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หน่วยที ่3  

การออกแบบการวจิัยทางรัฐศาสตร์ 

เค้าโครงเนือ้หา 

ตอนท่ี 3.1 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการออกแบบการวิจยัทางรัฐศาสตร์ 

  เร่ืองท่ี 3.1.1 ความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการวจิยั 
เร่ืองท่ี 3.1.2 ความหมายของการออกแบบการวจิยั 

  เร่ืองท่ี 3.1.3 ความส าคญัของการออกแบบการวจิยั 

 ตอนท่ี 3.2 องคป์ระกอบของการออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์ 

เร่ืองท่ี 3.2.1 องคป์ระกอบของการออกแบบการวจิยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  เร่ืองท่ี 3.2.2 การออกแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์และเชิงสหสัมพนัธ์ 
  เร่ืองท่ี 3.2.3. ตวัแบบของการออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 ตอนท่ี 3.3 ขั้นตอนหลกัในการออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์ 

เร่ืองท่ี 3.3.1. ปัญหาการวิจยั ค  าถามการวจิยั และเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์น
การวจิยั 
เร่ืองท่ี 3.3.2. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดทฤษฎี  

  เร่ืองท่ี 3.3.3.  วธีิการวจิยั 
  เร่ืองท่ี 3.3.4   ความถูกตอ้งตรงประเดน็และความเช่ือถือไดข้องผลการศึกษา 

 
แนวคดิ 

1. ความเป็นมาของการออกแบบการวิจยัมีรากฐานมาจากแนวคิดและกระบวนการไดม้าซ่ึงความรู้ท่ี
แตกแขนงออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆแนวทางแรก น าโดยฟรานซิส เบคอน ไดเ้สนอวธีิการศึกษาแบบอุปนยั 
(inductive method) ซ่ึงเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยการคน้ควา้และทดลองอย่างกวา้งขวางและหาข้อสรุป
ดา้นทฤษฎีจากส่ิงท่ีคน้พบ ผลกระทบท่ีส าคญัจากวธีิการศึกษาคน้ควา้แบบน้ี ก็คือการส่งเสริมใหเ้กิดการวิจยั
อยา่งมีระเบียบแบบแผน หรือเป็นท่ีมาของการวจัิยเชิงคุณภาพ อนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในปัจจุบนั  
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แนวทางท่ีสอง น าโดยเดสการ์ต ท่ีเสนอแนวทางการพฒันาด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์ได้แก่ วิธี
การศึกษาแบบนิรนัย (deductive method) วิธีการศึกษาแบบน้ีให้ความส าคญักับการพฒันาหลักการเชิง
ทฤษฎีจากความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นหลกั การทดลองในเชิงประจกัษเ์ป็นเพียงเคร่ืองมือในการทดสอบความ                    
ถูกตอ้งของหลกัการดงักล่าวเท่านั้น วธีิการศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ของเขาจึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบั
วธีิการของเบคอนอยา่งเห็นไดช้ดั เขาจึงไดก้ลายเป็นผูน้ าของการศึกษาวจัิยเชิงปริมาณท่ีมีการน าวธีิการทาง
คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและหาขอ้สรุปทางทฤษฎีอีกดว้ย    

ดังนั้น แนวคิดในการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นสถานการณ์ท่ีนักวิจยัซ่ึงอยู่ในโลกเชิง

ประจกัษ ์หรือ “empirical world” ท่ีท าหนา้ท่ีในการเช่ือมโยงตั้งแต่การออกแบบค าถามหรือปัญหาการวิจยั

ไปจนกระทัง่การออกแบบการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทัว่ไปการออกแบบการวิจยัมี

ลกัษณะเป็นแผนส าหรับการด าเนินการวิจยัท่ีไดร้วบรวมแนวคิดท่ีส าคญัไว ้ 4 แนวคิดเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ กล

ยุทธ์ หรือ “strategy” กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั หรือ “conceptual framework” ปัญหาหรือค าถามใน

การวจิยั และ เคร่ืองมือ เทคนิค วธีิการท่ีจะน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 ส าหรับ การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณมีแนวคิดท่ีค่อนขา้งจะแตกต่างไปจากการออกแบบการ

วิจยัเชิงคุณภาพ โดยการให้ความส าคญักบัการก าหนดรูปแบบของการศึกษาวจิยั โดยการก าหนดสมมติฐาน

ไวก่้อนล่วงหนา้ แลว้จึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภายหลงั โดยเนน้เก่ียวกบัตวัแปรเป็นส าคญั  

2. องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย สามารถพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ประการแรก 
องค์ประกอบหลกัท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัหรือเป็นไปในท านองเดียวกนั และ
ประการที่สอง องค์ประกอบย่อยๆ ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นของนักวิจยัท่ีมีมุมมองแตกต่างกันออกไปบ้าง 
ดังนั้น องค์ประกอบหลักๆจึงได้แก่ ประเด็นส าคญั(focus) ในการศึกษา กระบวนทศัน์ท่ีเหมาะสมกับ
ประเด็นส าคญัในการศึกษา รูปแบบของการท าวิจยัท่ีเหมาะสมกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเลือกมาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ประชากรเป้าหมายและสถานท่ีท่ีจะเก็บข้อมูล   ขั้นตอนต่างๆในการเก็บข้อมูล  
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล   แผนการเก็บขอ้มูลและวธีิการบนัทึกขอ้มูล  แผนการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นตน้ 

3. ขั้นตอนหลักในการออกแบบการวิจยัทางรัฐศาสตร์ มกัเร่ิมต้นท่ีข้อเสนอโครงการวิจยั อนั
ประกอบดว้ย ปัญหาการวจิยั  ค  าถามการวจิยั และ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั การก าหนด
กรอบแนวคิดทฤษฎี วิธีการวิจยั  และการออกแบบความถูกตอ้งตรงประเด็นและความเช่ือถือได้ของผล
การศึกษา  โดยก่อนท่ีจะน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยได้นั้ นมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการทบทวน
วรรณกรรมเป็นเบ้ืองตน้ และในขั้นตอนต่อมาการทบทวนวรรณกรรมจะช่วยน าไปสู่การก าหนดกรอบ
แนวคิดทฤษฎี และวธีิการวจิยัต่อไป  
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์ได ้

2. อธิบายองคป์ระกอบของการออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์ได ้
3. อธิบายขั้นตอนหลกัของการออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์ได ้
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ตอนที ่ 3.1 

แนวคดิทั่วไปเกีย่วกบัการออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 3.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 3.1.1 ความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการวจิยั 

เร่ืองท่ี 3.1.2 ความหมายของการออกแบบการวจิยั 

 เร่ืองท่ี 3.1.3. ความส าคญัของการออกแบบการวจิยั 

แนวคดิ 

1. ความเป็นมาของการออกแบบการวิจยัมีรากฐานมาจากแนวคิดและกระบวนการไดม้าซ่ึงความรู้ท่ี
แตกแขนงออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆแนวทางแรก น าโดยฟรานซิส เบคอน ไดเ้สนอวธีิการศึกษาแบบอุปนยั 
(inductive-method) ซ่ึงเน้นการแสวงหาความรู้ดว้ยการคน้ควา้และทดลองอย่างกวา้งขวางและหาข้อสรุป
ดา้นทฤษฎีจากส่ิงท่ีคน้พบ การคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์แบบน้ีเกิดจากการลงัเกตปรากฏการณ์อยา่งมีระเบียบ
แบบแผนโดยไม่จ  าเป็นต้องมีข้อสมมุติเบ้ืองต้นใด ๆ ข้ึนมาก่อน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ปรากฏการณ์นั้น เพื่อคน้หาและเขา้ใจสภาพท่ีแทจ้ริง รวมทั้งเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ดงักล่าว เขา
เช่ือวา่วิธีการศึกษาแบบน้ี จะก่อให้เกิดทฤษฎีท่ีมีโอกาสเป็นจริงไดม้ากกวา่วิธีการศึกษาแบบอ่ึน ผลกระทบ
ท่ีส าคญัจากวิธีการศึกษาคน้ควา้แบบน้ี ก็คือการส่งเสริมให้เกิดการวิจยัอย่างมีระเบียบแบบแผน หรือเป็น
ท่ีมาของการวจัิยเชิงคุณภาพ อนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในปัจจุบนั  

แนวทางท่ีสอง น าโดยเดสการ์ต ท่ีเสนอแนวทางการพฒันาด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์ได้แก่ วิธี
การศึกษาแบบนิรนัย (deductive method) วิธีการศึกษาแบบน้ีให้ความส าคญักับการพฒันาหลักการเชิง
ทฤษฎีจากความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นหลกั การทดลองในเชิงประจกัษเ์ป็นเพียงเคร่ืองมือในการทดสอบความ                    
ถูกตอ้งของหลกัการดงักล่าวเท่านั้น วธีิการศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ของเขาจึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบั
วิธีการของเบคอน อย่างเห็นไดช้ดั เพราะวิธีการน้ีเร่ิมตน้จากการพฒันาทฤษฎีหรือสมมุติฐานข้ึนมาก่อน 
แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลมาพิสูจน์ทฤษฎีหรือสมมุติฐานดงักล่าวทีหลงั ดว้ยเหตุท่ีเดสการ์ตเน้นการศึกษาใน
ลักษณะน้ี เขาจึงได้กลายเป็นผูน้ าของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีมีการน าวิธีการทางคณิตศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาและหาขอ้สรุปทางทฤษฎีอีกดว้ย    
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ดังนั้น แนวคิดในการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นสถานการณ์ท่ีนักวิจยัซ่ึงอยู่ในโลกเชิง

ประจกัษ ์หรือ “empirical world” ท่ีท าหนา้ท่ีในการเช่ือมโยงตั้งแต่การออกแบบค าถามหรือปัญหาการวิจยั

ไปจนกระทัง่การออกแบบการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทัว่ไปการออกแบบการวิจยัมี

ลกัษณะเป็นแผนส าหรับการด าเนินการวิจยัท่ีได้รวบรวมแนวคิดท่ีส าคญัไว ้ 4 แนวคิดเขา้ด้วยกนั ได้แก่ 

ประการแรก เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการวิจยัในแง่ท่ีเป็นกลยุทธ์ หรือ “strategy” ประการท่ีสอง 

เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั หรือ “conceptual framework” ประการท่ีสาม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัญหา

หรือค าถามในการวิจยัเก่ียวกบับุคคลหรือส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา และ ประการท่ีส่ี เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองมือ เทคนิค วธีิการท่ีจะน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 ส าหรับ การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณมีแนวคิดท่ีค่อนขา้งจะแตกต่างไปจากการออกแบบการ

วิจยัเชิงคุณภาพ เน่ืองมาจากมีฐานของปรัชญาความรู้ความ คิด ตลอดทั้งระเบียบวิธีการศึกษาท่ีมีเทคนิค

วิธีการแตกต่างกนั ดงันั้น การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณจึงให้ความส าคญักบัการก าหนดรูปแบบของการ

ศึกษาวิจยั โดยการก าหนดสมมติฐานไวก่้อนล่วงหนา้ แลว้จึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภายหลงั โดย

เนน้เก่ียวกบัตวัแปรเป็นส าคญั อาทิ จะวดัตวัแปรใด ในช่วงระยะเวลาใด  และจากกลุ่มตวัอยา่งใดบา้ง รวมถึง

การระบุล่วงหน้าดว้ยว่าจะจดัให้มีกลุ่มตวัอย่างเปรียบเทียบหรือไม่ การเลือกกลุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการใด 

เป็นตน้ 

2.การออกแบบการวิจยัเปรียบเสมือนแผนท่ีเดินทาง หากแผนท่ีดงักล่าวมีความสมบูรณ์เท่ากบัเป็น
การเร่ิมตน้ท่ีดี มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากกวา่คร่ึงแลว้ หรืออาจกล่าวไดว้่าการออกแบบการวิจยั 
เป็นเร่ืองของการวางแผนเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะตอ้งท าในการวิจยั แผนนั้นนอกจากจะบอกให้ทราบวา่ จะตอ้งท า
อะไร ท าไม ท่ีไหน เม่ือไร  และอยา่งไรแลว้ ยงัช่วยก าหนดวา่กิจกรรมของการวจิยัจะคล่ีคลายจากจุดเร่ิมตน้
ไปถึงจุดสุดทา้ยอยา่งไร กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ เป็นการจดัส่วนประกอบและรายละเอียดต่างๆท่ีจะตอ้งท าใน
การวิจยัเข้าด้วยกนั เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการวิจยัท่ีวางเอาไว  ้ส่วนการออกแบบการวิจยัทาง
รัฐศาสตร์ จึงหมายถึง การวางแผนการวิจยัในประเด็นหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษาทางรัฐศาสตร์ เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ปัญหาทางการเมืองการปกครอง รวมถึงการบริหารจัดการภาครัฐ และการเมืองระหว่างประเทศ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ หรือในประเด็นขอบข่ายท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐและอ านาจรัฐและพฤติกรรม
ทางการเมืองของประชาชน เป็นตน้  

3. การออกแบบการวิจัยเป็นการวางแผนเก่ียวกับกรอบแนวคิด ขั้นตอน ตลอดทั้ งส่ิงท่ีต้อง
ด าเนินการในการท าวิจยั ดงันั้นการออกแบบการวิจยัจึงมีความส าคญัเพื่อให้การด าเนินการวิจยัสามารถ
ด าเนินไปด้วยความรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน และไปสู่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไวไ้ด้ อาทิ  การ
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ออกแบบการวิจยัจะช่วยให้นกัวิจยัสามารถท่ีจะทราบถึงขั้นตอน และส่ิงท่ีจะตอ้งท า ท าให้สามารถก าหนด
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงจะคล่ีคลายจากจุดเร่ิมตน้ไปจนถึงจุดสุดทา้ยไดอ้ยา่งไร  การออกแบบการ
วจิยัยงัเป็นการจดัส่วนประกอบและรายละเอียดต่างๆท่ีจะตอ้งด าเนินการในการวิจยัเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายของการวจิยัท่ีวางเอาไว ้

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.1 จบแลว้   นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์ได ้

2. อธิบายความหมายของการออกแบบการวิจยัทางรัฐศาสตร์ได ้
3. อธิบายความส าคญัของการออกแบบการวิจยัทางรัฐศาสตร์ได ้
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เร่ืองที่ 3.1.1       ความเป็นมาและแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบการวจิยั 
 
ความเป็นมา 

 

เป้าหมายหลกัประการหน่ึงของรัฐศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นองค์ความรู้ (body of knowledge) สาขา
หน่ึงของสังคมศาสตร์ คือการแสวงหาหนทางท่ีจะเข้าใจ (understanding) ถึงท่ีมาและความเป็นไปของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในทางการเมือง เพื่อท่ีจะคาดการณ์แนวโนม้ของปรากฏการณ์ดงักล่าวในอนาคต ไม่วา่
จะมีการน าความรู้ดา้นน้ีไปใชเ้พียงใด หรือไม่ และเพื่อวตัถุประสงค์ใดก็ตาม การท่ีจะเขา้ใจปรากฏการณ์
ทางการเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน จะตอ้งอาศยัวิธีการวิเคราะห์วิจยัเป็นเคร่ืองมือส าคญั ทั้งน้ีเพราะการวิเคราะห์
วิจยัเป็นกระบวนการจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ ด้วยการช้ีให้เห็นระดบั ประเภท และ
ทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีด ารงอยูใ่นภาวการณ์หน่ึง อนัจะท าให้เขา้ใจไดว้า่ ปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้น
คืออะไร ท าไมจึงเกิดข้ึน และเกิดข้ึนอย่างไร ในความหมายอย่างกวา้ง กระบวนการน้ีก็คือ การอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองนัน่เอง(อนุสรณ์ ล่ิมมณี 2542 : 1) 

โดยทัว่ไป  การวิเคราะห์ทางการเมืองสมยัใหม่มกัจะให้ความส าคัญกับการน าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific methods) มาใช้กบัการศึกษาเร่ืองของการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง  หรือ
กล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองด้วยวิธีการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific 
explanation) นัน่เอง  อยา่งไรก็ดี ดว้ยเหตุท่ีแนวคิดเก่ียวกบัการอธิบายอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ในการคึกษาทาง
รัฐศาสตร์ยคุปัจจุบนัไม่ไดถู้กครอบง าโดยมุมมองหรือส านกัคิดเดียวอีกต่อไป  แต่กลบัมีลกัษณะหลากหลาย
มากข้ึน  ขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอธิบายจึงปรากฏใหเ้ห็นอยูบ่่อยคร้ัง 

