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             การวจิยัเป็นเครื่องมอืทีส่ําคญัของนักวชิาการในทุกศาสตรส์ําหรบัการคน้ควา้

หาขอ้ความรูค้วามจรงิและเป็นวธิกีารที่มคีวามเชื่อถอืได้มากกว่าวธิกีารแสวงหาความรู้

ด้วยวธิีการอื่นๆ ความรู้ที่ได้จากการวจิยัก่อให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าทางด้านต่างๆ 

มากมายอนัเป็นประโยชน์ทัง้ดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้นสงัคมศาสตรซ์ึง่เกีย่วขอ้งกบัความ

เป็นอยูข่องมนุษยท์ัง้สิน้ 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

1.1 การแสวงหาความรู ้ความจรงิของมนุษย ์

 1.2 ความหมายและกระบวนการวจิยั 

1.3 ความจาํเป็นและลกัษณะของการวจิยั 

1.4 ประเภทของการวจิยั 

1.5 ประโยชน์ของการวจิยั 

 

สาระสาํคญั 

1. มนุษยม์มีนัสมองเป็นเลศิกวา่สตัวช์นิดอื่น ๆ มคีวามคดิอย่างลกึซึง้กวา่ และ

มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็หรอืมขีอ้สงสยัอยู่ตลอดเวลา การแสวงหาความรู ้ความจรงิในสิง่

ที่สงสยัได้พฒันาการมาเรื่อย ๆ จากวธิีการที่ไม่มรีะบบระเบยีบ จนกระทัง่มวีธิีการที่มี

ระบบระเบยีบน่าเชือ่ถอืไดม้ากขึน้ 

2. การวจิยัหมายถงึ วธิกีารหรอืกระบวนการในการแสวงหาความรู ้ความจรงิ

ในสิง่ทีส่งสยัหรอืการคน้หาคําตอบทีเ่ชื่อถอืได ้ ซึง่กระบวนการประกอบดว้ย การกําหนด

ปญัหา การตัง้สมมตุฐิาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การสรุปผลและเขยีน

รายงานการวจิยั 

บทท่ี 1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการวิจยั 
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3. การวิจัยมีความจําเป็นที่จะทําให้เราเกิดความเข้าใจปญัหาต่างๆ และ

พฤตกิรรมของมนุษย์และสงัคมไดถู้กต้องขึน้  ลกัษณะของการวจิยั เป็นการกระทําทีใ่ห้

ได้มาซึ่งของใหม่ มรีะบบระเบยีบแบบแผนในการหาความรู้ มคีวามเป็นปรนัย มรีะบบ

ระเบยีบในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้มกีารเขยีนรายงานขอ้คน้พบ และเผยแพรใ่ห้

คนทัว่ไปไดร้บัรู ้

 4.  ประเภทของการวจิยัแบ่งได้หลายแบบตามเกณฑ์ที่ใชใ้นการแบ่ง ซึ่งแต่ละ

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบ่งจะมปีระเภทของการวจิยัคลา้ยๆกนัคอื การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์

การวจิยัเชงิบรรยาย และการวจิยัเชงิทดลอง 

 5.  ผลงานวิจยัมีประโยชน์มากมายทัง้ในด้านให้ความรู้ใหม่ๆ และนําไปใช้

ประโยชน์ในการปฏบิตังิานตลอดจนในชวีติประจาํวนัของมนุษยอ์กีดว้ย 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้  เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

 1.  อธบิายวธิกีารแสวงหาความรู ้ความจรงิของมนุษยไ์ด ้

 2.  บอกความหมายและกระบวนการวจิยัได ้

 3.  บอกลกัษณะของงานวจิยัได ้

           4.  อธบิายความจาํเป็นของการวจิยัได ้

           5.  อธบิายการวจิยัแต่ละประเภทได ้

           6.  บอกประโยชน์ของการวจิยัได ้
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  เน้ือหา 1.1                  การแสวงหาความรู ้ความจริงของมนุษย ์

 

 มนุษย์เป็นสตัว์ชนิดหน่ึงที่มสีมองเป็นเลศิกว่าสตัว์ชนิดอื่น ๆ มคีวามคดิที่เป็น

ระบบระเบยีบและที่สําคญัมนุษย์มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็หรอืเป็นคนขีส้งสยัในเรื่องราว

ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบ ๆ ตวัเอง และปรากฏการณ์ในธรรมชาต ิเมื่อ

เกดิสงสยัในเรื่องใดเรื่องหน่ึงมนุษยก์จ็ะพยายามหาขอ้ความรู ้ความจรงิในเรื่องนัน้ใหไ้ด ้

ซึง่พฤตกิรรมอย่างน้ีเป็นธรรมชาตขิองมนุษยต์ัง้แต่อดตีกาลจนถงึปจัจุบนั วธิกีารแสวงหา

ความรู ้ความจรงิ กม็ที ัง้วธิกีารทีไ่ม่น่าเชื่อถอืเพราะไม่กฎเกณฑอ์ะไร แต่ต่อมากไ็ดม้กีาร

พฒันาวธิกีารหาขอ้ความรู ้ความจรงิทีเ่ป็นระบบระเบยีบมากขึน้ และน่าเชื่อถอืไดม้ากขึน้ 

วธิกีารแสวงหาความรู ้ความจรงิหรอืความเชือ่ในปจัจุบนัของมนุษยม์วีธิกีารต่าง ๆ ดงัน้ี 

          1.  ตามคาํบอกเลา่ของผูม้อีาํนาจ (Authority) เป็นวธิกีารหาความรูค้วามจรงิทีไ่ด้

จากบุคคลที่เราให้ความเคารพ เชื่อฟงัและนับถือ ได้แก่ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ครู-

อาจารย ์พระ ผูป้กครอง ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ความรูท้ีไ่ดจ้ากวธิน้ีีอาจไม่สมเหตุสมผล

แต่ในชวีติประจาํวนัของคนเรากใ็ชว้ธิน้ีีกนัมาก เชน่เรามขีอ้สงสยัว่าทาํไมคนเราเกดิมาจงึ

มคีวามเป็นอยู่ทีแ่ตกต่างกนัมาก  บางคนมทีรพัยส์นิเงนิทองเหลอืกนิเหลอืใช ้บางคนไม่มี

จะกนิในแต่ละวนัถ้าเราถามพระ  พระท่านกจ็ะบอกกบัเราว่าชาตกิ่อนคนเราทํากรรมมา

แตกต่างกนับางคนทําแต่กรรมดตีลอด บางคนทําแต่กรรมชัว่ ซึ่งสิง่ที่ทําในชาตกิ่อนจะ

ส่งผลมายงัชาตน้ีิ ถ้าเราเชื่อตามที่พระท่านบอกก็จบ เราก็จะไม่มขีอ้สงสยัในเรื่องน้ีอีก

ต่อไป   

           2.  ตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวฒันธรรมทีส่บืทอดต่อๆกนัมา (Tradition) 

เป็นวธิกีารหาความรู ้ความจรงิ ในสิง่ทีไ่ดป้ระพฤตปิฏบิตัสิบืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ 

แลว้กม็กีารยอมรบัและปฏบิตัติามต่อกนัมาเรือ่ย ๆ มกีารถ่ายทอดจากคนรุน่หน่ึงไปยงัคน

อกีรุน่หน่ึง เชน่ การแต่งกาย การรบัประทานอาหาร กริยิามารยาทในสงัคม กจิกรรมของ

ประเพณต่ีางๆในสงัคม เป็นตน้ 

 3.  โดยใช้ประสบการณ์ของตนเอง (Experience) เป็นความรู้ที่ได้มาจาก

ประสบการณ์ส่วนตวัเป็นสิ่งที่ตนเองได้พบได้เห็นมาจากการปฏิบตัิงานหรือจากการ

ดํารงชวีติแล้วนํามารวบรวมหรอืประมวลเป็นความรู ้ความเชื่อของตนเอง และไดนํ้าไป

บอกเล่า สัง่สอนคนอื่น เช่น ประสบการณ์ในการเรยีนหนงัสอืของตนเอง จะพยายามเรยีน
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ใหเ้ขา้ใจในหอ้งเรยีนทุกครัง้ถ้าไม่เขา้ใจจะพยายามซกัถามคร-ูอาจารย ์และเวลาใกลส้อบ

