญหาวิจยัแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั บางเร่ืองอาจใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพหรือการวิจยัเชิงปริมาณอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ปัญหาวิจยับางเร่ืองอาจจ าเป็นตอ้งใช้การวิจยัทั้ง 2 
ประเภทเพื่อใหไ้ดค้  าตอบวจิยัท่ีครอบคลุม ชดัเจน และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 2. แนวทางการเลือกวธีิวทิยาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหาวจิยั ควรพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของ
การท าวิจยั เช่น หากตอ้งการผลการวิจยัในภาพกวา้งท่ีสะทอ้นความจริงของประชากรท่ีมีจ านวนมากก็ควร
เลือกใช้การวิจยัเชิงปริมาณ แต่ถ้าหากต้องการผลการวิจยัแบบละเอียดลึกซ้ึงก็ควรเลือกใช้การวิจยัเชิง
คุณภาพ แต่ถา้ตอ้งการค าตอบในลกัษณะรู้รอบและรู้ลึกก็ควรเลือกใชก้ารวิจยัแบบผสม เป็นตน้ 
 3. เม่ือตดัสินใจวา่จะใช้วิธีวิทยาการวิจยัแบบใดแลว้ ก็ควรด าเนินการวิจยัให้ถูกตอ้งตามแบบแผน
ของการวิจยัท่ีเลือก ไม่ควรปะปนกนัระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น (1) ไม่ควรใช้
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ค าว่าประชากรและกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเชิงคุณภาพ (2) ไม่ควรน าเสนอตารางตวัเลขท่ีแสดงผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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