ปัญหาหลกัเก่ียวกบัการอธิบายหรือการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีจะน ามาพิจารณาในท่ีน้ึมีอยู ่3 
ดา้น คือ ดา้นวธีิการอธิบาย ดา้นแนวการอธิบาย และดา้นระดบัของการอธิบาย แต่ละดา้นเป็นประเด็นโตแ้ยง้
ในทางปรัชญาสังคมศาสตร์ท่ีพบอยูใ่นการศึกษาทางสังคมศาสตร์สาขาต่าง ๆ  รวมทั้งในการวิเคราะห์ทาง
การเมืองยคุปัจจุบนั ในปัญหาดา้นแรก ขอ้โตแ้ยง้จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวธีิการอธิบายอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์  วา่
เป็นวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดใด และวิธีการอธิบายของวทิยาศาสตร์สังคมหรือสังคมศาสตร์ (social science) 
จะดอ้งแยกออกจากวิธีการอธิบายของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) หรือไม่ ส่วนขอ้โตแ้ยง้ใน
ปัญหาดา้นรูปแบบในการอธิบายคือประเด็นว่าการการอธิบายแบบใดน่าจะช่วยให้เราเขา้ใจปรากฏการณ์
ทางสังคมหรือพฤติกรรมของคนในสังคมไดอ้ยา่งมีเหตุมีผลมากกวา่กนั ขณะท่ีในปัญหาดา้นระดบัในการ
อธิบายหรือการวิเคราะห์ ขอ้โตแ้ยง้จะอยูท่ี่วา่ การอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมจากระดบัใด
น่าจะถูกตอ้งหรือน่าเช่ือถือมากกวา่(อนุสรณ์ ล่ิมมณี 2542 : 2) 
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ส าหรับการศึกษารัฐศาสตร์หลงัยุคพฤติกรรมทางการเมือง  ปัญหาทั้งสามดา้นเป็นส่ิงท่ีน่าจะน ามา
พิจารณาและท าความเขา้ใจเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ีเพราะการศึกษาดา้นน้ีไม่ไดถู้กครอบง าโดยกรอบทฤษฎีและวิธี
การศึกษาวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมทางการเมืองเพียงดา้นเดียวอีกต่อไป ความหลากหลายในแนวการศึกษา
วิเคราะห์และวิธีการอธิบายปรากฏการณ์ ตลอดจนขอ้โตแ้ยง้ระหวา่ง   แนวการวิเคราะห์วิจยัทั้งหลายท่ีพบ
เห็นกนัอยู่ในปัจจุบนั จะท าให้ผูศึ้กษาในด้านรัฐศาสตร์ไม่เพียงจะมีทางเลือกในการศึกษาวิเคราะห์วิจยั
ปรากฏการณ์ทางการเมืองมากข้ึนเท่านั้น แต่จะตอ้งเผชิญกบัความสับสนเพิ่มข้ึนพร้อม ๆ กนัไปอีกดว้ย 
ตราบใดก็ตามท่ีประเด็นปัญหาดงักล่าวยงัไม่มีการช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ปรัชญาสังคมศาสตร์ (philosophy of social science) และปรัชญาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ (philosophy 
of natural science) ต่างมีฐานะเป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาวิทยาศาสตร์ (philosophy of science) ซ่ึงแยกตวั
ออกมาจากปรัชญาความรู้  (epistemology) ในขณะท่ีปรัชญาความรู้เป็นปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีเน้นศึกษา
เก่ียวกับลักษณะของความรู้และข้ออ้างด้านหลักการตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ 
โดยทัว่ไป อาทิ ในแง่ท่ีมา ฐานคติ สภาพ ขอบเขต และความถูกตอ้ง ปรัชญาวิทยาศาสตร์นั้นทุ่มเทความ
สนใจไปท่ีลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และข้ออ้างต่าง ๆ เก่ียวกับความรู้และวิธีการศึกษาทาง
วทิยาศาสตร์ในแง่มุมดงักล่าวเป็นการเฉพาะ หากพิจารณาโดยการเทียบเคียงกนัในแง่น้ี ปรัชญาสังคมศาสตร์
ก็จะมีฐานะเป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์ด้านหน่ึง ซ่ึงมุ่งศึกษาถึงลักษณะและข้ออ้างเก่ียวกับความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีวา่ดว้ยสภาพและวธีิการศึกษา ตลอดจนหลกัเหตุผลของทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ (Outhwaite, 1987: 1 อา้งถึงใน อนุสรณ์ ล่ิมมณี 2542 : 5) 

 
การเติบโตของวทิยาศาสตร์สมยัใหม่และวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ส่ิงท่ีเรียกวา่วทิยาศาสตร์สมยัใหม่

เพิ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจนเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์อย่างแทจ้ริงในศตวรรษท่ี 17 
หลงัจากท่ีค่อย ๆ ก่อตวัข้ึนในราวศตวรรษท่ี 16 การคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ช้ินส าคญัในช่วงแรกคือ งาน
เขียนดา้นดาราศาสตร์ของ Copernicus ซ่ึงตีพิมพใ์นปี 1543 ความพยายามของงานช้ินน้ีท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นวา่
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์ซ่ึงขดัแยง้กบัความเช่ือเดิมท่ีว่าดวงอาทิตยห์มุนรอบโลก ไดส่้งผลให้การคน้ควา้ 
และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ขยายตวัออกไปอย่าง
กวา้งขวาง ดังจะเห็นได้จากงานของ Galileo, Kepler และ Newton ท่ีปรากฏติดตามมา การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของขบวนการทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 17 และระยะต่อมา ไม่เพียงแต่จะน าไปสู่การพฒันาใน
ดา้นทฤษฎีและการศึกษาในเชิงประจกัษเ์ท่านั้น หากแต่ยงัช่วยกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรคง์านดา้นแนวคิด
และวิธีศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อนัได้พฒันามาเป็นรากฐานของปรัชญาวิทยาศาสตร์อีกดว้ย ตวัอย่างของ
บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในด้านน้ีได้แก่ ฟรานซิส เบคอน(Bacon), เดสการ์ต(Descartes),จอห์นล็อค
(Locke),เดวดิ ฮูม( Hume) และจอห์น สจว๊ต มิลล(์ Mill) เป็นตน้ 
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กรณีของเบคอน( Bacon )ไดเ้สนอวิธีการศึกษาแบบอุปนยั (inductive-method) ซ่ึงเนน้การแสวงหา
ความรู้ดว้ยการคน้ควา้และทดลองอยา่งกวา้งขวางและหาขอ้สรุปดา้นทฤษฎีจากส่ิงท่ีคน้พบ การคน้ควา้ทาง
วิทยาศาสตร์แบบน้ีเกิดจากการลงัเกตปรากฏการณ์อย่างมีระเบียบแบบแผนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีขอ้สมมุติ
เบ้ืองตน้ (presup-positionless observation) ใด ๆ ข้ึนมาก่อน แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์
นั้น เพื่อคน้หาและเข้าใจสภาพท่ีแท้จริง รวมทั้งเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ดงักล่าว เขาเช่ือว่าวิธี
การศึกษาแบบน้ี จะก่อให้เกิดทฤษฎีท่ีมีโอกาสเป็นจริงไดม้ากกวา่วิธีการศึกษาแบบอ่ึน  ผลกระทบท่ีส าคญั
จากวิธีการศึกษาคน้ควา้แบบน้ี ก็คือการส่งเสริมให้เกิดการวิจยัอยา่งมีระเบียบแบบแผน หรือเป็นท่ีมาของ
การวจิยัเชิงคุณภาพ อนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในปัจจุบนั  

ส าหรับในกรณีของเดสการ์ต(Descartes) คุณูปการส าคญัของเขาซ่ึงมีต่อการพฒันาด้านปรัชญา
วิทยาศาสตร์ไดแ้ก่ วิธีการศึกษาแบบนิรนยั (deductive method) วิธีการศึกษาแบบน้ีให้ความส าคญักบัการ
พฒันาหลกัการเชิงทฤษฎีจากความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นหลกั การทดลองในเชิงประจกัษเ์ป็นเพียงเคร่ืองมือใน
การทดสอบความถูกตอ้งของหลกัการดงักล่าวเท่านั้น วิธีการศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ของเขาจึงมี
ลกัษณะตรงกนัขา้มกบัวิธีการของเบคอน อย่างเห็นไดช้ดั เพราะวิธีการน้ีเร่ิมตน้จากการพฒันาทฤษฎีหรือ
สมมุติฐานข้ึนมาก่อน แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลมาพิสูจน์ทฤษฎีหรือสมมุติฐานดงักล่าวทีหลงั ในขณะท่ีวธีิการ
ของเบคอน เร่ิมตน้จากการ เก็บรวบรวมขอ้มูล   โดยมีทฤษฎีเป็นผลท่ีตามมาจากการคน้พบดว้ยเหตุท่ีเด
สการ์ต เนน้การศึกษาในลกัษณะน้ี เขาจึงไดก้ลายเป็นผูน้ าของการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีการน าวธีิการทาง
คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและหาขอ้สรุปทางทฤษฎีอีกดว้ย   ถึงแมว้่าจะมีขอ้แตกต่างกนัใน
จุดเร่ิมตน้ในการ พฒันาองคค์วามรู้ ผลงานดา้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของบุคคลทั้งสองกลบัมีส่วนเก้ือกลู
ต่อกนัในการสร้างสรรคแ์ละทดสอบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีอิทธิพลต่อทั้งวิธีการศึกษาวเิคราะห์
และโลกทศัน์ในการพิจารณาปรากฏการณ์ของนกัวิชาการยุคต่อมาอยา่งมากมาย(อนุสรณ์ ล่ิมมณี 2542 :12-
14) 

 อิทธิพลของแนวคิดและวธีิการทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมืองในช่วงท่ีสอง 
เร่ิมปรากฏข้ึน ตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20 เม่ือการศึกษารัฐศาสตร์ท่ีสอนกนัในมหาวทิยาลยัในสหรัฐอเมริกาเร่ิม
เปล่ียนมาเป็นรัฐศาสตร์สมยัใหม่ท่ีมุ่งพฒันาไปสู่การเป็นวิทยาศาสตร์ทางการเมือง (science of politics) ใน
ลักษณะเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเร่ิมก่อตวัเป็นขบวนการตั้งแต่ตน้
ทศวรรษ 1920 โดยการผลกัดนัของนกัรัฐศาสตร์คนส าคญัเช่น Merriam, Munro และ Catlin เป็นตน้ ประเด็น
หลกัท่ีขบวนการน้ีสนใจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากระเบียบวิธีในการศึกษา เห็นจะได้แก่เร่ืองของแนว
การศึกษาวิเคราะห์ท่ีใชส้ าหรับศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองในระดบัต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ีน่ีเอง 
บรรดาตวัแบบ (model) หรือแนวคิดทางทฤษฎีของศาสตร์อ่ืนทั้งในทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเช่ือ
กนัวา่ ประสบความส าเรจในการอธิบายปรากฏการณ์ไม่วา่จะเป็นฟิสิกซ์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืน ๆ จึงถูกน าเขา้มาปรับใชก้บัการวิเคราะห์ทางการเมืองอยา่งกวา้งขวาง นบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี
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สองเป็นตน้มา การศึกษารัฐศาสตร์ในลกัษณะน้ีไดก้ลายเป็นกระแสหลกัในวงการรัฐศาสตร์ของสหรัฐ ช่ื
งถือกน้วา่เป็นประเทศท่ีมืความกา้วหนา้ในวทิยาการดา้นน้ีมากท่ีสุด ในระยะน้ี    น่ีเอง ปรัชณาสังคมศาสตร์
แบบปฏิฐานนิยมเชิงตรรกวทิยาไดเ้ขา้มาครอบง าแนวคิดและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์แทบจะโดยส้ินเชิง 

 อิทธิพลของแนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์เหนือการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ทั้งหลายในระยะหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ในดา้นหน่ึงไดส่้งผลให้เกิดการพฒันางานเขียนในดา้นปรัชญาสังคมศาสตร์ข้ึน ดงัท่ี
เห็นไดจ้ากการปรากฏตวัของขอ้เขียนทางปรัชญาสังคมศาสตร์ ในกรณีของรัฐศาสตร์ความพยายามท่ีจะ
ผลกัดนัใหศึ้กษารัฐศาสตร์เป็นการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตน้ศตวรรษ เปิดทางใหป้รัชญาวทิยาศาสตร์
ธรรมชาติ เขา้มามีอิทธิพลอยา่งลึกซ้ึงต่อการศึกษาดา้นระเบียบวธีิศึกษา และการวเิคราะห์ทางการเมือง ดงัจะ
เห็นไดจ้ากแนวคิดเก่ียวกบัสมมุติฐาน ทฤษฎี ตวัแบบ และการอธิบายในงานเขียนเก่ียวกบัขอบข่ายการศึกษา
และพื้นฐานในการวเิคราะห์ทางการเมืองโดยทัว่ไป 

ถึงแมว้า่ รัฐศาสตร์จะผา่นพน้ยุคพฤติกรรม (behavioral period) อนัเป็นช่วงท่ีระเบียบวิธีศึกษาและ
การวเิคราะห์เชิงวทิยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมเขา้มาครอบง าการศึกษาดา้นรัฐศาสตร์อยา่งเตม็ท่ี มาสู่ยคุหลงั
พฤติกรรม (post-behavioralism) ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 แลว้ก็ตาม แต่อิทธิพลดงักล่าวดูเหมือนว่ายงัคงด ารง
อยูอ่ยา่งค่อนขา้งเหนียวแน่น เพราะนกัรัฐศาสตร์จานวนไม่นอ้ยมกัจะเช่ือกนัวา่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นเร่ือง
ของขอบข่ายและเป้าหมายในการศึกษารัฐศาสตร์มากกวา่เร่ืองของวธีิการศึกษาวิเคราะห์การเมืองและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ กระแสหลกัยงัเป็นวิธีการเดียวท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด น่ีคือความเช่ือท่ีวา่การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกบัการศึกษารัฐศาสตร์ในยคุหลงัพฤติกรรมเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีจ ากดัตวัอยูใ่นดา้นประเด็นปัญหา
ท่ีน ามาศึกษามากกวา่ท่ีจะเป็นประเด็นดา้นแนวคิดและวธีิการศึกษาวเิคราะห์ 

 ความเช่ือดงักล่าวมีรากฐานมาจากกระแสการเรียกร้องตั้งแต่ช่วงกลาง1960 ให้นกัรัฐศาสตร์หันมา  
สนใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ในสังคม อาทิ ปัญหาการเหยียดผิว ปัญหาความยากจน และปัญหาสิทธิของคน  
กลุ่มน้อยและสตรี แทนท่ีจะหมกมุ่นอยู่กบ้การศึกษาประเด็นเล็ก ๆ ในดา้นพฤติกรรมทางการเมือง อาทิ      
การออกเสียงของผูมี้สิทธิในการเลือกตั้ง การลงมติของสมาชิกรัฐสภา และการเรียนรู้ทางการเมืองของคน
กลุ่มต่าง ๆ อยา่งท่ีเคยเป็นมา ดว้ยเหตุน้ี ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์กบัการวิเคราะห์ทาง
การเมืองท่ีมีการถกเถียงกนัอยา่งต่อเน่ืองในหมู่นกัรัฐศาสตร์จนถึงตน้ทศวรรษ 1970 จึงยงัคงเป็นเร่ืองของ
ความเป็นวิทยาศาสตร์ของรัฐศาสตร์มากกว่าท่ีจะเป็นขอ้โตแ้ยง้ในดา้นแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการอธิบายแบบ
วิทยาศาสตร์ นัน่คอ จนถึงช่วงนัน่วงการรัฐศาสตร์ยงัเน้นการถกเถียงกนัในแง่ท่ีว่า รัฐศาสตร์จะสามารถ
ศึกษาตามหลักการวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมได้หรือไม่ เป็นหลัก  ประเด็นโต้แย ้งด้านปรัชญา
สังคมศาสตร์ระหวา่งแนวคิดต่าง ๆ ดูเหมือนวา่ยงัไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากนกั 