จะใชเ้วลาดหูนงัสอืลว่งหน้าประมาณ 2 สปัดาห ์ปฏบิตัแิบบน้ีตลอดมาผลการเรยีนไดเ้กรด

เฉลีย่ไม่ตํ่ากว่า 3.00 ทําใหต้นเองมคีวามเชื่อว่าวธิกีารเรยีนแบบน้ีถูกตอ้ง และยงัไดส้อน

ใหก้บัคนอื่น หรอืเพือ่น ๆ ไดนํ้าวธิกีารน้ีไปใชใ้นการเรยีนอยูต่ลอดเวลา 

           4.  โดยวธิกีารหยัง่รู ้(Intuition) เป็นความรู ้ความจรงิทีไ่ดม้าดว้ยตนเอง รูด้ว้ย

ตนเองโดไม่มใีครบอก บุคคลทีจ่ะใชว้ธิกีารอย่างน้ีไดใ้นการแสวงหาขอ้ความรู ้ความจรงิ

จะตอ้งเป็นผูท้ีม่สีมาธสิงูมาก เช่น  พระพุทธเจา้ทีไ่ดค้น้พบขอ้ความรูท้ีจ่ะทําใหม้นุษยพ์น้

ทุกขท์ีเ่ราเรยีกวา่ อรยิสตัยส์ี ่

           5.  ใชค้วามรูส้กึของตนเอง  (Subjective) เป็นการใชค้วามรูส้กึนึกคดิเฉพาะของ

ตวัเองตดัสนิใจเชื่อหรอืไม่เชื่อในสิง่ใด โดยไม่คาํนึงถงึหลกัฐานหรอืขอ้มลูจากภายนอกมา

ประกอบ เช่นเชื่อว่าบทกลอนน้ีไพเราะมากกว่าบทกลอนอื่นๆ เพลงน้ีฟงัแล้วไพเราะดี

มากกวา่เพลงอื่นๆ 

           6.   ใชห้ลกัเหตุผลเชงิตรรกศาสตร ์ผูท้ีใ่หก้ําเนิดวธิกีารแสวงหาขอ้ความรู ้ความ

จรงิดว้ยวธิกีารน้ีคอื อรสิโตเตลิ (Aristotle) ซึง่ท่านเชื่อว่ามนุษยไ์ดค้วามรู ้ความจรงิ ที่

เชือ่ถอืไดม้านัน้จะตอ้งผ่านกระบวนการวเิคราะหต์ามหลกัตรรกศาสตร ์หรอืหลกัเหตุผลที่

เรยีกวา่วธิอีนุมาน (Deductive reasoning) ซึง่มอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 

                ก.  ขอ้ตกลงหลกั (Major premise) หรอืขอ้ความรูห้ลกั ซึง่เป็นขอ้ความรูท้ี่

คนทัว่ไปยอมรบัแลว้ว่าเป็นจรงิเป็นขอ้ตกลงหรอืสญัญาทีก่ําหนดขึน้เป็นเกณฑใ์หเ้ป็นที่

ยอมรบักนัก่อน 

                ข. ขอ้ตกลงย่อย (Minor premise) หรอืขอ้ความรูย้่อย ซึง่เป็นขอ้ความรูท้ีเ่รา

ยอมรบัวา่จรงิดว้ยเหตุดว้ยผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายใตห้รอืสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงหลกั 

                ค. ขอ้สรุป (Conclusion) เป็นขอ้ความรูใ้หม่ทีไ่ดจ้ากการสรุปโดยพจิารณา

จากความสมัพนัธข์องขอ้ตกลงหลกัและขอ้ตกลงยอ่ย ดงัตวัอยา่ง 

 

  ตวัอย่าง 1 

     ขอ้ตกลงหลกั  :  สตัวทุ์กชนิดตอ้งตาย 

       ขอ้ตกลงยอ่ย  :  สนุขัเป็นสตัว ์

       ขอ้สรปุ          :  สนุขัตอ้งตาย 
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 ตวัอย่าง 2 

     ขอ้ตกลงหลกั  :  สิง่ทีเ่จรญิงอกงามทุกชนิดเป็นสิง่ทีม่ชีวีติ 

      ขอ้ตกลงยอ่ย  :  หนิงอกหนิยอ้ยมกีารเจรญิงอกงาม 

      ขอ้สรปุ          :  หนิงอกหนิยอ้ยเป็นสิง่ทีม่ชีวีติ 

 

 การหาขอ้ความรู ้ความจรงิ โดยใชห้ลกัเหตุผลอาจจะได้ขอ้สรุปหรอืความรูไ้ม่

ถูกตอ้งเพราะขึน้อยู่กบัความถูกตอ้งของขอ้ตกลงหลกัและขอ้ตกลงย่อย ถา้ขอ้ตกลงทัง้ 2 

ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นจรงิขอ้สรุปหรอืความรู้ก็ไม่เป็นจรงิด้วย ดงัตวัอย่าง 2 แต่มคีวาม

สมเหตุสมผลตามวธิกีารอนุมาน 

 ต่อมาฟรานซสิ เบคอน (Francis Bacon) ชาวองักฤษไดว้จิารณ์วธิหีาขอ้ความรู้

ของอรสิโตเตลิว่าวธิน้ีีไม่ได้ให้ความรู้อะไรใหม่เกดิขึน้มาเลยเขาได้เสนอวธิหีาความรู้ที่

เรยีกวา่วธิอุีปมาน (Inductive reasoning) โดยเริม่ตน้คน้หาความรู ้ความจรงิย่อย ๆ ก่อน

โดยการสงัเกต แลว้จงึสรุปไปสู่ความรู ้ความจรงิทีเ่ป็นหลกัหรอืกฎ ซึ่งวธิน้ีีจะมลีกัษณะ

ตรงกนัขา้มกบัวธิอีนุมานของอรสิโตเตลิ 

                 

                        ตวัอย่าง 1 

 เหลก็  :     ไดร้บัความรอ้นจะขยายตวั 

     ทองแดง     :     ไดร้บัความรอ้นจะขยายตวั 

     แทง่แกว้     :     ไดร้บัความรอ้นไมข่ยายตวั 

     เงนิ        :     ไดร้บัความรอ้นจะขยายตวั 

     แทง่ยาง      :     ไดร้บัความรอ้นไมข่ยายตวั 

     สรปุ          :       โลหะเมือ่ไดร้บัความรอ้นจะขยายตวัไดด้กีวา่อะโลหะ 

  ตวัอย่าง 2 

 สนุขั          : มจีมกูไวห้ายใจ 

     แมว          : มจีมกูไวห้ายใจ 

     หม ู          :  มจีมกูไวห้ายใจ 

     คน          : มจีมกูไวห้ายใจ 

     สรปุ          :     สตัวม์จีมกูไวห้ายใจ 
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 7.  โดยใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(Scientific method) นักวทิยาศาสตรช์ื่อ 

ชารส ์ ดารว์นิ (Charies Darwin) ไดนํ้าเอาวธิกีารอนุมาน (Deductive method) และ

วธิกีารอุปมาน (Inductive method) มารวมเขา้ดว้ยกนั รวมเรยีกว่า วธิกีารอนุมานและ

อุปมาน (Deductive-inductive method) หรอืเรยีกวา่วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(Scientific 

method) ซึง่เป็นวธิกีารหาขอ้ความรู ้ความจรงิทีส่ามารถทาํกลบัไปกลบัมาไดห้ลายครัง้จน

เกดิความแน่ใจแลว้จงึจะสรุปออกมาเป็นขอ้ความรู ้ความจรงิ ซึง่วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์

ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัน้ี 

 7.1. การสงัเกต  เป็นการสงัเกตโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื หู ตา จมูก 