 อยา่งไรก็ตาม ในทศวรรษ 1970 นัน่เอง ร่องรอยของขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัวิธีการศึกษาวิเคราะห์อย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ก็เร่ิมปรากฏให้เห็น หลงัจากท่ีอ านาจครอบง าของปรัชญาสังคมศาสตร์กระแสหลกัส านกั    
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ปฏิฐานนิยมเส่ือมลง  และปรัชญาสังคมศาสตร์ของส านักอ่ืนได้พฒันาแนวคิดข้ึนมาทา้ทายอย่างเด่นชดั 
วงการสังคมศาสตร์สาขาต่าง ๆ เร่ิมหนัมาถกเถียงและโตแ้ยง้กนัในประเด็นเก่ียวกบัวธีิการศึกษาและอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมมากข้ึน การถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นน้ีจะเห็นไดช้ดัในสาขาสังคมวิทยา 
ซ่ึงมีวชิาดา้นทฤษฎีทางสังคมวทิยา สังคมวทิยาวทิยา- ศาสตร์ (sociology of science) หรือสังคมวทิยาความรู้ 
(sociology of knowledge) เช่ือมโยงอยูก่บัแนวคิดในดา้นปรัชญาวทิยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์อยา่งใกลชิ้ด 
แมก้ระทัง่ในดา้นเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงผกูติดอยูก่บัแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมอยา่งเหนียวแน่น ในระยะหลงั ๆ ก็
เร่ิมมีขอ้เสนอใหน้ าแนวคิดของปรัชญาสังคมศาสตร์ส านกัอ่ืนมาใชใ้นการอธิบาย  

 ส าหรับในดา้นรัฐศาสตร์ การตั้งขอ้สงสัยและทา้ทายวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยม  ซ่ึง
เป็น  “ทศันะมาตรฐาน”(standard view) ในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองเร่ิมปรากฏชัดข้ึน
ในกลางทศวรรษ 1970 งานเขียนเก่ียวกบัระเบียบ วธีิวทิยาทางรัฐศาสตร์บางช้ินเร่ิมน าเอาวธีิการศึกษาในเชิง
การตีความมาพิจารณา พร้อม ๆ กบัการวิพากษว์ิจารณ์จุดอ่อนของวิธีการศึกษากระแสหลกั  ในช่วงน้ีน่ีเอง 
นักรัฐศาสตร์บางคนได้ยกเอาปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์และ
อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองมาถกเถียงและใหข้อ้เสนอแนะ  

Moon (1975) ไดช้ี้ให้เห็นถึงขอ้โตแ้ยง้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองระหวา่งสองแนวคิด
ในทางปรัชญาสังคมศาสตร์นัน่คือ ระหว่างตวัแบบในการอธิบายของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (naturalist or 
scientific model) หรือปรัชญาปฏิฐานนิยมเชิงตรรกวิทยา กับตัวแบบการอธิบายในเชิงการตีความ
(interpretative model) นอกจากการพรรณนาให้เห็นถึงลกัษณะส าคญั ความแตกต่างระหวา่งกนั และจุดอ่อน
ของทั้งสองตวัแบบแลว้ เขายงัพยายามเสนอทางออกในขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งสองตวัแบบ โดยการใชแ้นวการ
อธิบายในเชิงการตดัสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (rational choice) อีกดว้ย Moon เช่ือว่า การอธิบายในแง่การ
ตดัสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล มีทั้งลกัษณะของการตีความและการอธิบายโดยอาศยักฎแบบวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติผสมผสานอยูใ่นตวั การอธิบายแบบน้ีจึงน่าจะเหมาะกบัการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมือง 

 ส าหรับ Almond (1990) บทความของเขามุ่งพิจารณาปัญหาการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง
จากแง่มุมดา้นธรรมชาติของส่ิงท่ีศึกษาหรือภาววิทยา (ontology) ของสาขารัฐศาสตร์ โดยอาศยัแนวคิดของ
นกัปรัชญาวทิยาศาสตร์ช่ือ Karl Popper ซ่ึงอุปมาระดบัความถูกตอ้งแน่นอนในการอธิบายปรากฏการณ์ของ
บรรดาวทิยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ วา่อยูร่ะหวา่งการอธิบายอยา่งคร่าว ๆ และเอาอะไรแน่นอนไม่ไดเ้หมือนกบั
การอธิบายสภาพการเคล่ือนตวัของเมฆ (clounds) กบัการอธิบายไดอ้ยา่งเท่ียงตรง และถูกตอ้งเหมือนกบัการ
อธิบายการทางานของนาฬิกา (clocks) ในชณะท่ีการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตวจ์ะอยู่ตรงกลาง 
ระหว่างสองรูปแบบในการอธิบายดงักล่าว Almond เห็นว่าการอธิบายแบบหลงัสุดน้ี น่าจะเหมาะสมกบั
ปรากฏการณ์ทางการเมืองมากกว่าการอธิบายตามวิธีการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือการอธิบายการ
ท างานของนาฬิกา ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งน้ีเพราะเร่ืองของการเมืองมกัจะ
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เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกและการตดัสินใจท่ีไม่อาจจะอธิบายไดถู้กตอ้งทุกกรณี แต่ขณะเดียวกนัก็
ไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งเล่ือนลอยหรือคาดคะเนไม่ไดเ้อาเสียเลย 

 ถึงแมว้่าขอ้ถกเถียงดา้นปรัชญาสังคมศาสตร์ ดงักล่าวจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 
แลว้ก็ตาม วงการศึกษาทางรัฐศาสตร์ดูเหมือนวา่ยงัตกอยูใ่ตก้ารครอบง าของแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมอยา่งด้ิน
ไม่หลุด งานเขียนทางรัฐศาสตร์ทั้งในดา้นระเบียบวธีิศึกษา (methodology) และในดา้นทฤษฎีจ านวนไม่นอ้ย 
ยงัคงอิงอยูก่บัแนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์ของส านกัน้ีอยา่งใกลชิ้ด ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือหาของหนงัสือ
วิชาการส่วนใหญ่ท่ีว่าด้วยขอบข่ายและวิธีศึกษา ระเบียบวิธีวิจยั และการวิเคราะห์ทางการเมือง รวมทั้ง
ลกัษณะการเรียนการสอนท่ีด ารงอยูจ่นถึงปัจจุบนั (ดู Kaกก,1980 :164-67 อา้งถึงในอนุสรณ์ ล่ิมมณี 2542 : 
34 )  

กล่าวโดยสรุปเบ้ืองตน้ถึงท่ีมาของการวิเคราะห์วิจยัเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง จึง
แตกแขนงเป็นสองลกัษณะใหญ่ๆ อนัไดแ้ก่ การวิเคราะห์วิจยัในเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์วิจยัในเชิง
ปริมาณ ซ่ึงน าไปสู่การออกแบบการวจิยัท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 

แนวคิดว่าด้วยการออกแบบการวจัิยเชิงคุณภาพ 

ในแง่หลกัการของการท าวิจยั นกัวิจยัจะด าเนินการออกแบบการวิจยั โดยเร่ิมตน้จากการจดัระบบ

ความคิดหรือมีแนวคิดท่ีชัดเจน โดยการบรรยายหรือพรรณนาเก่ียวกบัแนวทางของการท าวิจยัท่ียืดหยุ่น

เช่ือมโยงกระบวนทศัน์หรือแนวคิดทฤษฎี ตลอดทั้งกลยุทธ์ต่างๆในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามา

ด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป โดยการออกแบบการวิจยัจะช่วยให้นกัวิจยัสามารถก าหนดปรากฏการณ์หรือโลก

เชิงประจกัษ์ ขณะเดียวกนัก็ช่วยเช่ือมโยงกบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล สถาบนั องค์การ หน่วยงาน รวมทั้ง

เอกสารท่ีมีความส าคญัต่างๆอีกดว้ย 

 นักวิจยัโดยปกติมกัจะเร่ิมต้นด้วยการเลือกหัวข้อของการท าวิจยั(topic) ตลอดทั้งการแสวงหา

ตระเตรียมในเร่ืองทฤษฎีความรู้หรือญานวิทยา (epistemology) และกระบวนทศัน์(paradigm) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยอาจเร่ิมตน้ศึกษาส่ิงต่างๆเหล่าน้ีไวล่้วงหน้า เพื่อจะได้เขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีตนก าลงัจะท าการศึกษา

ต่อไปไดดี้ยิง่ข้ึน 

 ประการส าคญัอยู่ท่ีว่าแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัดงักล่าวน้ี ไม่ว่าจะเป็นหัวขอ้ ทฤษฎีความรู้ 

กระบวนทศัน์ต่างๆ จะช่วยตั้งขอ้สันนิษฐานล่วงหนา้เก่ียวกบั “โลกทางสังคม” หรือ “social world” ไดม้าก

นอ้ยแค่ไหน และจะน าการออกแบบการวจิยัไปใชไ้ดม้ากนอ้ยอยา่งไร 
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 โดยทั่วไป นัยของการออกแบบการวิจัยเป็นแผนกลยุทธ์(strategic plan) หรือแผนปฏิบัติการ 

(operation plan) ท่ีส่วนใหญ่อยู่เบ้ืองหลงัการเลือกและการใช้เทคนิคในการศึกษาวิจยัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

รวมทั้งการท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงการเลือกและการใช้เทคนิคในการศึกษาวิจยัท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึง

ปรารถนา 

 นยัของการออกแบบการวิจยัดงักล่าวมกัมีนยัทางปรัชญาซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงั ดงัขอ้สังเกตของ Strauss 

และ Corbin (1998) เก่ียวกบัการออกแบบการวิจยัและเทคนิคในการศึกษาวิจยัวา่พวกตนต่างปรารถนาหรือ

ตอ้งการให้นกัวิจยัหรือผูท่ี้สนใจงานวิจยัไดใ้ห้ความส าคญักบักิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีมีความ

ยืดหยุน่และการมีความคิดในเชิงสร้างสรรค(์flexibility & creatively) โดยเฉพาะในการวิจยัเชิงคุณภาพ ตอ้ง

อาศยัวิสัยทศัน์และเทคนิคของนกัวิจยัค่อนขา้งมาก  โดยเปรียบเทียบในท านองเดียวกบัศิลปิน เพราะศิลปิน

จะผลิตผลงานของตนข้ึนมา ไม่วา่จะในรูปลกัษณ์ของภาพวาด นวนิยาย ภาพลกัษณ์ต่างๆให้ดูมีชีวิตชีวาบน

พื้นผา้ใบหรือบนแผน่กระดาษท่ีศิลปินใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการผลิตผลงานของพวกตนข้ึนมา เช่นเดียวกนักบั

นกัวิเคราะห์งานวิจยัท่ีต่างตอ้งการเทคนิคในการศึกษาวิจยัท่ีจะช่วยให้พวกตนมองเห็นจากส่ิงท่ีดูเสมือนว่า

เป็นส่ิงธรรมดาสามญัไปสู่ความเขา้ใจใหม่ๆของพวกตนเก่ียวกบั “ชีวติทางสังคม” หรือ “social life” 

 แนวคิดในการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นสถานการณ์ท่ีนักวิจยัซ่ึงอยู่ในโลกเชิงประจกัษ์ 

หรือ “empirical world” ท่ีท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงตั้ งแต่การออกแบบค าถามหรือปัญหาการวิจัยไป

จนกระทัง่การออกแบบการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยทัว่ไปการออกแบบการวิจยัมีลกัษณะ

เป็นแผนส าหรับการด าเนินการวิจยัท่ีไดร้วบรวมแนวคิดท่ีส าคญัไว ้4 แนวคิดเขา้ดว้ยกนั(Punch,1998: 156-

184) ได้แก่ ประการแรก เป็นแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบการวิจยัในแง่ท่ีเป็นกลยุทธ์ หรือ “strategy” 

ประการท่ีสอง เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั หรือ “conceptual framework” ประการท่ีสาม เป็นเร่ือง

เก่ียวกบัปัญหาหรือค าถามในการวิจยัเก่ียวกบับุคคลหรือส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษา และ ประการท่ีส่ี เป็นส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ เทคนิค วธีิการท่ีจะน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 การออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพจึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัความคิดทั้ง 4 ประเด็นขา้งตน้ท่ีมีความเก่ียว

โยงระหวา่งกนั  ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเพื่อการวิเคราะห์จะด าเนินไปตามกลยุทธ์อะไร ภายใต้

กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีมีลักษณะเช่นไร จากบุคคลกลุ่มไหน โดยวิธีการด าเนินการเช่นไร และเป็นการ

ออกแบบท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะก าหนดวิธีคิด(a way of thinking)ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นจริงทางสังคม 

รวมทั้งการศึกษาความเป็นจริงทางสังคม(Strauss and Corbin,1998 : 3) 
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 แนวคิดว่าด้วยการออกแบบการวจัิยเชิงปริมาณ 

 การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณมีแนวคิดท่ีค่อนขา้งจะแตกต่างไปจากการออกแบบการวิจยัเชิง

คุณภาพ เน่ืองมาจากมีฐานของปรัชญาความรู้ความ คิด ตลอดทั้งระเบียบวิธีการศึกษาท่ีมีเทคนิควิธีการ

แตกต่างกัน ดังนั้น การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณจึงให้ความส าคญักับการก าหนดรูปแบบของการ

ศึกษาวิจยั โดยการก าหนดสมมติฐานไวก่้อนล่วงหนา้ แลว้จึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภายหลงั โดย

เนน้เก่ียวกบัตวัแปรเป็นส าคญั อาทิ จะวดัตวัแปรใด ในช่วงระยะเวลาใด  และจากกลุ่มตวัอยา่งใดบา้ง รวมถึง

การระบุล่วงหน้าดว้ยว่าจะจดัให้มีกลุ่มตวัอย่างเปรียบเทียบหรือไม่ การเลือกกลุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการใด 

เป็นตน้ 

 การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ จึงเป็นความพยายามท่ีจะให้ได้รูปแบบท่ีจะยืนยนัความถูกต้อง

ของผลสรุปท่ีจะไดจ้ากการวิจยัโดยปราศจากอคติใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประเด็นส าคญั 2 ประการ

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประการแรก การแยกตวัแปรสาเหตุ(cause) และตวัแปรซ่ึงเป็นผลตาม(effect) ออกมาให้เห็น

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน ประการท่ีสอง การขจดัอิทธิพลของตวัแปรภายนอกต่างๆซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสาเหตุ และตวัแปรซ่ึงเป็นผลตามมา รวมทั้งอาจบิดเบือน

ความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงระหวา่งตวัแปรทั้งสองดงักล่าว  

  

 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.1.1  แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.1.1 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.1 เร่ืองที ่3.1.1 
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เร่ืองที่ 3.1.2         ความหมายของการออกแบบการวจิยั 
 

 การวิจยัเป็นกระบวนการคน้หาความรู้ท่ีกระท าอยา่งเป็นระบบระเบียบ เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งมีการ

วางแผนและออกแบบของระบบไวล่้วงหน้าและควรกระท าอย่างเหมาะสมรอบคอบรัดกุม ให้มีช่องโหว่

หรือจุดอ่อนให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้ ดงันั้น กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการวิจยัจึงตอ้งด าเนินการ

ดว้ยความระมดัระวงั และตอ้งออกแบบให้เหมาะสมก่อนลงมือปฏิบติัการ เสมือนสุภาษิตหรือค ากล่าวท่ีว่า 

“หากเร่ิมตน้ดี เท่ากบัส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง” 

 ในการด าเนินการในเร่ืองใดๆก็ตามในโลกยคุสมยัใหม่ โดยเฉพาะนวตักรรม(innovation)ใหม่ๆของ

โลกอุตสาหกรรมท่ีต้องอาศยัองค์ความรู้(body of knowledge)มีความจ าเป็นต้องอาศยัการออกแบบให้

สมบูรณ์เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะท าให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีมีความสมบูรณ์เช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น การสร้างบา้น

หรือท่ีอยูอ่าศยั การผลิตยานพาหนะสมยัใหม่ เช่น รถยนต ์ เคร่ืองบิน การสร้างเคร่ืองจกัรกลต่างๆ ลว้นตอ้ง

มีการออกแบบ(design)ให้ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนลงมือสร้างเสมอ มิเช่นนั้น ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนย่อมมี

ขอ้บกพร่องไม่มากก็นอ้ยอยูเ่สมอ  

ในการด าเนินการวิจยัใดๆ ไม่วา่จะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ตาม นกัวิจยัจึงควรให้

เวลาและความคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นการออกแบบการวิจยัอย่างเพียงพอ  เพราะถา้ลงมือกระท าการวิจยัไป

ล่วงหนา้โดยปราศจากการออกแบบให้รอบคอบสมบูรณ์เสียก่อน แทนท่ีจะท าให้การวิจยัด าเนินไปไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ตรงขา้มกลบัจะท าให้เกิดความล่าชา้ได ้เพราะจะตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง หรืออาจจะ

ตอ้งมาเร่ิมตน้ใหม่ หากไม่สามารถแก้ไขการวิจยัในส่ิงท่ีด าเนินการมาแลว้ได้ นอกจากนั้น การวิจยัเป็น

กิจกรรมท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง อาจสูญเสียทั้งทรัพยากรและเวลาโดยเปล่าประโยชน์  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งมีการวางแผนในการออกแบบการวิจยั และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให้สมบูรณ์รอบคอบก่อนลง

มือปฏิบติัเสมอ 

 การออกแบบการวิจยั หรือภาษาองักฤษ ใช้ค  าว่า research design ในภาพรวม เป็นเร่ืองของการ

วางแผนเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะตอ้งท าในการวิจยั แผนนั้นนอกจากจะบอกให้ทราบวา่ จะตอ้งท าอะไร อยา่งไรแลว้ 

ยงัช่วยก าหนดวา่กิจกรรมของการวจิยัจะคล่ีคลายจากจุดเร่ิมตน้ไปจนถึงจุดสุดทา้ยอยา่งไร กล่าวอีกนยัหน่ึงก็

คือ เป็นการจดัส่วนประกอบและรายละเอียดต่างๆท่ีจะต้องท าในการวิจยัเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุถึง

จุดมุ่งหมายของการวจิยัท่ีวางเอาไว ้(Maxwell, 1996 อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา 2550: 106)  
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 การออกแบบการวิจยัเป็นผลของกระบวนทศัน์และแนวคิดทฤษฎีรวมกบัตรรกะของวิธีวิทยาท่ี

นกัวิจยัจะตอ้งเลือกมาใชใ้ห้เหมาะสมกบับุคคล สถานท่ี และเหตุการณ์ท่ีจะท าการวิจยั หรืออาจกล่าวไดว้่า

การออกแบบการวิจยัเปรียบเสมือนแผนท่ีเดินทาง(road map) ท่ีเป็นเคร่ืองน าทางนักวิจยัให้เดินทางไปสู่

จุดหมายปลายทางไดโ้ดยปลอดภยั แต่แผนท่ีเดินทางดงักล่าวน้ีก็อาจจะแสดงถึงเส้นทางต่างๆท่ีมากกวา่หน่ึง

เส้นทางไดใ้นอนัท่ีจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นๆ และก็ไม่มีกฎตายตวัวา่จะตอ้งเป็นเส้นทางใด แต่อยา่งนอ้ย

ท่ีสุดแผนท่ีท่ีแสดงเส้นทางในแต่ละเส้นทางก็คงจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัเส้นทางผา่นนั้นๆวา่นกัวิจยัจะได้

พบกบับุคคล สิงสาราสัตว ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้เช่น เป็นเส้นทางท่ีใกลห้นา้ผาท่ีสูงชนั หรือจะได้

พบสถานท่ี อาทิ ร้านอาหาร ห้องน ้ า ร้านสะดวกซ้ือ ป๊ัมน ้ ามนั เป็นตน้ ซ่ึงนกัเดินทางหรือนกัวิจยัก็อาจจะ

ตอ้งเลือก โดยค านึงถึงเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้จ ากดัของตนว่าสมควรจะเลือกเส้นทางใด และบน

เส้นทางนั้นเขายงัมีสิทธิท่ีจะเลือกแวะหรือไม่แวะจุดใดก็ได ้ยิง่ไปกวา่นั้นนกัเดินทางหรือนกัวจิยัยงัอาจเลือก

ท่ีจะออกนอกเส้นทางไปชมทิวทศัน์หรือไปท ากิจธุระอ่ืนเสียก่อน แลว้ค่อยกลบัเขา้มายงัเส้นทางหลกัเพื่อ

เดินทางต่อไปยงัจุดเป้าหมายอีกก็ได(้ชาย โพธิสิตา 2550: 106) 

 หากแยกพิจารณาความหมายของการออกแบบการวิจยัในแต่ละประเภท การออกแบบการวิจยัเชิง

คุณภาพในทางรัฐศาสตร์ โดยทัว่ไปจะหมายถึงการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูล โดยเนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์หรือปฏิสัมพนัธ์เชิงการเมือง

หรือเชิงการบริหารในสังคมการเมืองใดสังคมการเมืองหน่ึง หรือในองค์การหรือหน่วยงานใดหน่วยงาน

หน่ึง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง(จุมพล หนิมพานิช 2550: 212) 

 ส่วนความหมายของการออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณ  ได้แก่ ลาโบวิทซ์และฮาเกดัม(Sanford 

Labovitz and Robert Hagedum อา้งใน วรเดช จนัทรศร 2547:538-554) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่การออกแบบ

การวิจยัเป็นกระบวนการเชิงเหตุผลท่ีจะให้ได้มาซ่ึงหลักฐานในการตรวจสอบระดับความถูกผิดของ

ผลการวิจยัวา่เน่ืองมาจากตวัแปรใด โดยมิไดเ้ป็นเพราะสาเหตุท่ีไม่ทราบรวมอยูด่ว้ย   หรือกรณีของ Chava 

Nachmias และ David Nachmias  (1996: 103-104) อธิบายว่าการออกแบบการวิจยัเป็นการวางแผนหรือ

โครงการส าหรับช่วยช้ีแนะผูว้ิจยัในเร่ืองของกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลความขอ้มูล 

และในกรณีของสุจิตรา บุณยรั์ตพนัธ์ุ (2528: 235) ท่ีให้ความหมายของการออกแบบการวิจยัวา่หมายถึงการ

ก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาสภาพปรากฏการณ์ตามความเป็นจริง รวมถึงการระบุ

ประเภทของการสังเกตการณ์ การเปรียบเทียบต่างๆ การก าหนดแบบวิจยัเท่ากบัเป็นการระบุล่วงหน้าว่า

ขอ้มูลใดบา้งท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานท่ีถูกตอ้งในการอธิบายปรากฏการณ์ 
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 นอกจากนั้นการออกแบบการวิจยั(ในเชิงปริมาณ) มีผูท่ี้ให้ความหมายไวว้่า หมายถึง การก าหนด

โครงสร้างของกิจกรรมต่างๆท่ีนกัวิจยัหรือผูว้ิจยัจะตอ้งท าตั้งแต่การก าหนดหรือระบุสมมติฐาน การก าหนด

ตวัแปร การก าหนดค านิยามปฏิบติัการ การก าหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปจนถึงการวิเคราะห์

ขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบปัญหาการวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์

ก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า มีวตัถุวสิัยและประหยดั(ก่ิงพร ทองใบ 2534:76) 

 ส าหรับความแตกต่างของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ความแตกต่างท่ีชดัเจน

ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัเน้ือหาหรือองค์ประกอบของการออกแบบมากนัก หากอยู่ท่ีระดบัของความเขม้งวดใน

โครงสร้างของการออกแบบมากกวา่ กล่าวคือ ส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ แผนด าเนินการท่ีวางไว ้จะมีความ

ยืดหยุน่นอ้ยหรือไม่ยดืหยุน่เลย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองแนวคิดทฤษฎี การเลือกประชากรในการศึกษา วิธีการท่ีใช้

ในการเก็บข้อมูล หรือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลก็ตาม เม่ือได้วางแผนไวใ้นตอนเร่ิมต้นการวิจยัดีแล้ว ก็มกัจะ

ด าเนินการไปตามนั้น การปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์แทนท่ีจะเป็นส่ิงท่ีดี อาจจะใหผ้ลในทางลบแก่การ

วิจยัโดยรวม โดยนัยน้ีจึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะส าคญัของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ คือ การมี

โครงสร้างท่ีเขม้งวด ตรงกนัขา้ม ในการวิจยัเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยัมีความยืดหยุ่นไดต้ามความ

จ าเป็นในแทบทุกขั้นตอน  แต่ความจ าเป็นท่ีเป็นเหตุให้มีการยืดหยุ่นหรือปรับเปล่ียนไดน้ั้น ตอ้งเป็นความ

จ าเป็นท่ีเกิดจากหลักการหรือแนวคิดทฤษฎี ไม่ใช่ความจ าเป็นตามความสะดวกของผูท้  าการวิจยั ด้วย

ลกัษณะส าคญัในประการน้ีเอง การออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพจึงถูกมองว่าเป็นการออกแบบท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์เฉพาะหนา้(emergent design)(ชาย โพธิสิตา 2550: 107) 

 กล่าวโดยสรุป การออกแบบการวิจัยเปรียบเสมือนแผนท่ีเดินทาง หากแผนท่ีดังกล่าวมีความ

สมบูรณ์เท่ากบัเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากกวา่คร่ึงแลว้ หรืออาจกล่าวไดว้า่การ

ออกแบบการวิจยั เป็นเร่ืองของการวางแผนเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะตอ้งท าในการวิจยั แผนนั้นนอกจากจะบอกให้

ทราบว่า จะตอ้งท าอะไร ท าไม ท่ีไหน เม่ือไร  และอย่างไรแลว้ ยงัช่วยก าหนดว่ากิจกรรมของการวิจยัจะ

คล่ีคลายจากจุดเร่ิมต้นไปถึงจุดสุดท้ายอย่างไร กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เป็นการจัดส่วนประกอบและ

รายละเอียดต่างๆท่ีจะตอ้งท าในการวจิยัเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายของการวจิยัท่ีวางเอาไว ้

 ดงันั้น การออกแบบการวิจยัทางรัฐศาสตร์ จึงหมายถึง การวางแผนการวิจยัในประเด็นหัวขอ้ท่ี

ตอ้งการศึกษาทางรัฐศาสตร์ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาทางการเมืองการปกครอง รวมถึงการบริหารจดัการ 
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ภาครัฐ และการเมืองระหวา่งประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ หรือในประเด็นขอบข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รัฐและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นตน้  

 
  

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.1.2  แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.1.2 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.1 เร่ืองที ่3.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

เร่ืองที่ 3.1.3     ความส าคญัของการออกแบบการวจิยั 

  
ตามหลกัการทัว่ไปของการออกแบบการวิจยั ทั้งการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยอ่มมีหลกัการ

ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั กล่าวคือ ต่างมุ่งท่ีจะคน้หาค าตอบของค าถามวจิยัหรือโจทยว์จิยั เพียงแต่วธีิการหรือ

วิธีวิทยาของการวิจยัแต่ละประเภทต่างก็มีลกัษณะหรืออตัลกัษณ์ของตนซ่ึงย่อมมีความแตกต่างกนัไปเป็น

ธรรมดา  

ความส าคญัของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณเนน้เทคนิควิทยาของตนเป็นการเฉพาะ เพราะอิง

อยูก่บัวิธีการเชิงวทิยาศาสตร์หรือท่ีเรียกกนัวา่ปฏิฐานนิยม(positivism) ตรงกนัขา้มการออกแบบการวจิยัเชิง

คุณภาพให้ความส าคญักบัวิสัยทศัน์(vision)ในการออกแบบว่าจะออกแบบโดยอาศยัวิธีการในการค้นหา

ค าตอบอยา่งไร 

ศาสตร์ในทางสังคมศาสตร์ยอ่มตอ้งอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการวิจยัทั้งส้ิน ไม่วา่ศาสตร์

นั้นๆจะเป็นรัฐศาสตร์ หรือศาสตร์ทางการศึกษา การบริหาร จิตวทิยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นตน้ การ

ท่ีศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ให้ความส าคญักบัแนวคิดของการออกแบบการวิจยั เน่ืองมาจากแนวคิดเก่ียวกบั

การออกแบบการวิจยัของนกัสังคมศาสตร์หรือสังคมวิทยาอย่างน่อย  2  ท่าน ไดแ้ก่ Anselm Strauss และ 

Barney Glaser แมว้า่ทั้งสองท่าน จะมีท่ีมาของแนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาของการวิจยัท่ีแตกต่างกนัก็ตาม  แต่ก็

ถือว่าผลงานเก่ียวกับการออกแบบการวิจยัท่ีทั้ งคู่ได้ทุ่มเทในการพฒันาแนวคิดข้ึนมา ถือว่าการพฒันา

ดงักล่าวมีความส าคญัท่ีเท่าเทียมหรือเสมอภาคกนั (จุมพล หนิมพานิช 2560: 40)  

ในกรณีของ Strauss ซ่ึงไดรั้บปริญญาจากมหาวิทยาลยัชิคาโก(University of Chicago) และได้รับ

อิทธิพลจากผลงานของนกัปฏิสัมพนัธ์และนกัปฏิบติันิยม อนัเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าให้เขาทุ่มเทเก่ียวกบัการ

ออกแบบการวิจยั โดยลงไปด าเนินการในพื้นท่ีหรือภาคสนามเพื่อคน้หาส่ิงท่ีก าลงัด าเนินการไดจ้ริง Strauss 

ไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีมีความตรงต่อกรณี(relevance) ท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมไปถึงการพฒันาการ

ของศาสตร์ท่ีเป็นหลกัหรือรากฐานท่ีมาของการกระท าทางสังคม 

Strauss ยงัให้ความสนใจปรากฏการณ์ท่ีมีความสลบัซับซ้อนและมีความหลากหลายเก่ียวกบัการ

กระท าของมนุษยห์รือพฤติกรรมของมนุษย ์จึงท าให้มีความเช่ือว่าบุคคลต่างๆในฐานะท่ีเป็นตวัแสดงท่ีมี

บทบาทและมีความกระตือรือร้น ขณะเดียวกันบุคคลเหล่านั้นก็ต้องการท่ีจะได้รับการตอบสนองต่อ
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สถานการณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขาจึงตระหนกัวา่การกระท าของบุคคลต่างมีพฤติกรรมหรือการกระท า

ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีความหมายหรือนยัแห่งการกระท านั้นๆเสมอ(จุมพล หนิมพานิช 2560: 40-41)  

ดังนั้น การออกแบบการวิจยัจึงช่วยให้การศึกษาวิจยัมีโอกาสท่ีจะได้รับความส าเร็จ ทั้ งน้ีอาจ

พิจารณาความส าคญัของการออกแบบการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

1.การออกแบบการวจิยัเป็นการวางแผนเก่ียวกบักรอบแนวคิด ขั้นตอน ตลอดทั้งส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ

ในการท าวิจยั ดงันั้นการออกแบบการวิจยัจึงมีความส าคญัเพื่อให้การด าเนินการวิจยัสามารถด าเนินไปดว้ย

ความรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน และไปสู่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไวไ้ด ้

2. การออกแบบการวิจยัจะช่วยให้นกัวิจยัสามารถท่ีจะทราบถึงขั้นตอน และส่ิงท่ีจะตอ้งท า ท าให้

สามารถก าหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ซ่ึงจะคล่ีคลายจากจุดเร่ิมตน้ไปจนถึงจุดสุดทา้ยไดอ้ยา่งไร 

3.การออกแบบการวิจยัเป็นการจดัส่วนประกอบและรายละเอียดต่างๆท่ีจะตอ้งด าเนินการในการ

วจิยัเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายของการวจิยัท่ีวางเอาไว ้

4.การออกแบบการวิจยัจึงมีความส าคญัในการบูรณาการกระบวนทศัน์ แนวคิดทฤษฎี วิสัยทศัน์ 

รวมกบัตรรกะของวิธีวิทยาท่ีนกัวิจยัจะตอ้งเลือกมาใชใ้ห้เหมาะสมกบับุคคล สถานท่ี และเหตุการณ์ต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

5. การออกแบบการวิจยัจึงมีความส าคญัเปรียบเสมือนแผนท่ีเดินทาง(road map)ประกอบเขา้กบัเข็ม

ทิศ ท่ีจะช่วยให้นกัเดินทางสามารถเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ไม่วกวนเวียนไปเวียน

มา จนกระทัง่ไม่สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดเอาไวไ้ด ้ 

ส าหรับ การออกแบบการวิจยัในทางรัฐศาสตร์ย่อมมีความส าคญั เน่ืองจากประเด็นการศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งในทางรัฐศาสตร์มกัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงอ านาจรัฐ การใชอ้  านาจรัฐ ตลอดทั้งการสืบ

ต่ออ านาจรัฐ ซ่ึงตวัแสดงนอกจากรัฐแลว้ ยงัมีตวัแสดงมท่ีหลากหลาย ตั้งแต่บุคคลเพียงคนเดียว อาทิ ผูน้  า

ทางการเมือง กลุ่มบุคคลทางการเมือง ยงัรวมถึงสถาบนัทางการเมือง พรรคการเมือง องค์การทั้ งใน

ระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  รวมถึงประชาชนจ านวนมากตั้งแต่ประชาชนในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ ไปจนถึงประชาชนทัว่โลกหรือประชาชนในหลายๆประเทศท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้ง

หรือไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจของบุคคลเพียงคนเดียว หรือการตดัสินใจของคณะบุคคลกลุ่มเล็กๆ 

ซ่ึงผลของการตดัสินใจหรือการกระท าของบุคคลดงักล่าวนั้น สามารถส่งผลกระทบไดก้วา้งไกลและลึกซ้ึง 
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การออกแบบการวจิยัทางรัฐศาสตร์เพื่อหาค าตอบหรือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งไดผ้ลของการศึกษาวิจยัท่ีเท่ียงตรง และสมบูรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้ การออกแบบการ

วิจยัทางรัฐศาสตร์จึงเปรียบเสมือนแผนท่ีท่ีมีรายละเอียดท่ีชัดเจน แม่นย  า และสามารถท าให้นักวิจยัให้

ประกอบการตดัสินใจในการเดินทางหรือด าเนินกิจกรรมการวิจยัท่ีได้ถูกต้องสมบูรณ์เช่นกัน ดังนั้ น 

เป้าหมายของการวจิยัท่ีตอ้งการคน้พบหรือเดินทางไปถึงจึงยอ่มมีความเป็นไปไดสู้งมากข้ึนเช่นกนั 

      

 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.1.3 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.1 เร่ืองที ่3.1.3 
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ตอนที ่ 3.2 
องค์ประกอบของการออกแบบการวจิัยทางรัฐศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 3.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 3.2.1 องคป์ระกอบของการออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 เร่ืองท่ี 3.2.2 การออกแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์และเชิงสหสัมพนัธ์ 
 เร่ืองท่ี 3.2.3. ตวัแบบของการออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  

แนวคดิ 
1.องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย สามารถพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ประการแรก 

องค์ประกอบหลกัท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัหรือเป็นไปในท านองเดียวกนั และ
ประการที่สอง องค์ประกอบย่อยๆ ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นของนักวิจยัท่ีมีมุมมองแตกต่างกันออกไปบ้าง 
ดังนั้น องค์ประกอบหลักๆจึงได้แก่ ประเด็นส าคญั(focus) ในการศึกษา กระบวนทศัน์ท่ีเหมาะสมกับ
ประเด็นส าคญัในการศึกษา รูปแบบของการท าวิจยัท่ีเหมาะสมกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเลือกมาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ประชากรเป้าหมายและสถานท่ีท่ีจะเก็บข้อมูล   ขั้นตอนต่างๆในการเก็บข้อมูล  
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล   แผนการเก็บขอ้มูลและวธีิการบนัทึกขอ้มูล  แผนการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นตน้ 

2.แนวความคิดส าหรับการออกแบบวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเรียกกนัว่า “การออกแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์”
(interactive design) เป็นขอ้เสนอของแมก็ซเวลล์(Maxwell, 1996) โดยเป็นการออกแบบท่ีให้ความส าคญักบั
ความสัมพนัธ์ท่ีองคป์ระกอบแต่ละส่วนต่างเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ในลกัษณะอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั เม่ือมี
การปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึง ย่อมจะมีผลท าให้มีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนหรือ
เปล่ียนแปลงส่วนอ่ืนๆเช่นเดียวกันด้วย ส่วนการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “การ
ออกแบบเชิงสหสัมพนัธ์” (correlation design)และเชิงทดลอง เนน้การตีความเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรโดยใชส้ถิติวเิคราะห์เป็นส าคญั 

3.ตวัแบบของการออกแบบการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะตามรูปแบบของการวจิยั ไดแ้ก่ 
ตวัแบบของการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ และตวัแบบของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ในกรณีแรก 
ตวัแบบของการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการน าเสนอตวัแบบของแม็กซเวลล์(Maxwell,2013) ท่ีมี
ช่ือว่า “An Interactive Model of Research Design” แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ 5 ปัจจยัหลกั ได้แก่ 
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง ค าถามการวจิยั(research questions) กบัปัญหาการวจิยั(research problems)และเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั(goals) กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจยั(conceptual framework) 
วิธีการวิจยั(methods) และความเท่ียงตรงหรือความถูกตอ้งตรงประเด็นและความเช่ือถือไดข้องผลการศึกษา
(validity) ในกรณีท่ีสอง เป็นตวัแบบของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการเน้นการตีความเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยการใชห้ลกัสถิติในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.2  จบแลว้   นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายองคป์ระกอบของการออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได ้
2. อธิบายการออกแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์และเชิงสหสัมพนัธ์ได ้

 3.   อธิบายตวัแบบของการออกแบบการวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได ้
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เร่ืองที่ 3.2.1    องค์ประกอบของการออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 
 องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย สามารถพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ประการแรก 
องค์ประกอบหลกัท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัหรือเป็นไปในท านองเดียวกนั และ
ประการที่สอง องคป์ระกอบยอ่ยๆ อาจมีความคิดเห็นของนกัวิจยัท่ีมีมุมมองแตกต่างกนัออกไปบา้ง ซ่ึงเป็น
เร่ืองปกติธรรมดาท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้และไม่ใช่ประเด็นท่ีตอ้งน ามาถกเถียงกนัวา่มุมมองของนกัวิจยัคนใด
ถูกตอ้งกวา่กนั 

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือท่ีนักวิจยับางท่านเรียกกันว่า “การวิจยัเชิงธรรมชาติ” (naturalistic 
inquiry)มีองคป์ระกอบในการออกแบบการวิจยัท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี(Lincoln and Cuba, 1985 อา้งถึงใน ชาย 
โพธิสิตา 2550: 108-110) ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเด็นส าคญั(focus) ในการศึกษา อาจได้แก่ ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเป็นประเด็นท่ี
จะตอ้งประเมิน (ถา้เป็นการวจิยัเพื่อประเมินผล) หรือประเด็นเชิงนโยบายก็ได ้

(2) กระบวนทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัประเด็นส าคญัในการศึกษา หมายถึง การเลือกจุดยืนทางกระบวน
ทศัน์วา่จะด าเนินการวจิยัดว้ยกระบวนทศัน์แบบใด จะเลือกแบบปฏิฐานนิยมหรือแบบกระบวน
ทศัน์ทางเลือก 

(3) รูปแบบของการท าวจิยัท่ีเหมาะสมกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเลือกมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 
(4) ประชากรเป้าหมายและสถานท่ีท่ีจะเก็บขอ้มูล 
(5) ขั้นตอนต่างๆในการเก็บขอ้มูล 
(6) เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
(7) แผนการเก็บขอ้มูลและวธีิการบนัทึกขอ้มูล 
(8) แผนการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(9) การจดัการทัว่ไป อาทิ การติดต่อกลุ่มเป้าหมายส าหรับการเก็บขอ้มูล การจดัหาสถานท่ีพกัอาศยั

ในภาคสนาม และการวางแผนงานท่ีจะกระท าระหวา่งการจดัเก็บขอ้มูลในสนาม เป็นตน้ 

นอกจากนั้น แมก็ซเวลล(์Maxwell, 1996อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา 2550:108-110) ยงัไดเ้สนออีกวา่ใน
การออกแบบการวจิยัยงัมีองคป์ระกอบท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษอีก 5 ประการ ไดแ้ก่  

1.ค าถามส าหรับการวิจัย(research question) หมายความถึงส่ิงท่ีนกัวิจยัตอ้งการคน้หาค าตอบ อนั
เป็นท่ีมาของการวจิยัในเร่ืองนั้นๆ การออกแบบการวจิยัในส่วนน้ีจึงควรพยายามตอบค าถามเหล่าน้ี อาทิ ในย
การท าวิจยัเร่ืองดงักล่าว เราตอ้งการรู้หรือท าความเขา้ใจอะไรบา้ง?  มีส่ิงใดท่ียงัไม่มีใครรู้ แต่เราอยากจะรู้? 
ในการวิจยัน้ี เราจะพยายามตอบค าถามอะไรบา้ง? และค าถามเหล่านั้นเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร? ค าถามการวจิยั
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เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการออกแบบองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆทั้งหมด นกัวิจยัจะตอ้ง
ค านึงถึงค าถามการวจิยัก่อนเสมอ ดงันั้น ค าถามจึงท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนศูนยก์ลางของการออกแบบการวจิยั 

2.จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา(purpose) หมายความถึงเป้าหมายท่ีนกัวิจยัตอ้งการ
จะบรรลุถึงในการวิจยัเร่ืองนั้นๆ รวมถึงส่ิงท่ีต้องการจะท าในกระบวนการวิจยั อนัจะช่วยให้บรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการนั้นได ้ในการออกแบบจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการวจิยัควรพยายามตอบค าถาม
เหล่าน้ี อาทิ เป้าหมายสูงสุดของการวิจยัคืออะไร? มีประเด็นอะไรบา้งท่ีตอ้งการท าความเขา้ใจ และประเด็น
เหล่านั้นมีความส าคญัอย่างไร? ท าไมจึงควรมีการวิจยัเร่ืองนั้น? มีเหตุผลอะไรท่ีเราตอ้งให้ความส าคญัแก่
เร่ืองนั้นๆ? และการวจิยัเร่ืองนั้นมีคุณค่าเพียงไร ทั้งในดา้นการเพิ่มพนูความรู้และในดา้นนโยบาย 

3.แนวคิดในการศึกษา(conceptual context) หมายความถึง กรอบมโนทศัน์หรือมุมมองท่ีนกัวิจยัจะ
ใชใ้นการตอบค าถามการวิจยัท่ีตั้งเอาไว ้แนวคิดในการวิจยัจะบอกเราวา่ ปรากฏการณ์หรือส่ิงท่ีเราจะศึกษา
นั้นน่าจะเป็นอยา่งไร? มีทฤษฎีขอ้คน้พบและกรอบแนวคิดอะไรบา้งท่ีจะเป็นแนวทางในการศึกษาของเรา? 
มีการศึกษาท่ีผา่นมา ผลการทดลองศึกษาในเบ้ืองตน้หรือประสบการณ์ส่วนตวัของนกัวิจยัอะไรบา้งท่ีพอจะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ี? ในส่วนของการออกแบบการวิจยัจะเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีท่ีมีอยู่แลว้ 
หรือท่ีเราจะสร้างข้ึนมาเองเพื่อท าความเขา้ใจประเด็นท่ีเราจะศึกษา ทฤษฎีนั้นเราอาจจะไดม้าจาก 4 แนวทาง 
ไดแ้ก่ จากประสบการณ์ส่วนตวัของเรา จากทฤษฎีหรือการวจิยัท่ีคนอ่ืนท าไวแ้ลว้ จากการศึกษาน าร่อง และ 
จากการคิดสังเคราะห์ข้ึนมาเองของนกัวจิยั 

4.วิธีการศึกษา(methods)  หมายความถึง ส่ิงท่ีเราจะลงมือท าจริงๆในการวิจยั นั่นคือ เราจะใช้
แนวทางการศึกษา(approach) และเทคนิคในการเก็บและการวเิคราะห์ขอ้มูลอะไรบา้ง? เราจะมีวธีิบูรณาการ
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาโดยใช้เทคนิคการเก็บขอ้มูลแบบต่างๆไดอ้ย่างไร? และจะท าการสังเคราะห์ผลจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบต่างๆให้เขา้กนัเป็นเน้ือเดียวไดอ้ยา่งไร? ในส่วนน้ีของการออกแบบการวิจยัมีส่ิงท่ีควร
น ามาพิจารณา  4 ประการ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการวิจยัของเรากบัประชากรวิจยั การเลือกพื้นท่ีและ
ประชากรท่ีเราจะศึกษา วธีิการท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล และวธีิการท่ีเราจะใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.ความถูกต้องตรงประเด็นของผลการศึกษา(validity) หมายความถึง ในการออกแบบการวิจยั
ส่วนมาก เร่ืองน้ีมกัเป็นส่ิงท่ีถูกมองขา้มไป หรือไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าท่ีควรในการออกแบบ เราจะตอ้ง
ถามตัวเราเองว่าการวิจัยตามท่ีเราวางแผนไวน้ั้ นมีอะไรบ้างท่ีอาจจะท าให้ข้อมูลและผลของการวิจยั
คลาดเคล่ือนไปได ้และการหาค าอธิบายหรือน่าจะมีค าอธิบายท่ีดีกวา่หรือท่ีทา้ทายค าอธิบายท่ีเราจะไดจ้าก
การวิจยัของเราบา้งหรือไม่ ถา้มี เราจะจดัการกบัส่ิงท่ีทา้ทายเหล่านั้นอยา่งไร? ขอ้มูลท่ีเราเก็บมาไดจ้ะช่วย
สนบัสนุนหรือทา้ทายต่อขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราจะศึกษาหรือไม่? มีเหตุผลอะไรท่ีคนอ่ืนควรจะเช่ือว่าขอ้
คน้พบของเราน่าเช่ือถือและใชไ้ดแ้ลว้? 
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ส่ิงท่ีการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณอาจมีความแตกต่างไปจากการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ มี
อยู ่2 ประการ ประการแรก ความแตกต่างของวตัถุประสงค์ของการออกแบบการวิจยั ในกรณีของการวิจยั
เชิงปริมาณมกัมีวตัถุประสงคห์ลกัอยูท่ี่การแสวงหาวิธีและเคร่ืองมือท่ีจะน ามาซ่ึงค าตอบส าหรับค าถามการ
วิจยัท่ีตั้งข้ึน และ ประการที่สอง การวิจยัเชิงปริมาณเป็นไปเพื่อควบคุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา โดยการ
ควบคุมตวัแปรภายนอกให้มีผลต่อตวัแปรท่ีศึกษาน้อยท่ีสุด ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการ
ออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณมกัเป็นการออกแบบในส่วนจุลภาคหรือส่วนย่อย(โดยเฉพาะความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร) มากกวา่ในเชิงมหภาคท่ีการวิจยัเชิงคุณภาพจะให้ความส าคญัในขอบข่ายท่ีกวา้งขวางกว่า
การออกแบบการวจิยัเชิงปริมาณ 

อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณาในการออกแบบการวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอาจจะ
มีไดม้ากกวา่ท่ีอธิบายมาขา้งตน้น้ี ข้ึนอยูก่บัวา่นกัวิจยัตอ้งการจะรวบรวมรายละเอียดอะไรบา้งในแผนการ
วจิยัของตน 

 

 
หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.2.1 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.2 เร่ืองที ่3.2.1 
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เร่ืองที่ 3.2.2     การออกแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์และเชิงสหสัมพนัธ์ 
  

แนวความคิดส าหรับการออกแบบวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเรียกกันว่า “การออกแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์”
(interactive design) เป็นขอ้เสนอของแมก็ซ์เวลล์(Maxwell, 1996) โดยเป็นการออกแบบท่ีให้ความส าคญักบั
ความสัมพนัธ์ท่ีองคป์ระกอบแต่ละส่วนต่างเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ในลกัษณะอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั เม่ือมี
การปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึง ย่อมจะมีผลท าให้มีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนหรือ
เปล่ียนแปลงส่วนอ่ืนๆเช่นเดียวกนัด้วย(ชาย โพธิสิตา 2550:110) ส่วนการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณมี
ลกัษณะท่ีเรียกวา่ “การออกแบบเชิงสหสัมพนัธ์” (correlation design)และเชิงทดลอง เนน้การตีความเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใชส้ถิติวเิคราะห์เป็นส าคญั 

โดยปกติแลว้ในทางปฏิบติั การออกแบบการวิจยัควรค านึงถึงองคป์ระกอบทั้งหมดในภาพรวมหรือ
เชิงมหภาค(macro) มากกวา่ท่ีจะมองแยกรายละเอียดทีละส่วนหรือเชิงจุลภาค(micro) เวลาออกแบบการวิจยั
จึงไม่ควรวางแผนทีละอยา่งทีละขั้นตอน แต่ควรค านึงถึงทุกอยา่งท่ีเป็นองคป์ระกอบของการออกแบบการ
วิจยัและด าเนินการตดัสินใจวา่จะด าเนินการอยา่งไรกบัเร่ืองเหล่านั้นไปพร้อมๆกนั หรืออยา่งนอ้ยก็ควรน า
องคป์ระกอบของทุกๆส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาไปพร้อมๆกนั 