ลิ้น และผวิกาย ใช้หลายๆอย่าง หรอือย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งจะก่อให้เกิดขอ้สงสยั หรอื

ปญัหาตามมาวา่ สิง่ทีส่งัเกตเหน็นัน้มนัคอือะไร ทําไม อย่างไร ซึง่ข ัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนที่

สาํคญัทีส่ดุของนกัวทิยาศาสตร ์

 7.2. การทดสอบสมมุตฐิาน  จากปญัหาในขอ้ 7.1 มกีารคาดเดาคําตอบไว้

อยา่งไรบา้งและมเีหตุผลอะไรทีนํ่ามาสนบัสนุนในการคาดเดาคาํตอบในครัง้น้ี 

 7.3. ทดสอบสมมุตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวใ้นขอ้ 7.2 ทุกขอ้ ซึง่เป็นการหาขอ้มูลหรอื

หลกัฐาน โดยการทดลอง เพื่อนําข้อมูลมาวเิคราะห์ ตีความหมายและลงข้อสรุปว่าจะ

ยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 7.4. การทําซํ้าหรือทดลองซํ้า ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะทําใน

หอ้งปฏบิตักิารซึง่สามารถทาํซํ้าไดห้ลายครัง้จนเกดิความมัน่ใจในผลทีเ่กดิขึน้จงึจะยุตกิาร

ทดลอง และลงขอ้สรุปหรอืตดัสนิใจว่าจะยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมุตฐิาน แลว้เขยีนรายงาน

ขอ้คน้พบเพือ่เผยแพรต่่อไป 

 

ตวัอย่าง  น้ําทีเ่ราใชอ้ยู่ เดมิมนุษยค์งไม่รูว้่าประกอบดว้ยธาตุอะไรบา้ง แต่จาก

การสมัผสัดว้ยมอืรูส้กึเหลวๆและเปียกมอื กเ็กดิขอ้สงสยัว่า มนัประกอบดว้ยอะไร กเ็กดิ

กระบวนการที่จะหาคําตอบขึ้นมาโดยการทดลอง  ก็พบว่าสามารถแยกน้ําออกได้และ

ทดสอบพบว่าน้ําประกอบดว้ยธาตุอ๊อกซเิจน ( )2Ο  กบัธาตุไฮโดรเจน ( )2Η  และเราก็

สามารถรวมธาตุทัง้ 2 ชนิดเขา้ดว้ยกนัไดก้ลบัเป็นน้ําเหมอืนเดมิ ซึง่สามารถทํากลบัไป
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กลบัมาไดห้ลายครัง้และไดผ้ลเหมอืนกนัทุกครัง้จงึสรุปไดว้า่น้ํา ( )ΟΗ2  ประกอบดว้ยธาตุ

อ๊อกซเิจน ( )2Ο  และธาตุไฮโดรเจน ( )2Η  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 1.1 

1. วธิหีาความรู ้ความจรงิของมนุษยม์อีะไรบา้ง 

2. วธิหีาความรู ้ความจรงิแบบใดทีน่่าเชือ่ถอืมากทีส่ดุ เพราะอะไร 

3. วธิกีารอนุมานกบัวธิกีารอุปมานต่างกนัอยา่งไร 
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   เน้ือหา  1.2                    ความหมายและกระบวนการวิจยั 

 

 ความหมายของการวิจัย การวิจัยมาจากคําภาษาอังกฤษว่า Research 

ประกอบดว้ยคําสองคํารวมกนัคอื Re ซึง่หมายถงึทํากลบัไปกลบัมาหรอืทําซํ้าสว่นคาํว่า 

Search หมายถึงการค้นหาสิง่หน่ึงสิง่ใดที่อยากจะรู ้ ถ้านําคําสองคํามารวมกนัเป็น 

Research กจ็ะหมายถงึการคน้หาสิง่ใดสิง่หน่ึงทีอ่ยากจะรูซ้ํ้ากนัหลาย ๆ ครัง้จนเกดิความ

มัน่ใจจึงจะยุติ  นอกจากน้ีการวิจัยยังมีความหมายในลักษณะอื่นอีกที่นักวิจัยได้ให้

ความหมายไวด้งัน้ี 

 การวจิยั หมายถงึ วธิกีารคน้หาขอ้ความรูใ้หม ่วธิกีารใหมห่รอืสิง่ประดษิฐใ์หม ่ๆ 

โดยอาศยัวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(Scientific method) หรอืกระบวนการใหไ้ดม้าซึ่ง

ขอ้ความรูท้ีน่่าเชือ่ถอืได ้โดยอาศยัการสงัเกต และการนิรนยั (Deduction) เป็นหลกั 

 หรอือกีความหมายหน่ึงของการวจิยัทีม่คีวามหมายค่อนขา้งละเอยีดกว่าทีก่ล่าว

มา การวจิยั หมายถงึ วธิกีารหรอืกระบวนการในการแสวงหาขอ้ความรู ้ความจรงิ หรอื

คําตอบจากปญัหาที่เกิดขึ้น และเป็นข้อความรู้ ความจริงที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะต้อง

ประกอบดว้ยพยานหลกัฐานหรอืขอ้มลูยนืยนัทีไ่ดม้าอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน 

 จากความหมายของการวจิยัที่บอกว่าการวจิยัเป็นกระบวนการที่นําเอาวธิกีาร

ทางวทิยาศาสตร ์(Scientific method) มาใชซ้ึง่เป็นวธิกีารแสวงหาความรูท้ีเ่ชื่อถอืได ้

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) 

กระบวนการวจิยั (Research methodology) ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ที ่1  กําหนดปญัหา ปญัหาทีจ่ะทําวจิยัมทีีม่าหลายแหล่ง การกําหนดปญัหา 

จะต้องกําหนดให้ชดัเจนว่าเราต้องการคําตอบในเรื่องอะไรบ้าง เมื่อมปีญัหาชดัเจนแล้ว

ขัน้ตอนต่อไปกจ็ะเขยีนไดง้า่ยขึน้ 

 ขัน้ที่ 2  ตัง้สมมุติฐานการวจิยั เป็นขัน้ของการคาดเดาคําตอบของปญัหาไว้

ล่วงหน้าก่อนลงมอืเกบ็ขอ้มูล ซึ่งเป็นคําตอบที่เชื่อถอืได้ดว้ยเหตุด้วยผลหรอืทฤษฎีของ

ผูท้าํวจิยั 

 ขัน้ที ่3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้การตรวจสอบสมมุตฐิานโดยใชข้อ้มลูหรอื

หลกัฐานวา่สนบัสนุนสมมตุฐิานหรอืไม ่ถา้ไมส่นบัสนุนกแ็สดงวา่สมมตุฐิานนัน้ผดิ 
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 ขัน้ที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขัน้ของการจําแนกข้อมูลเพื่อตอบประเด็น

ปญัหาต่าง ๆใหค้รบทุกขอ้ เพราะในการทําวจิยัเรื่องหน่ึงอาจจะมปีญัหาหลายประเดน็ที่

จะต้องหาคําตอบ  ขอ้มูลที่ได้มาชุดหน่ึงอาจจะต้องจําแนกออกเพื่อตอบปญัหาตามเพศ 

ตามอาชีพและตามกลุ่มอายุเป็นต้น ในขัน้น้ีจะมีสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิงเข้ามา

เกีย่วขอ้ง 

 ขัน้ที ่5  สรุปผลและเขยีนรายงานการวจิยั หลงัจากการวเิคราะหข์อ้มูลแลว้จะมี

การสรุปผลการวิจยัหรือสรุปคําตอบตามประเด็นปญัหาต่าง ๆ ให้ชดัเจนว่าปญัหาน้ี

คาํตอบคอือะไร ถา้มหีลายปญัหาจะนิยมสรุปเป็นขอ้ ๆ ตามปญัหา เมือ่ทาํวจิยัทุกขัน้ตอน

เสรจ็แลว้สดุทา้ยจะตอ้งเขยีนเป็นรายงานเพือ่เผยแพรต่่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 1.2 

1. ตามความคดิเหน็ของทา่น การวจิยัหมายถงึอะไร 

2. Scientific method กบั Research methodology เหมอืนกนัหรอืต่างกนั

อยา่งไร 
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  เน้ือหา 1.3          ความจาํเป็นและลกัษณะของการวิจยั 

 

 ความจาํเป็นของการวิจยั  เคยไดย้นิคาํพดูหลายๆคนจะพดูในทาํนองเดยีวกนั

ว่าการวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรไ์ม่มปีระโยชน์ ทําเสรจ็แลว้กเ็กบ็ใส่ตูไ้วเ้ฉยๆหรอืวางไว้

บนหิง้ สูเ้อางบประเมนิไปทุม่ใหก้บัการวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและทางดา้น

การแพทยจ์ะมปีระโยชน์มากกวา่ บางคนกต็ัง้คาํถามแรงๆวา่ การวจิยัทางสงัคมศาสตรไ์ม่

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํใหยุ้่งยาก เสยีทัง้เวลา เงนิ ความเจรญิรุง่เรอืงของบา้นเมอืงในอดตีกไ็ม่

เห็นจะต้องพึ่งพาการวิจัยอย่างเช่นที่ทําอยู่ปจัจุบันน้ีหรือว่าการวิจัยน้ีเป็นเพียง

เครื่องประดบับารมขีองผูท้ีอ่า้งตวัเองว่าเป็นนกัวชิาการ เพื่อตอ้งการจะยกระดบัตวัเองให้

สงูกว่าคนทัว่ๆไป  ถ้าเป็นการวจิยัเกีย่วกบัทางดา้นวทิยาศาสตรก์พ็อจะเหน็ความจําเป็น 

อาท ิเช่น วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ชวีะ เคม ีฟิสกิส ์เป็นตน้ เพราะสิง่เหล่าน้ีอยู่นอกเหนือ

ความสามารถทัว่ไปของมนุษย์ ยากที่จะทําความเขา้ใจได้โดยง่ายโดยสามญัสํานึกหรอื

ประสาทสมัผสัแต่ถ้าเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์เกีย่วกบัสงัคมหรอืบุคคลในสงัคมแลว้ก็

ไมน่่าจะตอ้งทาํการวจิยัอะไรมากมาย เพราะมนัเป็นประสบการณ์โดยตรงของบุคคลทัว่ไป

อยู่แลว้ เชน่คนสว่นมากรูว้า่ทําไมเดก็วยัรุ่นจงึเกเรเทีย่วเตร่กนัมาก คนสว่นมากรูว้า่ทําไม

จงึเกดิการคอรปัชัน่กนัมากทุกวงการอาชพี  และคนสว่นมากกร็ูว้า่ครอบครวัแตกแยกเกดิ

จากสาเหตุอะไรบา้ง ทีก่ล่าวมาน้ีลว้นแต่เป็นสิง่ทีเ่ราพดูคุยกนัเกอืบตลอดเวลา และไมเ่คย

สงสยัแมแ้ต่นิดเดยีวว่าสิง่ทีเ่ราพูดคุยน้ีถูกต้องหรอืไม่  พจิารณากนัแต่เพยีงว่าคนไหนมี

ประสบการณ์มากกวา่ความคดิเหน็ของเขาทีแ่สดงออกมากจ็ะเป็นทีย่อมรบัมากกวา่คนทีม่ี

ประสบการณ์น้อยกวา่ ดงันัน้การวจิยัเกีย่วกบัทางดา้นสงัคมศาสตรก์จ็ะเขา้ทาํนองทาํเรือ่ง

งา่ยใหเ้ป็นเรือ่งยาก  

 ในทางตรงกนัขา้มกบัที่กล่าวมา ซึ่งในความเป็นจรงิแล้วพฤตกิรรมของมนุษย์

และสงัคมเป็นเรื่องทีส่ลบัซบัซอ้นมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องทีจ่ะสามารถเขา้ใจไดง้า่ย ๆ ดงัทีเ่รา

คดิ หรอืเป็นเรื่องทีผ่วิเผนิดงัทีเ่ราเหน็  ในสมยัปจัจุบนัน้ีประชากรเพิม่มากขึน้ เทคโนโลยี

มคีวามเจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ สงัคมและวฒันธรรมของมนุษยก์ไ็ดเ้ปลีย่นแปลงเรว็ขึน้ 

จนบางครัง้ทาํใหเ้ราสบัสน สิง่ทีเ่กดิในสงัคมทําใหเ้ราเขา้ใจยากขึน้ทุกท ีเราคงจะตระหนกั

ดวี่าปญัหาทีม่นุษย์เราแกย้ากคอืปญัหาของมนุษยเ์อง ไม่ใช่ปญัหาทางธรรมชาต ิปญัหา

ทางธรรมชาตมินุษยส์ามารถแกไ้ขใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปไดห้ลายเรื่อง และสามารถจะแกไ้ขได้
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ต่อไปอย่างไมม่ทีีส่ ิน้สุด แต่ปญัหาของมนุษยเ์องหรอืปญัหาสงัคมของตวัเองซึง่เป็นปญัหา

เดมิๆ  มนุษย์เราพยายามแก้ไขมาตัง้แต่สมยัอดตีกาลแต่ก็แก้ไขไม่ได้สําเร็จเบ็ดเสร็จ  

เน่ืองจากมนุษยเ์รามขีอ้จํากดัในการแกป้ญัหาของตวัเองหลายประการ แต่ประการหน่ึงที่

สาํคญักค็อื การขาดความรูท้ีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัตวัเองและสงัคมของตวัเอง เราคดิวา่เราเขา้ใจ

ทัง้ ๆ ทีเ่ราไม่เขา้ใจมากนกั ในการทีจ่ะเขา้ใจความสลบัซบัซอ้นของปรากฏการณ์ในทาง

สงัคมนัน้ จําเป็นที่เราจะต้องเขา้ใจถงึลกัษณะทีส่ําคญั ๆ บางประการของปรากฏการณ์ 

ทางสงัคมหรอืของพฤตกิรรมมนุษยก์่อน สรปุพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

 1.  เหตุการณ์ทางสงัคมและพฤตกิรรมของมนุษย ์ไมไ่ดเ้กดิขึน้อย่างไมม่รีะเบยีบ

แบบแผนในทางตรงกนัขา้ม  เรามกัจะพบว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนัน้ เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ และระเบยีบแบบแผนของการเกดิเหตุการณ์นัน้ๆเสมอในทํานองเดยีวกนักบั

เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในธรรมชาต ิ เช่น ความเจรญิทางอุตสาหกรรมทําให้ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลในสงัคมเป็นแบบไม่ยึดอารมณ์ส่วนตวัเป็นหลกั บางทีนักใฝ่ฝนัหรอืนัก

อุดมการณ์พยามยามทีจ่ะเสนอรูปแบบใหม่ๆของพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ทางสงัคม

แต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลว ก็เพราะเขาเสนอรูปแบบที่อยู่นอกเหนือ ระเบียบ

กฎเกณฑ ์เชน่เดยีวกบัการเสนอวา่จะทาํใหว้ตัถุหดตวัเมือ่ถูกความรอ้น เพราะฉะนัน้การที ่

บางคนพยายามเสนอรปูแบบสงัคมทีป่ราศจากชนชัน้ จงึเป็นทีส่งสยัแก่บุคคลจํานวนมาก

ว่าสงัคมที่ปราศจากชนชัน้อาจจะมคีวามหมายเดยีวกนักบัไฟที่ปราศจากความรอ้น ซึ่ง

เป็นไปไม่ไดใ้นโลกแห่งความจรงิ การวจิยัเท่านัน้ทีจ่ะบอกไดอ้ย่างแน่นอนว่าพฤตกิรรม

ต่างๆของมนุษยแ์ละสงัคมนัน้มรีะบบระเบยีบการเกดิอยา่งไร 

 2.  ปรากฏการณ์ในทางสงัคมหรอืพฤตกิรรมของมนุษยน์ัน้ โดยทัว่ไปแลว้มกัจะ

เกดิขึน้จากหลายๆสาเหตุ ไม่ใช่สาเหตุใดสาเหตุหน่ึงการเกดิโดยสาเหตุเดยีวนัน้หายาก 

ตวัอยา่งเชน่ ถา้เราคดิวา่การทีค่น ฆา่ตวัตาย นัน้เกดิจากสาเหตุเพยีงอย่างเดยีวคอื ความ