แมว้า่ในขั้นตอนของการปฏิบติันบัตั้งแต่การเร่ิมเขียนโครงร่างการวิจยั เราอาจไม่สามารถท่ีจะเขียน
ทุกส่ิงทุกอยา่งออกมาในเวลาเดียวกนัได ้ส่ิงท่ีสามารถท าไดก้็คงเป็นการเขียนพรรณนาและน าเสนอไปทีละ
อยา่งในแต่ละขั้นตอนตามล าดบัท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเป็นเพราะเรามีขอ้จ ากดัของการน าเสนอในรูปของการเขียน
ในแต่ละขั้นของการออกแบบซ่ึงเป็นการท างานทางความคิดนั้น ขณะท่ีเราคิดออกแบบในส่วนหน่ึงอยู ่ เรา
จะตอ้งเอาองค์ประกอบส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาพิจารณาดว้ย การท่ีตอ้งท าเช่นนั้นก็เพราะในสภาพความ
เป็นจริง แต่ละองคป์ระกอบของการออกแบบต่างก็ไดรั้บอิทธิพลจากองคป์ระกอบส่วนอ่ืน และขณะเดียวกนั
ตวัมนัเองก็มีผลต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆดว้ย 

เช่นเดียวกบัแนวคิดของลินคอล์นและกบูา(Lincoln and Guba,1985 : 226ff. อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา 
2550:111) ท่ีมีทรรศนะในท านองเดียวกนัว่าการออกแบบการวิจยัไม่วา่จะมีองคป์ระกอบมากน้อยเท่าใดก็
ตาม จะตอ้งมีการวางแผนหลายๆเร่ืองไปพร้อมๆกนั แมว้า่ในการน าเสนอจริงๆเราจะเสนอไดเ้พียงบางเร่ือง
หรือเสนอทีละอยา่งไปตามล าดบัก็ตาม ซ่ึงเป็นสาเหตุมาจากการท่ีเราไม่สามารถจะเขียนหรือพดูถึงทุกๆเร่ือง
ไปพร้อมกนัไดต่้างหาก ในขั้นการคิดวางแผน องคป์ระกอบใดจะมาก่อนหลงั ก็ยอ่มจะเป็นไปไดท้ั้งส้ิน แต่
ในทางปฏิบติั เราจ าเป็นตอ้งวางแผนยอ้นไปยอ้นมาระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ทั้งน้ีเพราะองคป์ระกอบของ
แต่ละส่วนสามารถส่งผลป้อนกลบัไปกลบัมาไดแ้ละมีผลต่อองคป์ระกอบตวัอ่ืนได ้
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การท่ีจะออกแบบการวิจยัในส่วนใดส่วนหน่ึงในเชิงจุลภาค มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาใน
เชิงมหภาคหรือภาพรวมของการวิจยัทั้งหมดประกอบดว้ย อาทิ การออกแบบกลุ่มประชากรตวัอยา่งในการ
วิจยั เราก็จะตอ้งมีการน าองคป์ระกอบอ่ืนๆมาพิจารณา ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกวา่จะเอาผูใ้ดมาเป็นตวัอย่าง
ในการศึกษา เช่นจะตอ้งพิจารณาเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัเสียก่อน กรอบแนวคิดทฤษฎี
ในการศึกษา ประชากรวจิยั และวธีิท่ีจะใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล ตลอดทั้งเวลาและทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการท า
วิจยั เป็นตน้ กล่าวโดยสรุป เราควรจะน าปัจจยัองค์ประกอบทั้งหมดในการศึกษาวิจยัเขา้มาใช้พิจารณา 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจวา่จะเลือกเก็บขอ้มูลจากประชากรวิจยักลุ่มใด และจะคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งไรจึงจะ
เหมาะสมท่ีดีในการศึกษาวจิยัของตน 

ขอน าเสนอตวัอยา่งเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีกระจ่างชดัมากยิง่ข้ึน อาทิ โครงการวจิยั เร่ือง จริยธรรม
ของนกัการเมือง(The Ethics of Politicians)(ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค ์2549)ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพผสานกบั
การวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้น หากเราตอ้งการพิจารณากลุ่มประชากรวิจยัและกลุ่มตวัอย่าง เราควรจะต้อง
พิจารณาวา่เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษาคืออะไร มีแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการศึกษา
อย่างไร วิธีท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใช้วิธีอย่างไร ตลอดทั้งเรามีเวลาและทรัพยากรท่ีจะท าการ
วจิยัมากนอ้ยเพียงไร หลงัจากนั้นเม่ือเราน าปัจจยัองคป์ระกอบทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัน าเขา้มา
พิจารณาแล้ว  เราจึงจะตดัสินใจว่าจะเลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรวิจยักลุ่มใด และจะได้เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างส าหรับการศึกษาวิจยัต่อไปว่าควรประกอบดว้ยบุคคลใดบา้ง และวิธีการเก็บขอ้มูลอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงค าตอบส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงซ่ึงมีความ
กวา้งขวางแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง อาทิ อดีตนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เป็นตน้ กลุ่มนกัวิชาการ กลุ่มขา้ราชการประจ า กลุ่มนกั
ธุรกิจ กลุ่มผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญ กลุ่มภาคประชาสังคมและองค๋กร
ภาคเอกชน กลุ่มส่ือสารมวลชน กลุ่มแรงงาน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนๆ เป็นตน้ ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณจะเนน้เฉพาะสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกลุ่มอ่ืนๆซ่ึง
เป็นกลุ่มของ “ประชากรนบัไม่ถว้น”(infinite population) อนัประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลต่างๆ 10 กลุ่ม เป็นตน้ 

ส่ิงท่ีจะขอกล่าวเพิ่มเติมส าหรับการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการไปตามล าดบั หรือไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการไวต้ายตวัล่วงหน้า การออกแบบ
จะตอ้งให้ความส าคญัแก่ความเช่ือมโยงและปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัขององค์ประกอบต่างๆ ตลอดทั้งสามารถ
ด าเนินการยอ้นกลบัไปกลบัมาระหว่างองค์ประกอบต่างๆได้ กล่าวโดยสรุป นักวิจยัจะตอ้งพิจารณาว่า
ค าถามการวจิยั เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั กรอบแนวคิดทฤษฎี วธีิการศึกษาวจิยั และส่ิงท่ี
จะมีผลกระทบต่อความถูกต้องตรงประเด็นของการศึกษาวิจยั จะมีความหมายและมีผลซ่ึงกนัและกนั
อยา่งไร(Maxwell 1996 : 3) 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงตัวแบบของ Joseph A. Maxwell ที่มีชื่อ “An Interactive Model of Research 
Design” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พัฒนาจาก Joseph A. Maxwell,(2013). 

 

ตามแนวคิดของแม็กซเวลล์ องค์ประกอบทั้งห้าประการของการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ อนัได้แก่ 
ค  าถามการวิจยั จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดทฤษฎี วิธีการวิจยั และความถูกตอ้งตรงประเด็น
ของการศึกษา สามารถจดัเป็นกลุ่มได ้2 กลุ่ม ตามความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัขององค์ประกอบเหล่านั้น ดงั
ปรากฎตามแผนภูมิท่ี (1) ทั้งสองกลุ่มน้ีประกอบกนัเป็นรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีมุมยอดร่วมกนั สามเหล่ียม
รูปบนประกอบด้วย ค าถามการวิจยั จุดมุ่งหมายในการวิจยั และกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั ส่วน
สามเหล่ียมรูปล่าง ประกอบดว้ย ค าถามการวิจยั วิธีการวิจยั และ ความถูกตอ้งตรงประเด็นของผลการวิจยั  
ค  าถามการวิจยัซ่ึงเป็นมุมยอดร่วมกันของสามเหล่ียมทั้งสองรูปนั้น จะท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางของการ
ออกแบบ และเป็นส่วนส าคญัท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยงองคป์ระกอบท่ีเหลือในสามเหล่ียมรูปบนกบัสามเหล่ียม
รูปล่างเขา้ดว้ยกนั(ชาย โพธิสิตา 2550 : 112) 
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ในส่วนของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะท่ีส าคญัแตกต่างไปจาก
การออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ประการแรก การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณท่ีดี จะตอ้งปราศจาก
อคติ ขอ้มูลท่ีสามารถบอกค่าของตวัแปรท่ีเป็นจริง ขอ้มูลไม่มีการแปรเปล่ียนค่าอยา่งเป็นระบบ และผูว้ิจยั
เองไม่มีอคติหรือจงใจให้เกิด ประการท่ีสอง ตวัแปรท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจะตอ้ง
เหลือใหน้อ้ยท่ีสุด นกัวจิยัจึงจะอธิบายผลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประการท่ีสาม 
การออกแบบการวิจยัจะต้องสามารถควบคุมตวัแปรภายนอกได้ ให้เหลือตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
เท่านั้น และประการท่ีส่ี การทดสอบสมมติฐานตอ้งมีการใช้สถิติท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ทดสอบสูง 

ส าหรับรายละเอียดของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณในส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นการ
ควบคุมตวัแปรภายนอกก็ดี หรือ การออกแบบการวิจยัในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นแบบทดลอง(experimental design) หรือ แบบก่ึงทดลอง(quasi-experimental design)หรือแบบไม่ทดลอง
(non-experimental design) จะไดมี้การอธิบายในหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การออกแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์เป็นลกัษณะส าคญัของการด าเนินการวิจยัทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ และในกรณีท่ีงานวิจยัใดๆท่ีใช้ทั้งสองวิธีการ คือ ทั้งวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและ
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ทั้งสองวิธีการดงักล่าวก็มีความจ าเป็นตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดว้ยเช่นกนั จึงจะ
ท าให้ผลของการศึกษาวิจยัในหัวข้อเร่ืองนั้นๆมีความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างซ่ึงกนัและกันในการ
น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีประโยชน์ เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการวจิยันั้นๆ 

 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.2.2 

                   ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.2 เร่ืองที ่3.2.2 
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เร่ืองที่ 3.2.3.            ตวัแบบของการออกแบบการวจิยั 
  

ตวัแบบของการออกแบบการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะตามรูปแบบของการวิจยั ไดแ้ก่ 

ตวัแบบของการออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ และตวัแบบของการออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ กรณแีรก ตวั

แบบของการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการน าเสนอตวัแบบของแม็กซเวลล์( Maxwell,2013) ท่ีมีช่ือ
วา่ “An Interactive Model of Research Design” ตามแผนภูมิท่ี (1) แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของ 5 ปัจจยั
หลกั ได้แก่ สหสัมพนัธ์ระหว่าง ค าถามการวิจยั(research questions) กบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา วิจยั(goals) กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย(conceptual framework) การเก็บรวบรวมและ
วเิคราะห์ขอ้มูลหรือวธีิการวจิยั(methods) และความเท่ียงตรงหรือความถูกตอ้งตรงประเด็น(validity)  
แผนภูมิที่ 1 แสดงตัวแบบของ Joseph A. Maxwell ที่มีชื่อ “An Interactive Model of Research 
Design” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พัฒนาจาก Joseph A. Maxwell,(2013). 
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จะเห็นได้ว่าจากแผนภูมิท่ี (1) น้ี การออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพนั้น แม็กซเวลล์เร่ิมต้นท่ีการ

ออกแบบค าถามการวิจยัอนัถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางหรือ “หวัใจ” ของการศึกษาวิจยั และต่อไปก็จะเป็นการ

ออกแบบเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงในสองปัจจยัดงักล่าวต่างๆมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

หลงัจากนั้นไดน้ าไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัซ่ึงต่างก็มีปฏิสัมพนัธ์กบัการออกแบบ

ค าถามการวิจยัและเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวิจัย จากนั้นการออกแบบองคป์ระกอบต่อๆมา ก็คือ 

การออกแบบเทคนิควิธีการในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล และการออกแบบ

ขอ้คน้พบในการวิจยั ซ่ึงผลจากการคน้พบการวิจยัดงักล่าวจะตอ้งมีความเท่ียงตรงหรือความถูกตอ้งตรง

ประเด็น(validity) โดยการออกแบบทั้งสององค์ประกอบหลงัน้ี ย่อมจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัการออกแบบ

ค าถามการวจิยัเช่นเดียวกนั 

การออกแบบเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการวิจยัจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนักบัค าถาม

การวิจยัและกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวจิยั  จากนั้น การออกแบบเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวจิยัก็

จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการ(ดงัจะเห็นไดจ้ากเส้นประ)กบัการออกแบบเทคนิควิธีการดา้นการ

วิจยั(การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล) เช่นเดียวกบัการออกแบบกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัก็จะมี

ปฏิสัมพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการกบัความเท่ียงตรงหรือความถูกตอ้งตรงประเด็น 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียดตัวแบบของ Joseph A. Maxwell ที่มีชื่อ “An Interactive Model & Research Design 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : พัฒนามาจาก Josept A. Maxwell(2013). 
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแผนภูมิท่ี(2) ซ่ึงเป็นลกัษณะของการขยายความของแผนภูมิ(1) เม่ือ

สังเกตให้ดีจะเห็นวา่ตรงต าแหน่งหรือท่ีตั้งของค าถามการวิจยั ท่ีอยูต่รงกลางของแผนภูมิ(2) จะมีหวัลูกศร

เล็กๆตรงมาท่ีต าแหน่งของค าถามการวิจยัมากมายเต็มไปหมด รวมทั้งมีบล็อก(block)เล็กๆท่ีขยายความ

ค าอธิบายเพิ่มเติมมากข้ึน อาทิ ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการวิจยั(goals) ก็จะมีส่วนขยายเพิ่มเติม 

ในเร่ืองเป้าหมายส่วนบุคคลหรือเป้าหมายของนกัวิจยั(personal goals) ความเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนร่วมต่างๆ

(participant concerns) รวมทั้งแหล่งทุนสนบัสนุนและเป้าหมายของผูใ้ห้ทุนสนบัสนุน(funding and funder 

goal)   

ส่วนดา้นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั และดา้นความเท่ียงตรงหรือความถูกตอ้งตรงประเด็นก็จะ

มีส่วนขยายเพิ่มเติมทั้ งสองด้านท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ประสบการณ์ส่วนบุคคลของนักวิจัย(personal 

experience) ทฤษฎีท่ีด ารงอยู่และการวิจยัท่ีมาก่อน(existing theory and pior research) การวิจยัน าร่องและ

การวจิยัเชิงส ารวจ(exploratory and pilot research) การทดลองทางความคิด(thought exoeriments) และขอ้มูล

เบ้ืองตน้และขอ้สรุปผลการวิจยั(preliminary data and conclusions) ยกเวน้เฉพาะกรณีของกรอบ แนวคิด
ทฤษฎีในการวิจัยจะต้องมีส่วนเพิ่มเติมท่ีมีความส าคัญยิ่ง ได้แก่ กระบวนทัศน์ในการวิจัย(research 

paradigm)   
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แผนภูมิที ่3 แผนทีน่ าทางวจัิย 

 

ท่ีมา: พฒันามาจาก พลศกัด์ิ  จิรไกรศิริ (2558) 

⑧ กรอบแนวคิดการวิจัย   

     (ตัวแบบการทดสอบ) 

วัตถุประสงค์ที่ 3 

ศกึษาความสัมพันธ์ 

 

วัตถุประสงค์ที่ 4 

แสวงหาแนวทางหรือตัวแบบ 

 

แบบสังเกตการณ์ 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

สมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่ 2 

สมมติฐานที่ 3 

④ ขอบเขตการวิจัย 

 

⑤ ประวัตศิาสตรส์ังเขป 

ของหัวข้อการวิจัย 

  
แบบสังเกตการณ์ 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

② ค าถามการวิจัย 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 

ศึกษา IV  

IV 1 

IV 2 

IV 3 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 

ศึกษา DV  

DV 1 

DV 2 

DV 3 

IV 

IV 1 

IV 2 

IV 3 

DV 

DV 1 

DV 2 

DV 3 

⑪ แนวทางการวิจัย 

⑫ การสร้างและการทดสอบ

เครื่องมอืการวจิัย 

⑫ การสร้างและการทดสอบ

เครื่องมอืการวจิัย 

① ปัญหาการวิจัย 

⑮ การแสวงหาแนวทางหรือตัวแบบดว้ยการวเิคราะห์เส้นทาง (ตัวแบบทางคณิตศาสตร์) 

⑯ ตัวแบบทางสังคมศาสตร ์

⑭ การวิเคราะห์ข้อมลู 

⑩ สมมติฐานการวิจัย 

⑦ พัฒนาการแนวคิด IV ⑦ พัฒนาการแนวคิด DV 

⑥ (DV) ตัวแปรตาม (ปัญหา/ผล) ⑥ (IV) ตัวแปรต้น (สาเหตุ/ปญัหา) 

③ หัวข้อการวิจัย: กรณีศกึษา 

⑬ สถิตกิารวิจัย ⑬ สถิตกิารวิจัย 
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ในกรณีของกระบวนทศัน์ในการวิจยัถือว่ามีความส าคญัอย่างยิ่ง ยกตวัอย่างถ้าเป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ ก็อาจจะเป็นกระบวนทศัน์เชิงปฏิฐานนิยม หรือ “positivism” และในกรณีท่ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิง

คุณภาพ กระบวนทศัน์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กระบวนทศัน์ทางเลือก หรือ “alternative paradigms” ท่ีประกอบดว้ย 

กระบวนทัศน์การตีความ ( interpretive social science) หรือ กระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์ (critical social 

sciences) เป็นตน้ 

 ในส่วนของวิธีการศึกษาวิจยั(methods) ก็มีส่วนอธิบายเพิ่มเติมว่าข้ึนอยู่กบัทกัษะของนกัวิจยัและ

สไตล์การวิจยัท่ีนกัวิจยัพึงปรารถนา และข้ึนอยูก่บัแหล่งทุนสนบัสนุนและเป้าหมายของผูใ้ห้ทุนสนบัสนุน

ดว้ย 

 กล่าวโดยสรุป จากตวัแบบของการออกแบบการวิจยัของแม็กซเวลล ์ซ่ึงเรียกตวัแบบดงักล่าววา่ ตวั

แบบ “An Interactive Model of  Research Design” หรือ รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ของการออกแบบการวิจยั ยอ่ม

ถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการออกแบบทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ  ซ่ึงจุดเนน้ของการ

ออกแบบการวจิยัทั้งสองประเภท อาจมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดท่ีจะไดก้ล่าวต่อไป 

 
หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.2.3  แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.2.3 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.2 เร่ืองที ่3.2.3 
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ตอนที ่ 3.3  
ขั้นตอนหลกัในการออกแบบการวจิัยทางรัฐศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 3.3  แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

 

หัวเร่ือง 
เร่ืองท่ี 3.3.1. ปัญหาการวจิยั  ค  าถามการวจิยั และเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
เร่ืองท่ี 3.3.2.  การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดทฤษฎี  

 เร่ืองท่ี 3.3.3.  วธีิการวจิยั 
 เร่ืองท่ี 3.3.4   ความถูกตอ้งตรงประเด็นและความเช่ือถือไดข้องผลการศึกษา 

แนวคดิ 
1.ขั้นตอนหลกัในการน าเสนอขอ้เสนอโครงการวิจยั ไดแ้ก่การออกแบบการวิจยั ท่ีมกัเร่ิมตน้ท่ีปัญหา

การวิจยั และตามดว้ย ค าถามการวิจยั และ เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั  ซ่ึงนกัวิจยัจะตอ้งถาม
ตวัเองว่าอะไรคือปัญหาท่ีตอ้งท าการศึกษาวิจยั  และค าถามการวิจยัคืออะไร จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยัว่าท าไมจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหัวขอ้หรือประเด็นของเร่ืองดงักล่าว มีความจ าเป็น
หรือมีคุณค่ามากน้อยอย่างไรท่ีจะต้องท าการวิจยัในเร่ืองนั้นๆ ประเด็นอะไรท่ีจะต้องด าเนินการให้มีความ
กระจ่างชัดหรือมีความชัดเจน การศึกษาวิจยัน้ีจะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อนโยบายหรือการบริหารหรือการ
ปฏิบติัการอะไร หรือผลลพัธ์ท่ีจะติดตามมาจากการวจิยัคืออะไร เป็นตน้ 

2.โดยปกติก่อนท่ีจะมีการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยั นกัวิจยัมกัจะเร่ิมตน้ดว้ยการทบทวนวรรณกรรม 
ซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีจ านวนหรือปริมาณมากมายแต่อย่างใด นกัวิจยัควรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
จ ากัดจ านวนหริอมีจ านวนท่ีเหมาะสม  เฉพาะในส่วนท่ีจะน าเราไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีเราให้
ความส าคญัหรือใหค้วามสนใจเท่านั้น  

ส่วนกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั หมายถึง ความคิดต่างๆท่ีเป็นจริง ตลอดทั้งความเช่ือท่ีบรรดา
นกัวิจยัใชย้ึดถือในการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีพวกตนก าลงัศึกษาไม่วา่กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัดงักล่าวจะ
อยูห่รือปรากฎในรูปของลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม  ตามนยัของกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัของแม็กซ
เวลล์ ซ่ึงอาจเรียกช่ือในภาษาองักฤษแตกต่างกันออกไป อาทิ มีการใช้ค  าว่า “conceptual framework” หรือ 
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“theoretical framework” หรือ “idea context” ท่ีน ามาใช้ในการศึกษาวิจยั ซ่ึงในแง่ของหลักการแล้ว กรอบ
แนวคิดทฤษฎีในการวิจยัท่ีนักวิจยัน ามาใชจ้ะเป็นเสมือนแนวทางท่ีมีคุณค่าท่ีจะช่วยพฒันากรอบแนวคิดทฤษฎี
กรอบใดกรอบหน่ึงและน ามาใชต้ลอดกระบวนการวจิยัในหวัขอ้โครงการวจิยันั้นๆ  

3.การออกแบบการวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการวิจยั เฉพาะประเด็นส าคญัๆท่ีน ามาพิจารณาในท่ีน้ี 

ไดแ้ก่ การออกแบบการวิจยัเก่ียวกบัการเลือกกลุ่มตวัอย่าง เทคนิคท่ีจะน ามาใช้ในการเก็บขอ้มูล และวิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเท่านั้น ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยมากมกัจะเขา้ใจกนัวา่เป็นการเลือกคนท่ีจะมาให้ขอ้มูลใน

การศึกษาแก่เราเพียงอยา่งเดียว ความเขา้ใจดงักล่าวไม่ถูกตอ้งเสียทีเดียว ในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ การเลือก

กลุ่มตวัอยา่งควรมีการพิจารณาถึงการเลือกสถานท่ี เหตุการณ์และกระบวนการท่ีจะศึกษาดว้ย แมว้า่จุดเนน้จะอยู่

ท่ีการเลือกประชากรท่ีจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล แต่ก็ควรใหค้วามส าคญัแก่เหตุการณ์หรือกระบวนการทางสังคมอนัเป็น

บริบทของเร่ืองท่ีท าการวจิยั  เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะมีความส าคญัต่อการตีความผลการวจิยัดว้ย 

ในการวางแผนว่าจะใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล นักวิจัยจึงต้องมีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงค์ของการวิจยั และท่ีจะขาดเสียมิได้ก็คือจะตอ้งมีความชัดเจนว่า ขอ้มูลประเภทใดบา้งท่ีตอ้งการ

น ามาวิเคราะห์ในการวิจยัเร่ืองนั้นๆ และใครบา้งคือผูท่ี้นกัวิจยัวางแผนวา่จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ถา้ไม่ชดัเจนในเร่ือง

เหล่าน้ีก็ยากท่ีจะก าหนดวิธีท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลได ้ การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิดไวล่้วงหนา้ตั้งแต่ขั้นตอน

ของการออกแบบการวิจยั อยา่งนอ้ยนกัวจิยัก็จะตอ้งวางแผนไวว้า่ ขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้นจะใชก้ารวิเคราะห์แบบใด

จึงจะเหมาะสม จะมีการตระเตรียมขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์อยา่งไร 

4.โดยปกติ นกัวจิยัจ  านวนมากมกัมีความเขา้ใจกนัวา่ในเร่ืองของความถูกตอ้งตรงประเด็น(validity)และ

ความเช่ือถือได(้credibility) ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการออกแบบการวิจยั แต่ถา้เราถือว่าความถูกตอ้งตรงประเด็น

และความเช่ือถือไดข้องผลการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ก็มีเหตุผลอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเร่ิมคิดและวางแผนเร่ืองน้ีไว้

ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบการวิจยั   มโนทศัน์ในเร่ืองของ “ความถูกตอ้งตรงประเด็น” ในการวิจยันั้น 

หมายความถึงคุณสมบติัของผลผลิตจากการวจิยัซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของขอ้คน้พบ ค าอธิบาย ขอ้สรุป การตีความ

หรือแนวคิดทฤษฎีวา่ถูกตอ้งตรงตามสภาพท่ีเป็นอยูข่องกลุ่มตวัอยา่งท่ีเราศึกษา มีเหตุมีผลและใชไ้ดเ้พียงไร การ

ท่ีเราบอกวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงถูกตอ้ง แสดงวา่ส่ิงนั้นเช่ือถือได ้ไม่เล่ือนลอย สามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตุและผล อยา่ง

นอ้ยก็ถูกตอ้งหรือเป็นจริงในทางตรรกะ 
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วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.3 จบแลว้   นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการออกแบบการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการวิจยั ค  าถามการวจิยั  เป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์น
การวจิยัได ้
2. อธิบายการออกแบบการวิจยัเก่ียวกบัการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดทฤษฎีได ้ 

 3. อธิบายการออกแบบการวิจยัเก่ียวกบัวธีิการวจิยัได ้
4. อธิบายการออกแบบการวิจยัเก่ียวกบัความถูกตอ้งตรงประเด็นและความเช่ือถือของผลการศึกษาได ้
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เร่ืองที่ 3.3.1.   ปัญหาการวจิยั ค าถามการวจิยั ข้อเสนอโครงการวจิยั และเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
 

 การออกแบบการวจิยัแต่ละองคป์ระกอบจะขออธิบายในภาพรวมทั้งของการวจิยัเชิงคุณภาพและการ
วจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

 1. เป็นลกัษณะของการออกแบบการวจิยัท่ีดี โดยการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีลกัษณะท่ีส าคญั 
ประกอบดว้ย  

ประการที่หน่ึง จะตอ้งมีการให้ค  านิยามเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีชดัเจน ทั้งน้ีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งปัญหาการวิจยัและค าถามการวิจยั(research problems and questions) กบัเทคนิคใน
การศึกษาวจิยั(methods)ท่ีน ามาเสนอ 

ประการทีส่อง การออกแบบเทคนิคในการศึกษาวิจยั ท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีควรมีทั้งความเท่ียงตรงและ
ความน่าเช่ือถือ(valid and reliable)  

ประการที่สาม การออกแบบการวิจยัควรจะสะทอ้นลกัษณะของความเป็นจริง หรือ “realistic” โดยการ

ค านึงถึงขอ้จ ากดัในทางปฏิบติั ทั้งในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ และความเป็นจริงของบริบทการวิจยั โดย
การออกแบบการวิจยัควรมีลกัษณะเป็นการประนีประนอมในการบอกเร่ืองราวท่ีเป็นเสมือนการให้ความรู้
(Bechofer and Paterson,2000) 

ประการที่ส่ี การออกแบบการวิจัย ไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องมีโครงสร้างและวิธีการออกแบบการวิจัยท่ี

เหมือนกันเสมอไป อาจมีความแตกต่างกันออกไปตามทรรศนะของนักวิจยัแต่ละคน(Creswell,2007) อาทิ 
นกัวิจยับางคนมุ่งเน้นไปท่ีระเบียบวิธีการ(procedures) (Morse & Richards,2002) บางคนตระหนกัถึงประเด็น
อยา่งกวา้งๆ ก็น่าจะเพียงพอแลว้(Hatch 2002) 

ประการที่ห้า Creswell(2007: 41-47) ได้เสนออตัลักษณ์ของการออกแบบการวิจยัว่ามกัมีลักษณะท่ี

ส าคญั ไดแ้ก่ (1) การวจิยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ต่างก็มีส่วนประกอบของกระบวนการวจิยัท่ีต่างประเภท
อยูด่ว้ยเสมอ อาทิ การวจิยัเชิงคุณภาพโดยทัว่ไปก็มกัมีกระบวนการวจิยัเชิงปริมาณประกอบไปดว้ยเสมอ ตรงกนั
ขา้ม การวิจยัเชิงปริมาณ ก็จะมีส่วนประกอบของกระบวนการคุณภาพอยู่เช่นเดียวกนั (2) ดงันั้น   เครสเวลล์
(Creswell,2007)จึงเสนอวา่นกัวิจยัส่วนใหญ่ควรเร่ิมออกแบบการวิจยัโดยการออกแบบประเด็นปัญหาการวิจยัท่ี



42 
 

 
 

นกัวจิยัใหค้วามสนใจ โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา อาทิ การส ารวจวารสารการวิจยั 
วารสารทางวิชาการท่ีมีลกัษณะ “scholarly” รวมทั้งบรรดาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีผูท้  าไวก่้อนแล้ว ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีตนสนใจ (3) Creswellตั้งขอ้สังเกตว่าลกัษณะของการออกแบบโครงการวิจยัมกัมี
ความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละโครงการ ข้ึนอยู่กบันักวิจยัแต่ละคนท่ีจะพฒันาโครงการวิจยัเหล่านั้นให้มี
คุณค่าข้ึนไดอ้ยา่งไร และ(4)ในดา้นเทคนิคของการศึกษาวจิยั เครสเวลลเ์ห็นวา่การออกแบบการวิจยัดงักล่าวควร
เป็นการออกแบบให้ง่ายท่ีสุด โดยการเร่ิมต้นศึกษาปัญหาการวิจยั และตั้งค าถามการวิจยั และตามด้วยการ
ออกแบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

2.การออกแบบการวิจัยในส่วนขององค์ประกอบของการวิจัย  ในทรรศนะของแมกซ์เวลล์

(Maxwell,2013)ไดต้ั้งค  าถามวา่ท าไมเราไม่สามารถพฒันาหรือหยบิยมืกลยทุธ์เชิงตรรกะ มาท าการออกแบบการ
วิจยัไดล่้วงหนา้เพื่อสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดท้นัที แมกซ์เวลล์เห็นวา่การท่ีไม่สามารถด าเนินการเช่นนั้นได ้
อาจเป็นเพราะนักวิจัยต้องมีการขยายขอบเขตเชิงเน้ือหาเพื่อประกอบสร้าง(construct) และการประกอบ
สร้างใหม่(reconstruct)ในการออกแบบการวิจัยของตนก่อน ประเด็นน้ีถือว่าเป็นประเด็นท่ีมีเหตุผลท่ีมี
ความส าคญัต่อตวัแบบการิจยัของแมกซ์เวลลเ์อง  

นอกจากนั้น แมกซ์เวลลย์งัมีความเห็นวา่ตวัแบบหรือการออกแบบการวิจยัท่ีมีช่ือเรียกวา่ “an interactive 
model” หรือ “an interactive approach” มีโครงสร้างท่ีเรียกว่า “a definite structure” ทั้งน้ีเพราะโครงสร้างของ
การออกแบบการวิจยัของเขามีลกัษณะท่ียืดหยุน่และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนั(an interconnected and flexible 
structure) 

ในการออกแบบการวิจัยของแม็กซเวลล์(Maxwell,2013) เขาเสนอว่าในข้อเสนอโครงการวิจัย มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่5 ประการ ไดแ้ก่  

องค์ประกอบแรก คือ เป้าหมายหรือ “goals”หรือวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงนักวิจยัจะตอ้งถาม

ตวัเองว่าท าไมจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหัวข้อหรือประเด็นของเร่ืองดงักล่าว มีความจ าเป็นหรือมีคุณค่ามากน้อย
อย่างไรท่ีจะตอ้งท าการวิจยัในเร่ืองนั้นๆ ประเด็นอะไรท่ีจะตอ้งด าเนินการให้มีความกระจ่างชดัหรือมีความ
ชดัเจน การศึกษาวิจยัน้ีจะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อนโยบายหรือการบริหารหรือการปฏิบติัการอะไร หรือผลลพัธ์
ท่ีจะติดตามมาจากการวจิยัคืออะไร 

องค์ประกอบที่สอง คือ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย หรือ “conceptual framework” นักวิจยัควร

ศึกษาวา่มีแนวคิดทฤษฎี หรือความเช่ือ หรือขอ้คน้พบของการวิจยัใดๆท่ีมีมาก่อนหนา้น้ีท่ีจะช่วยเป็นแนวทางใน
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การวิจยัของตน หรือมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดเ้พื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีชดัเจนใน
การศึกษาวจิยัของตนต่อไป 