ผดิหวงั กน็บัว่าเป็นความคดิทีผ่ดิไม่ตรงกบัโลกแห่งความจรงิ  ยิง่ไปกว่านัน้สาเหตุหลาย

สาเหตุของสิง่ ๆ หน่ึงนัน้มไิดป้รากฏออกมาในรูปแบบเดยีวกนัทุกกรณีไป ปรากฏการณ์

บางอย่างเกิดจากสาเหตุที่ 1 สาเหตุที่ 2 และสาเหตุที่ 3 รวมกนั ตวัอย่าง เช่น การที่

ผูห้ญงิจะกลายเป็นโสเภณีนัน้จะต้องเกดิจากการบบีคัน้ทางเศรษฐกจิ การศกึษาตํ่าและ

ความหยอ่นยานในเรือ่งศลีธรรมของหล่อนรว่มกนั เหตุเพยีงอย่างใดอย่างหน่ึงนัน้ไมท่าํให้

คนเรากลายเป็นโสเภณีได ้ส่วนในอกีหลาย ๆ กรณีนัน้ สาเหตุทัง้หลายอาจจะรวมกนัใน
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รปูแบบอื่น ๆ เชน่ สาเหตุที ่1 ทาํใหเ้กดิสาเหตุที ่2 ทาํใหเ้กดิสาเหตุที ่3 …. เรยีงลาํดบั

ก่อนหลงั แลว้จงึจะเกดิสิง่ใดสิง่หน่ึงขึน้มา จะรูร้ายละเอยีดอนัสลบัซบัซอ้นอย่างน้ีไดก้ต็อ้ง

อาศยัการวจิยัเทา่นัน้ 

 ลกัษณะของการวจิยั การวจิยัเป็นกระบวนการหรอืวธิกีารที่ให้ได้มาซึ่งความรู้

ความจรงิจากสิง่ทีส่งสยัหรอืปญัหาซึง่มลีกัษณะหรอืการกระทาํดงัน้ี 

 1. เป็นการกระทําทีใ่หไ้ดม้าซึ่งของใหม่ เช่น ความรูใ้หม่ วธิกีารใหม่ แบบแผน

ใหม่ อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้หม่ ๆ ซึง่ของใหม่เหล่าน้ีอาจจะไดม้าจากคดิขึน้ใหม่หรอื

ปรบัปรงุพฒันามาจากของเก่ากไ็ด ้

 2. เป็นการกระทําที่ต้องใชค้วามรู ้ความเชี่ยวชาญ นัน่คอืผู้วจิยัจะต้องเป็นผู้มี

ความรู ้ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัเทคนิควธิกีารต่าง ๆ ในการวจิยั และเน้ือหาของเรือ่งทีจ่ะ

ทาํวจิยัดว้ย 

 3. มคีวามเป็นปรนัย นัน่คอืผลของการวจิยัต้องปราศจากอคตใิด ๆ ปราศจาก

การใช้ความรู้สกึนึกคิดหรอืความคิดเห็นของผู้วจิยัในการลงข้อสรุปผลการวจิยั ซึ่งสิง่

เหลา่น้ีสามารถตรวจสอบไดถ้า้มกีารทาํวจิยัซํ้าผลการวจิยักจ็ะเหมอืนเดมิ 

 4. ผลของการวจิยัต้องมคีวามเชื่อถอืได ้นัน้คอืเครื่องมอืต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลต้องมคีุณภาพทัง้ด้านความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลต้องมรีะบบแบบแผนการวเิคราะห์ขอ้มูลกต็้องถูกต้องดว้ยจงึจะส่งผลไปยงัผลของ

การวจิยัใหม้คีวามเชือ่ถอืได ้

 5. การทําวจิยัเมื่อทําเสรจ็แลว้ตอ้งมกีารเขยีนรายงาน เพื่อเผยแพร่ขอ้คน้พบต่อ  

สาธารณชนให้รบัรู ้ถ้าเชื่อก็จะได้นําขอ้ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ แต่ถ้าไม่เชื่อก็จะเกดิการ

วพิากวจิารณ์กนัต่อไป 

 

 

 

 

   

 

กิจกรรม 1.3 

1. ตามความคดิเหน็ของทา่น การวจิยัมคีวามจาํเป็นหรอืไม ่อยา่งไร 

2. ลกัษณะของการวจิยันอกเหนือจากเน้ือหา 1.3 ยงัมลีกัษณะอะไรอกีบา้ง 
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เน้ือหา 1.4                      ประเภทของการวิจยั 

 

            ประเภทของงานวจิยัทางสงัคมศาสตรแ์ละการศกึษา ยงัไม่มกีารแบ่งประเภทได้

แน่นอนขึน้อยู่กบัผูเ้ขยีนแต่ละคนว่าจะแบ่งอย่างไรยดึหลกัเกณฑอ์ะไร ซึง่ยงัมคีวามเป็น

อตันัยสงู แต่ถงึอย่างไรผูเ้ขยีนกไ็ดร้วบรวมประเภทของงานวจิยัทีผู่เ้ขยีนท่านต่าง ๆ ได้

แบง่ประเภทของการวจิยัขึน้ดงัจะไดก้ลา่วต่อไปน้ี 

การแบง่ประเภทของการวจิยัโดยยดึตามเกณฑข์องนกัวจิยัแต่ละคนมดีงัน้ี 

 เสลทซิ (Selltiz) ไดแ้บง่การวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรอ์อกเป็น 3 ประเภท คอื 

 1. การวจิยัข ัน้สาํรวจ หรอืการวจิยัข ัน้นํา ( Exploratory research or pilot study) 

เป็นการวจิยัในขอบเขตแคบๆเพื่อหาแนวทางในการทําวจิยัที่มขีอบเขตกว้างขวางขึ้น 

หรอืเพื่อเป็นแนวทางการตัง้สมมุตฐิานการวจิยั การวจิยัทํานองน้ีมลีกัษณะความยดึหยุ่น

สงูมลีกัษณะของการทดลองศกึษา เพือ่ใหไ้ดค้วามรูใ้นเบือ้งตน้มาเป็นแนวทางทีช่ดัเจนอกี

ครัง้หน่ึง ก่อนเริม่ตน้ทาํการวจิยัจรงิ 

 2. การวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive research) เป็นการวจิยัทีมุ่ง่บรรยายหรอื

พรรณาสภาพที่ถูกต้องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรอืการวจิยัโดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อ

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่าง ๆ 

 3. การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental research) เป็นการวจิยัทีม่จุีดมุ่งหมาย

เพื่อทดสอบสมมุตฐิานในเชงิเหตุและผลระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยมกีลุ่ม

ทดลอง กลุม่ควบคุมและมกีารปฏบิตักิารหรอืจดักระทาํต่อกลุม่ทดลองเพือ่ดผูลทีเ่กดิขึน้ 

 เคอรล์งิเจอร ์(Kerlinger) ไดแ้บ่งงานวจิยัทางสงัคมศาสตรอ์อกเป็น 4 ประเภท 

คอื 

 1. การวจิยัทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory experiment) เป็นการวจิยัทีมุ่ง่

หาความสมัพนัธใ์นเชงิเหตุและผลระหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม ภายใตส้ภาพการณ์

ทีค่วบคุมตวัแปรเกนิต่างๆไดเ้ป็นอยา่งด ี

 2. การวจิยัเชงิทดลองในสนาม (Field experiment) เป็นการวจิยัทีมุ่่งจะหา

ความสมัพนัธ์เชงิเหตุและผลระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามเหมอืนกนั แต่ระดบัการ

ควบคุมตวัแปรเกนิทาํไดอ้ย่างจาํกดั การทดลองทาํนองน้ีมกัเป็นเรือ่งทางสงัคมศาสตร ์ซึง่

เป็นการทดลองในสภาพการณ์จรงิ 
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 3. การศกึษาภาคสนาม (Field studies) เป็นการวจิยัยอ้นหลงั (Ex-Pos factor 

research) หลงัจากขอ้เท็จจรงิหรอืค่าของตวัแปรต่าง ๆ เกดิขึน้แล้ว โดยมุ่งค้นหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าของตวัแปรทีเ่กดิขึน้ในทางสงัคม หรอืสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิใน

สงัคม 

 4. การวจิยัเชงิสาํรวจ  (Survey research)  เป็นการวจิยัทีม่จุีดมุ่งหมายเพื่อ

สาํรวจเหตุการณ์ต่างๆของตวัแปรทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ีหรอืในปจัจุบนัว่ามมีากน้อยแค่ไหน 

อยา่งไร  

 จากการแบ่งประเภทการวิจยัของเสลทิซและเคอร์ลิงเจอร์ จะเห็นว่ามีความ

คล้ายคลงึกนั กล่าวคอืจะแบ่งการวจิยัออกเป็นการวจิยัทดลองเหมอืนกนั การวจิยัเชงิ

บรรยายกค็รอบคลุมการศกึษาภาคสนามและการวจิยัสาํรวจ การวจิยัข ัน้นํากเ็ป็นการวจิยั

ในภาคสนามเหมอืนกนั  

 แวน ดาเลน (Van Dalen)  ไดแ้บง่การวจิยัทางการศกึษาออกเป็น 3 ประเภท คอื 

 1. การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์(Historical research) เป็นการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เรือ่งทีเ่กดิขึน้ในอดตีวา่เป็นอยา่งไร จรงิหรอืไม ่ซึง่ใชข้อ้มลูหรอืหลกัฐานจากเอกสารต่างๆ 

จากสมดุขอ่ย ใบลาน  หลกัศลิาจารกึ โบราณสถาน โบราณวตัถุ เคา้โครงกระดกู เป็นตน้ 

 2. การวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive research) เป็นการวจิยัทีมุ่ง่บรรยายหรอื

พรรณาสภาพความจรงิของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 

 3. การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental research) เป็นการวจิยัทีผู่ว้จิยัตอ้งสรา้ง

สถานการณ์ขึน้มาแล้วสงัเกตผลที่เกดิขึน้ ผลการวจิยัเราสามารถสรุปได้ว่าอะไรเป็นตวั

แปรเหตุอะไรเป็นเป็นตวัแปรผล ซึ่งจะนําไปสู่กฎแห่งเหตุและผลหรอืเรยีกว่า Causal 

laws 

 การแบ่งประเภทของการวจิยัทางการศกึษาตามแนวของ แวน ดาเลน นับว่า

ไดร้บัการยอมรบัสูงเพราะเป็นการแบ่งประเภททีค่่อนขา้งจะชดัเจนกว่านักวจิยัท่านอื่นที่

กลา่วมา 

 ต่อไปน้ีจะไดก้ล่าวถงึประเภทของการวจิยัเชงิบรรยายอย่างละเอยีดเพราะเป็น

การวจิยัทีเ่ราไดท้าํกนัมากในทางสงัคมศาสตร ์
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 ประเภทของการวิจยัเชิงบรรยาย แบง่ได ้3 ประเภท คอื 

 1.   การศกึษาสาํรวจ (Survey studies) เป็นการศกึษาหาขอ้เทจ็จรงิตาม

สภาพการณ์หรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม เพื่อมุ่งประมวลและรายงานสภาพการณ์นัน้ 

ๆ เช่นการสํารวจโรงเรยีน การสํารวจชุมชน การสํารวจตลาด การสํารวจความคดิเห็น  

สาํรวจเจตคต ิสาํรวจพฤตกิรรม และการสาํรวจปญัหาต่างๆในสงัคม เป็นตน้ 

   2.   การศกึษาความสมัพนัธภ์ายในระหวา่งกนั (Interelationship studies) เป็น

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทีจ่ะศกึษาภายในเหตุการณ์เดยีวกนั แบ่งออกได้

เป็น 5 ประเภท คอื 

 2.1  การศกึษาเฉพาะกรณี (Case studies) เป็นการศกึษาตดิตามกรณีใด

กรณีหน่ึงหรอืเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอย่างละเอยีด เช่น การศกึษาเดก็คนใดคนหน่ึง

ว่าทําไมขาดเรียนเป็นประจํา ทําไมชุมชนน้ีจึงได้รบัการยกย่องว่าอยู่อย่างเศรษฐกิจ

พอเพยีงจนไดร้บัรางวลัดเีดน่ เป็นตน้ 

 2.2  การตดิตามผล (Follow-up studies) เป็นการศกึษาเชงิประเมนิ

หลกัสตูรหรอืโปรแกรมวา่ผูท้ีส่าํเรจ็ไปแลว้มคีวามรู ้ความสามารถปฏบิตังิานตามหลกัสตูร

หรอืโปรแกรมไดห้รอืไมอ่ยา่งไร 

 2.3   การศกึษาเปรยีบเทยีบเชงิเหตุผล (Causal comparative studies) 

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การศึกษา

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนักเรยีนที่มภีูมหิลงัต่างกนัทางด้าน ที่อยู่อาศยั 

อาชพีของบดิามารดา ระดบัการศกึษาของบดิามารดา ฐานะทางครอบครวัเป็นตน้ 

 2.4  การศกึษาสหสมัพนัธ์ (Correlation studies) เป็นการศกึษาความ 

สมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวั หรอืมากกว่า 2 ตวัแปรขึน้ไป เช่น การศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างลําดับที่การเกิดในครอบครัวกับความสามารถในการเรียนรู้ การศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสตปิญัญากบัพฤตกิรรมทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของเยาวชนไทย 

ถา้เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร เชน่ การศกึษาปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมของเยาวชนไทย  ซึง่ปจัจยัจะมมีากหรอื

หลายตวัแปร 
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 2.5 การวเิคราะหเ์อกสาร (Documentary analysis) เป็นการศกึษาหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์หรอืเรื่องราวต่างๆทีป่รากฏในเอกสาร ว่ามคีวามสมัพนัธ์

กนัหรอืเกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร 

 3.  การศกึษาเชงิพฒันาการ (Development studies) เป็นการวจิยัเชงิเพื่อ

บรรยายเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการทีเ่กดิขึน้ของสิง่ใดสิง่หน่ึง เรื่องใดเรื่อง

หน่ึงหรอืเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง เมื่อเวลาผ่านไป แบ่งการวจิยัแบบน้ีออกเป็น 2 

ประเภท ดงัน้ี 

 3.1 การศกึษาความเจรญิเตบิโต (Growth studies) เป็นการศกึษาความ

เจรญิเตบิโตของสิง่ใดสิง่หน่ึง เช่นการเจรญิเตบิโตของชนเผ่าใดเผ่าหน่ึง การศกึษาความ

เจรญิเตบิโตของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นตน้ วธิกีารทีศ่กึษาจะใชเ้ทคนิคการศกึษา

ระยะยาว (Longitudinal studies) หรอื เทคนิคการศกึษาภาคตดัขวาง (Cross sectional 

studies) เพือ่หาคา่เฉลีย่ในแต่ละชว่งเวลาแลว้นํามาเปรยีบเทยีบกนั 

 3.2 การศกึษาแนวโน้ม (Trend studies) เป็นการศกึษาเพือ่บรรยายสภาพ

เหตุการณ์ในอดีต ต่อมาถึงปจัจุบันเพื่อเอาผลไปทํานายเหตุการณ์ในอนาคต เช่น 

การศกึษาแนวโน้มจํานวนนักศกึษาทีเ่ขา้เรยีนมหาวทิยาลยัรามคําแหง วธิกีารเราจะตอ้ง

ศึกษาจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีในอดีตจนถึงปจัจุบัน เพื่อนําผลไปทํานายจํานวน

นกัศกึษาในอนาคต 

 การแบ่งประเภทของการวจิยั นอกจากยดึหลกัตามการแบ่งประเภทการวจิยัของ

นกัการศกึษาทีก่ล่าวมาแลว้เรายงัสามารถจดัแบ่งประเภทโดยอาศยัหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการ

แบง่ไดด้งัน้ี 

 1.   แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั  โดยพจิารณาการนําผลของการวจิยัไปใช้

แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1.1 การวจิยัพื้นฐาน (Basic research) หรอืการวจิยับรสิุทธิ ์(Pure 

research) เป็นการวจิยัทีมุ่่งหาความรูเ้พยีงอย่างเดยีว ผลของการวจิยัจะออกมาเป็นกฎ

หรอืทฤษฎ ีซึง่จะใชเ้ป็นพืน้ฐานในการนําไปใชศ้กึษาคน้ควา้สาํหรบัการวจิยัประยุกตต่์อไป 

 1.2 การวจิยัประยุกต ์(Applied research) เป็นการวจิยัทีมุ่ง่นําผลการวจิยั

ไปใชป้ระโยชน์เป็นการวจิยัทีท่าํต่อจากการวจิยัพืน้ฐาน 
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 2.   แบ่งตามลกัษณะของขอ้มูล โดยพจิารณาจากลกัษณะของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการ

วจิยั แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

 2.1 การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวจิยัทีใ่ชข้อ้มลูเป็น

ขอ้ความบรรยายลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของสิง่ทีจ่ะศกึษาหรอืตวัแปรซึง่เป็นขอ้มลูทีท่าํเป็น

ปรมิาณหรอืตวัเลขไม่ได ้เช่น การศกึษาวฒันธรรมของชาวไทยภูเขา การศกึษาประเพณี

ของชาวไทยใหญ่ การศกึษาชวีติความเป็นอยูข่องสตัวป์า่บรเิวณเขาใหญ่ เป็นตน้  

 2.2 การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) เป็นการวจิยัทีใ่ชข้อ้มลู

เป็นปริมาณหรือตัวเลขแทนลกัษณะที่แตกต่างกันของสิ่งที่จะศึกษาหรือตวัแปร เช่น 

การศกึษาเจตคตทิางการเมอืงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร การศกึษาสตปิญัญาของ

เดก็ไทย การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างการสอนแบบรอบรูก้บัการสอน

ตามปกต ิเป็นตน้ 

 3.   แบ่งตามวธิกีารวจิยั โดยพจิารณาจากเทคนิควธิกีารทําวจิยัที่แตกต่างกนั 

แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 3.1 การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์(Historical research) เป็นการวจิยัเกีย่วกบั

เรื่องราวในอดตีที่ผ่านมาซึ่งไม่ควรตํ่ากว่า 10 ปี ขอ้มูลหรอืหลกัฐานที่จะใช้ในการวจิยั 

ไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ สมดุขอ่ย ใบลาน จดหมายเหตุ หลกัศลิาจารกึ เป็นตน้ 

 3.2 การวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive research) เป็นการวจิยัเกีย่วกบั

เรื่องราวในปจัจุบนั โดยใชข้อ้มูลในขณะนัน้หรอืก่อนหน้านัน้มาใชบ้รรยายปรากฏการณ์

หรอืเหตุการณ์ในปจัจุบนั การวจิยัประเภทน้ียงัแบ่งออกได้เป็น การวจิยัเชงิสํารวจ การ

วจิยัเชงิความสมัพนัธแ์ละการวจิยัเชงิพฒันาการ เป็นตน้ 

 3.3 การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental research) เป็นการวจิยัทีผู่ว้จิยัตอ้ง

สร้างสถานการณ์ขึน้แล้วนําไปทดลองหรอืใชภ้ายใต้การควบคุมแล้วสงัเกตผลที่เกดิขึน้

ตามมา 

 4.  แบ่งตามที่มาของขอ้ความรู้ โดยพจิารณาขอ้ความรู้หรอืผลของการวจิยัที่

ไดม้าเป็นเกณฑใ์นการแบง่ ม ี2 ประเภท ดงัน้ี 

 4.1 การวจิยัเชงิประจกัษ์ (Empirical research) เป็นการวจิยัซึง่ขอ้ความรูท้ี่

ไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีร่วบรวมมาเพือ่ยนืยนัความรูน้ัน้ 
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 4.2 การวจิยัแบบทางการ (Formal research) เป็นการวจิยัซึง่ขอ้ความรูท้ีไ่ด้

เป็นไปตามหลกัเหตุผลทางตรรกศาสตร ์หรอืใชก้ารอนุมาน (Deduction) เป็นหลกัจะเป็น

การวจิยัทางดา้นคณติศาสตรแ์ละทางดา้นปรชัญา 

 5.   แบ่งตามเวลา โดยพิจารณาเวลาที่เกี่ยวข้องกับการวิจยัที่ทําอยู่ว่าเป็น

ผลการวจิยัในชว่งเวลาใด แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 5.1 การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์(Historical research) เป็นการวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวในอดตี และขอ้ความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยักเ็ป็นขอ้ความรูใ้นอดตี 

 5.2 การวจิยัร่วมสมยั (Contemporaneous research) เป็นการวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวในปจัจุบนั หรอือาจจะเรยีกวา่การวจิยัเชงิบรรยาย 

 5.3 การวจิยัเชงิอนาคต (Futuristic research) เป็นการวจิยัทีมุ่่งทํานาย

สภาพการณ์หรอืเหตุการณ์ในอนาคตขา้งหน้า หรอืเป็นขอ้ความรูใ้นอนาคตนัน่เอง 

 6.   แบ่งตามศาสตรห์รอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาเน้ือหาของการวจิยั 

แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

              6.1  การวจิยัสาขาวทิยาศาสตร์ เป็นการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์

ทางธรรมชาต ิ สิง่ทีม่ชีวีติและสิง่ทีไ่มม่ชีวีติ ไดแ้ก่  

                       6.1.1  สาขาวทิยาศาสตร ์

 6.1.2  สาขาแพทยศ์าสตร ์

   6.1.3  สาขาเภสชัศาสตร ์

         6.1.4  สาขาสาธารณสขุศาสตร ์

         6.1.5  สาขาวศิวกรรมศาสตร ์

    6.1.6  สาขาเกษตรศาสตร ์                                

 6.2  การวจิยัสาขาสงัคมศาสตร์ เป็นการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์

ทางสงัคมสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม เพื่อศกึษาความเป็นมาหรอืพฤตกิรรมของมนุษยใ์น

สงัคม แบง่ออกไดเ้ป็นสาขาต่าง ๆ อกีดงัน้ี 

 6.2.1  สาขาปรชัญา 

 6.2.2  สาขาสงัคมวทิยา 

 6.2.3  สาขานิตศิาสตร ์

 6.2.4  สาขาเศรษฐศาสตร ์
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 6.2.5  สาขารฐัศาสตร ์

 6.2.6  สาขาศกึษาศาสตร ์

 6.2.7  สาขาบรหิารธุรกจิ 

 การแบ่งประเภทของการวจิยัที่กล่าวมา ใชเ้กณฑ์ในการแบ่งแตกต่างกนั จะใช้

เกณฑอ์ะไรในการแบ่งกข็ึน้อยู่กบัการกําหนดของหน่วยงานนัน้ๆ  ประโยชน์ของการแบ่ง

ประเภทก็เพื่อใชใ้นการจดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่สําหรบัอํานวยความสะดวกในการศกึษา

คน้ควา้ไดง้า่ยขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 1.4 

1. ตามความคดิเหน็ของทา่น การวจิยัควรแบง่ออกเป็นกีป่ระเภทอะไรบา้ง 

2. ทา่นมเีหตุผลอยา่งไรในการแบ่งการวจิยัตามขอ้ 1 

3. การวจิยัเชงิบรรยายกบัการวจิยัเชงิทดลองต่างกนัอยา่งไร 
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    เน้ือหา 1.5            ประโยชน์ของการวิจยั 

 

  การวจิยันับว่ามปีระโยชน์อย่างมากในปจัจุบนั ซึ่งจะเหน็ไดว้่าศาสตรท์ีม่คีวาม

เจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็นัน้เกดิจากมกีารทาํวจิยั หรอืมกีารศกึษาคน้ควา้หาความรูใ้หม ่

ๆ อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในศาสตร์ทางด้านการแพทย์ แต่ถ้าศาสตร์ใด

นักวิชาการในศาสตร์นัน้ไม่ค่อยได้ทําการวจิยักนัหรือทําการวิจยัแล้วก็ไม่ได้นําไปใช้

ประโยชน์  ศาสตร์นัน้ๆก็จะเจริญก้าวหน้าช้า ผลงานที่ได้จากการทําวิจัยก่อให้เกิด

ประโยชน์หลายอย่างซึง่กข็ ึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายของผูท้ําวจิยัเองว่าตอ้งการนําผลการวจิยั

ไปใชอ้ะไร แต่พอจะสรปุไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

 1. ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ ๆ เพิม่มากขึน้  ในสาขาวชิาทีท่ําวจิยัซึง่เป็นการวจิยัที่

มุง่แสวงหาขอ้ความรู ้ความจรงิในสิง่ทีย่งัไมม่ใีครรู ้อาจจะเป็นกฎ หรอืทฤษฎ ี

 2. ก่อให้เกดิเทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่ทนัสมยัอยู่เสมอซึ่งเป็นการวจิยัที่มุ่งประดษิฐ์

หรอืสรา้งอุปกรณ์ทีจ่ะนํามาใชเ้พือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่มนุษย ์

 3. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการกําหนดนโยบาย หรอืวางแผนในการปฏบิตังิาน ซึ่งเป็น

การวจิยัเพือ่หาขอ้มลูในดา้นต่าง ๆ สาํหรบันํามาใชใ้นการบรหิารในหน่วยงาน 

 4. ช่วยให้ได้แนวทางในการเลือกวิธีปฏิบตัิ ในการทํางานว่าจะเลือกวิธีใดที่

ประหยดั รวดเรว็และไดผ้ลดทีีส่ดุ 

 5. ชว่ยในการใหแ้กป้ญัหาต่าง ๆ ไดต้รง และอยา่งมเีหตุมผีลทีเ่ชือ่ถอืได ้

 6. ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลของหน่วยงานหรอืโครงการต่าง ๆ จะทําให้

เราทราบถงึผลสาํเรจ็ของงานหรอืโครงการว่ามมีากน้อยแค่ไหน มปีญัหาอุปสรรคในการ

ปฏบิตัอิะไรบา้ง เพือ่นํามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปรบัปรงุโครงการต่อไป 

 7. ช่วยใหไ้ดเ้ทคนิคสาํหรบัการพฒันาบุคลากรและหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ 
 

1.  

 

 

กิจกรรม 1.5 

1. งานวจิยัทางการศกึษานําไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง 

2. รอบ ๆ ตวัท่านมอีะไรบา้งทีเ่กดิจากผลงานวจิยั 
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สรปุบทท่ี 1 

 

เน้ือหา  1.1  การแสวงหาความรู ้ความจรงิของมนุษย ์

 วธิกีารแสวงหาความรู ้ความจรงิของมนุษยม์วีธิกีารดงัน้ี 

 1. ตามคาํบอกเลา่ของผูม้อีาํนาจ 

 2. ตามขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 3. ใชป้ระสบการณ์ของตนเอง 

 4. โดยวธิกีารหยัง่รูข้องตนเอง 

 5. ใชค้วามรูส้กึของตนเอง 

 6. ใชห้ลกัเหตุผลเชงิตรรกศาสตร ์

 7. ใชว้ธิทีางวทิยาศาสตร ์

เน้ือหา  1.2  ความหมายและกระบวนการวจิยั 

 การวจิยั หมายถงึ วธิกีารหรอืกระบวนการในการแสวงหาความรู ้ความจรงิหรอื

คาํตอบจากปญัหาหรอืขอ้สงสยั 

 กระบวนการวจิยั ไดใ้ชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์มขี ัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

  ขัน้ที ่1  กาํหนดปญัหา 

  ขัน้ที ่2  ตัง้สมมตุฐิานการวจิยั 

  ขัน้ที ่3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  ขัน้ที ่4  การวเิคราะหข์อ้มลู 

  ขัน้ที ่5  สรปุผล และเขยีนรายงานการวจิยั 

เน้ือหา  1.3  ความจาํเป็นและลกัษณะของการวจิยั 

 การวจิยัทางสงัคมศาสตรห์รอืทางการศกึษานับว่ามคีวามจําเป็นมากทีจ่ะทําให้

เราไดเ้ขา้ใจเหตุการณ์และพฤตกิรรมของมนุษย์ไดอ้ย่างถูกต้อง เพราะพฤตกิรรมต่าง ๆ 

ของมนุษยใ์นสงัคมปจัจุบนัน้ีมคีวามสลบัซบัซอ้นมาก ยากทีจ่ะเขา้ใจไดโ้ดยใชส้ามญัสาํนึก

ปญัหาบางอย่างมองดูแลว้เราคดิว่าเรารูเ้กดิจากสาเหตุอะไรโดยใชค้วามรูส้กึแต่ความจรงิ
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แลว้ไม่ง่ายอย่างทีค่ดิเพราะบางปญัหามสีาเหตุสลบัซบัซอ้นมากมายหลายสาเหตุ ดงันัน้

การวจิยัจะชว่ยเราไดเ้ป็นอยา่งด ี

ลกัษณะของการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 1.  เป็นการกระทาํทีใ่หไ้ดม้าซึง่ของใหม ่

 2.  ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถในการทาํ 

 3.  มคีวามเป็นปรนยั 

 4.  มคีวามเชือ่ถอืได ้

 5.  มกีารเขยีนเป็นรายงาน 

เน้ือหา  1.4  ประเภทของการวจิยั 

 การแบ่งประเภทของการวจิยัมกีารแบ่งหลายแบบตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบ่งซึ่ง

สรปุแลว้น่าจะมเีพยีง 3 ประเภททีนิ่ยมแบง่กนัคอื 

 1.  การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์

 2.  การวจิยัเชงิบรรยาย 

 3.  การวจิยัเชงิทดลอง 

เน้ือหา  1.5  ประโยชน์ของการวจิยั 

 การวจิยัถา้เรานํามาใชก้จ็ะก่อใหเ้กดิประโยชน์มากมาย แต่ถา้ทาํเสรจ็แลว้เกบ็ไว้

เฉย ๆ กจ็ะไม่มปีระโยชน์ ซึง่ประโยชน์ทีไ่ดพ้อสรุปไดด้งัน้ี เพิม่พูนความรูใ้นสาขาวชิาที่

ทาํมากขึน้  มเีทคโนโลยใีหม่ๆ มากขึน้ ใชใ้นการวางแผน ใชใ้นการปฏบิตังิานอย่างมปีระ

สทิธ ิเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดับทท่ี 1 

1. จงอธบิายการแสวงหาความรู ้ความจรงิของมนุษยม์าใหเ้ขา้ใจ 

2. จงบอกความหมายและกระบวนการวจิยัมากอยา่งละเอยีด 

3. การวจิยัทางการศกึษามคีวามจาํเป็นอยา่งไร 

4. ผลงานวจิยัมลีกัษณะอยา่งไร 

5. การแบง่ประเภทของการวจิยัแบง่ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

6. การวจิยัมปีระโยชน์อยา่งไร 
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