องค์ประกอบทีส่าม คือ ค าถามการวจัิย หรือ “research question” มีประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจงอะไรบา้งท่ี

นกัวิจยัตอ้งการหรือปรารถนาท่ีจะท าความเขา้ใจให้ดียิง่ข้ึนเก่ียวกบัเร่ืองหรือประเด็นหวัขอ้วิจยัท่ีตนก าลงัศึกษา 
ตลอดทั้งมีส่ิงใดบา้งท่ีนักวิจยัยงัไม่รู้ แต่มีความประสงค์ท่ีจะรู้ โดยปกติค าถามการวิจยัท่ีเราสนใจหรือท่ีเรา
ก าหนดหรือตั้งไวท่ี้ดีท่ีสุดท่ีเราอยากจะเรียนรู้ อยากจะท าความเขา้ใจหรือเขา้ถึง ไดแ้ก่ ค  าถามในเร่ืองอะไร และ
ค าถามท่ีเราในฐานะนกัวิจยัตั้งข้ึนมาหลายๆค าถามเหล่าน้ีจะมีความเช่ือมโยงหรือเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนัหรือไม่
และอยา่งไร 

องค์ประกอบที่ส่ี เทคนิคในการศึกษาวิจัย หรือ “methods” อนัไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล มีแนวทางและเทคนิคอะไรท่ีนกัวิจยัจะน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อจะ
น าไปสู่ขอ้คน้พบของการวจิยัท่ีมีความเท่ียงตรงสูงและน่าเช่ือถือ(validity& credibility) 

 ในองค์ประกอบน้ี แมกซ์เวลล์ยงัเสนอแนะว่าตวันกัวิจยัควรค านึงถึงองค์ประกอบย่อยๆ ไดแ้ก่ การ
ค านึงถึงความสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งสร้างข้ึนระหวา่งนกัวิจยักบับุคคลท่ีตนท าการศึกษา การค านึงถึงเวลาและสถานท่ี
ท่ีเก่ียวพนักบับุคคลท่ีนกัวิจยัตอ้งการศึกษา รวมทั้งเวลาและสถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
อาทิ แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร(documents) หรือการสัมภาษณ์เจาะลึก(indepth interview) เป็นตน้ นอกจากนั้น
นกัวิจยัควรค านึงถึงเทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ก็
ควรค านึงถึงวา่จะใชเ้ทคนิคและกลยทุธ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งไร  

องค์ประกอบที่ห้า เป็นเร่ืองของความเที่ยงตรง(validity) โดยนกัวิจยัจะตอ้งค านึงถึงเสมอว่าผลลพัธ์

หรือขอ้คน้พบและการสรุปผลของการวิจยัอาจจะเกิดความผิดพลาดได้จากขอ้คน้พบของการวิจยัของตน ใน
กรณีน้ีควรตระหนกัวา่ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ความเท่ียงตรงและการตีความทางเลือกดงักล่าว
มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะรับไดห้รือไม่ อยา่งไร และเหตุท่ีเพียงพอท่ีจะรับไดคื้ออะไร ทั้งน้ีเน่ืองจากประเด็นเก่ียวกบั
ความผิดพลาด ไม่ค่อยมีการตระหนกัถึงเท่าท่ีควร ท าให้ผลท่ีตามมาส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์และขอ้สรุปผล
ของการวจิยัไม่เป็นท่ียอมรับหรือเช่ือถือ 
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ในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยั ก่อนอ่ืนตอ้งค านึงถึงบทบาทของขอ้เสนอโครงการวิจยัเสียก่อนว่า
ประกอบดว้ยบทบาทกลางๆท่ีมีความเก่ียวโยงหรือมีความเช่ือมโยงระหวา่ง 3 บทบาท ดงัต่อไปน้ี 

บทบาทประการแรก ในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยั  นักวิจัยควรตระหนักว่าส่ิงที่เป็นเป้าหมายที่

คาดหวังหรือปรารถนาจะให้บรรลุผลหรือสัมฤทธิผลน้ันคืออะไร และสามารถท่ีจะเขียนความคาดหวงัท่ีตอ้งการ

บรรลุดงักล่าวนั้นไวใ้นขอ้เสนอโครงการวิจยั ตรงกนัขา้ม หากนักวิจยัไม่สามารถท่ีจะเขียนความคาดหวงัท่ี
ตอ้งการให้บรรลุได ้เป็นการแสดงให้เห็นวา่นกัวิจยัไม่มีความมัน่ใจหรือความเช่ือมัน่วา่ส่ิงท่ีตนปรารถนาจะให้
บรรลุผลนั้นคืออะไร  

โดยปกติแลว้ นกัวจิยัส่วนใหญ่ยอ่มก าหนดความคิดมาก่อนหนา้ท่ีจะจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัอยูแ่ลว้ 

เพียงแต่จะตอ้งตระหนักในการท าให้ความคิดดงักล่าวมี “ลักษณะที่เป็นจริง”(a realistic research) มีวิธีท่ีมี

ประสิทธิผลสูงสุดในการแสดงให้เห็นถึงความคิดท่ีชอบธรรม  มีดุลยภาพและเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม  
รวมทั้งตอ้งเขา้ใจว่าการน าเสนอหัวขอ้วิจยัหรือขอ้เสนอโครงการวิจยัยิ่งสามารถเสนอไดเ้ร็วเท่าไร โอกาสใน
การด าเนินการวจิยัใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วก็มีความเป็นไปไดสู้งมากข้ึนเช่นกนั 

บทบาทประการที่สอง  การจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยั โดยเฉพาะในกรณีของการท าวิทยานิพนธ์หรือ
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาท่ีจะตอ้งผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา ดงันั้นหากนักวิจยัหรือนักศึกษา

สามารถก าหนดเป้าหมายของการวิจัยกด็ี แนวคิดทฤษฎีหลักๆทีจ่ะน ามาใช้ก็ดี ตลอดจนเทคนิคในการศึกษาวิจัย 

หากมีความกระจ่างชัดและยิง่เร็วได้เท่าไร ยอ่มเป็นการง่ายส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีจะช่วยใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ี

มีความหมายต่อนักศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในทางความคิดท่ีจะน าไปปรับเขียนหรือจดัท าขอ้เสนอ
โครงการวจิยัหรือโครงการวทินยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ไดเ้ร็วยิง่ข้ึนเท่านั้น 

บทบาทประการทีส่าม การจดัท าข้อเสนอโครงการวิจัยควรมีเวลาในการอภิปรายถกเถยีงมากพอสมควร 

ทั้งน้ีเพื่อให้มีการยอมรับในช้ินงานที่มีลักษณะลุ่มลึก และนกัวิจยัมีโอกาสและเวลามากพอในการตรวจสอบ

ช้ินงานดงักล่าวดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีตนเองไดด้ าเนินการมา เป็นไปอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

เม่ือเราเขา้ใจบทบาทของขอ้เสนอโครงการวิจยัดงักล่าวแล้ว หลงัจากนั้นในการออกแบบการวิจยัก็
มกัจะด าเนินการไปตามขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 

 



45 
 

 
 

ปัญหาการวจิัย(research problems) 

ในท่ี น้ีจะขอเ ร่ิมต้นอธิบาย เ ก่ียวกับปัญหาการวิจัย เ สีย ก่อน โดยอาศัยต าราของ เมอ เ รียม
(Merriam,2002)และคณะซ่ึงมีทรรศนะวา่การออกแบบการวิจยัควรมุ่งเนน้หรือให้ความส าคญักบั “การตีความ”
(interpretation) อาทิ การออกแบบปัญหาการวิจยั การออกแบบการเลือกกลุ่มตวัอย่าง การออกแบบการเก็บ
รวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล การออกแบบการเขียนขอ้คน้พบจากการวจิยั เป็นตน้ 

ประการแรก การออกแบบด้านองค์ประกอบเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย(research problems)  โดยเราตอ้ง

พิจารณาท าความเขา้ใจค า(term)ท่ีมีอยู่ 3 ค าน้ีเสียก่อน ค าแรก คือค าว่าหัวขอ้วิจยัหรือ “a research topic” ค าท่ี

สอง คือค าว่า ปัญหาการวิจยั หรือ “a research problem” และค าท่ีสามคือค าว่าสภาพของปัญหา หรือ “the 
problem statement” 

เราสามารถอธิบายโดยสรุปไดว้า่หวัขอ้วิจยัเป็นการแสดงถึงขอบข่ายในการศึกษา หรือ “a general area”
ของการศึกษา ส่วนปัญหาการวจิยัเป็นความหมายของนยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีเป็นตวัแทนลกัษณะประการใด
ประการหน่ึงของหัวขอ้วิจยั  และสภาพของปัญหา เป็นค าแถลงเก่ียวกบัประเด็นของการวิจยัและนยัของการ
ก าหนดหรือการวางกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี อย่างไรก็ตามนกัวิจยัสามารถท่ีจะ
ก าหนดประเด็นเหล่าน้ีให้ข้ึนมาทดแทนกนัได ้อาทิ การเล่ือนหวัขอ้วิจยัมาเป็นปัญหาการวิจยั และเล่ือนปัญหา
การวจิยัมาเป็นสภาพของปัญหาได ้(Janer,Rouse and Glatthorn,2010) 

หลงัจากท่ีเราเขา้ใจค าทั้ง 3 ค าขา้งตน้แลว้ จึงมาเขา้ประเด็นท่ีวา่ ท าไมจึงตอ้งมีการออกแบบปัญหาการ
วิจยั โดยถือเป็นจุดเร่ิมต้นก่อน ค าตอบคือ เพราะนักวิจยัแทบทุกคนต้องเร่ิมต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็น
เก่ียวกบั “บางส่ิงบางอยา่ง” ท่ีพวกตนก าลงัให้ความสนใจ และถา้เป็นไปได ้“บางส่ิงบางอย่าง” ดงักล่าวน้ีโดย
ปกติมกัมีความเก่ียวโยงหรือมีความสัมพนัธ์กบัองคก์รหรือสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีนกัวิจยัมีความเก่ียวขอ้ง อาทิ 
สถาบนัครอบครัว ชุมชน ท่ีท างาน เป็นตน้  

นอกจากนั้นในทรรศนะของแมคมิลแลนและชูแมคเกอร์(Mcmillan& Schumacher, 1989) ไดเ้สนอแนะ 
“ปัญหาการวิจยั”(research problems)วา่น่าจะเกิดข้ึนจากวิธีการเชิงนิรนยัจากทฤษฎี(deductions from theory) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรม ประสบการณ์ส่วนตวัของนกัวิจยั รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
โดยวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงก็คือนกัวิจยัจะตอ้งรู้จกัวิธีท่ีจะท าให้เกิดปัญหาการวิจยั นัน่คือ นกัวิจยัจะตอ้งไดรั้บการ
ปลูกฝังนิสัยในการฟังและการอ่านในลกัษณะเชิงวิพากษ ์ซ่ึงจะช่วยท าให้นกัวิจยัสามารถตั้งค  าถามไวใ้นใจหรือ
ในความคิดในระหว่างการอ่านวรรณกรรม ต าราหรือวารสารวิชาการต่างๆ รวมทั้งในขณะท่ีก าลงัฟังการสอน
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การบรรยาย หรือระหว่างท่ีมีการอภิปรายโตเ้ถียง เพราะค าถามเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความสามารถในการระบุ
ประเภทของปัญหาท่ีน าไปสู่การตรวจสอบ    และนอกเหนือจากการอ่านและการฟังเชิงวิพากษ์แลว้ ท่ีมาของ
ปัญหาการวจิยัอาจจะมาจากงานท่ีตนเองก าลงัท าอยูด่ว้ยก็มีความเป็นไปไดสู้ง 

ค าถามท่ีส าคญั อาจมีค าถามท่ีวา่การอ่านและการฟังเชิงวพิากษ ์เป็นการอ่านและการฟังเช่นไร ค าอธิบาย
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ ประการแรก ส่ิงท่ีนกัวจิยัอ่านและฟัง จะตอ้งมีลกัษณะท่ีส าคญัหรือมีจุดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั
หวัขอ้วจิยัท่ีนกัวิจยัก าลงัน าเสนอ ประการท่ีสอง นกัวจิยัควรอ่านหนงัสือหรือต ารา หรือวรรณกรรมท่ีมีศกัยภาพ
ท่ีสามารถน าประเด็นต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ ประการท่ีสาม มีเทคนิควิธีการท่ีจะน าข้อมูลข่าวสารหรือ
สารสนเทศมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ โดยสามารถจ าแนกแยกแยะใหเ้ป็นหมวดหมู่ได ้ และประการท่ีส่ี สามารถน า

ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมาของปรากฏการณ์ หรืออธิบายไดว้า่สาเหตุใดท่ีท าใหป้รากฏการณืดงักล่าวเกิดข้ึน นอกจากนั้น
นกัวจิยัยงัสามารถน าประเด็นต่างๆดงักล่าวไปประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยอาจจะใชว้ธีิใดวธีิหน่ึงท่ีกล่าวมาขา้งตน้หรือใช้
หลายๆวธีิผสมผสานกนั  

ประเด็นส าคญัในขั้นตอนน้ีอยู่ท่ีว่า ปัญหาการวิจยัท่ีจะมีการออกแบบควรจะมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
ประการแรก ควรเขียนในลกัษณะของประโยคค าถามหรือประโยคแบบเปิด(opening sentence) ท่ีมุ่งกระตุน้ให้
เกิดความน่าสนใจในการศึกษา ประการท่ีสอง ควรมีการระบุใหช้ดัเจนวา่ปัญหาการวจิยันั้นๆสาเหตุใดจึงสมควร
น าไปสู่การท่ีจะตอ้งศึกษา หรือมีน ้าหนกัในเร่ืองของเหตุผลของความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาอยา่งไร และประการ
ท่ีสาม ควรจะตอ้งระบุว่าปัญหาการวิจยันั้นๆมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท าการศึกษา อนัเน่ืองมาจากการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการวิชาชีพของตน นอกจากนั้นแลว้ควรจะตอ้งมีการช้ีให้เห็นความเก่ียวขอ้ง
ระหว่างปัญหาการวิจยักับแนวคิดท่ีมีความส าคญัท่ีจะต้องท าการส ารวจ และเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ี
น่าสนใจท่ีมีคุณค่าแก่การศึกษา 

ประการท่ีสอง การท าความเขา้ใจกบัค าวา่สภาพของปัญหาซ่ึงมีการใชค้  าในภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั
แต่มีความหมายใกลเ้คียงกนั อาทิ “statement of the problem”หรือ “statement of problem” หรือ“significance of 
the research” หรือ “the purpose statement” โดยอธิบายรวมไปถึงความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั ทั้งน้ี 

องคป์ระกอบของการออกแบบการวิจยัในส่วนของสภาพของปัญหาน้ีควรอธิบายถึงพื้นฐานของกระบวนทศัน์
หรือโลกทศัน์ของการศึกษา(the paradigm of study)เป็นการพรรณนาความคิดของการศึกษาวจิยัในภาพรวมเพื่อ
น าไปสู่เจตจ านงหรือเป้าหมายในภาพรวมของการศึกษาและยงัเป็นการก าหนดทิศทางส าหรับการวิจยันั้นๆอีก
ดว้ย ไม่วา่จะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพหรือการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงโดยปกติก็มกัจะมีรูปแบบและเน้ือหาสาระไม่
แตกต่างอะไรกนัมากนกั แต่ท่ีอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งก็เป็นลกัษณะของภาษาท่ีน ามาใช ้ 
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ค าถามการวจิัย(research question) 

การออกแบบค าถามการวิจัย  หรือ research questions ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกับการ
ออกแบบปัญหาการวจิยั และการออกแบบองคป์ระกอบอ่ืนๆของการวิจยั ค  าถามประการแรกสุดท่ีมกัจะถามกนั
คือ เม่ือมีการออกแบบปัญหาการวิจยัแลว้ ท าไมตอ้งมีการออกแบบค าถามการวิจยั อีก ค าตอบก็คือ ไม่วา่ค  าถาม
การวิจยัจะออกแบบให้มีเพียงค าถามเดียว หรือหลายค าถามก็ตาม  โดยทัว่ไปแลว้ ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ ค าถามการ
วจิยัเปรียบเสมือนเป็นแนวทางช้ีน า หรือ key guide ท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะจะช่วยท าให้นกัวิจยัก็ดี หรือ
ผูอ่้านผลงานการวิจยั รวมตลอดทั้งผูส้นับสนุนหรือให้ทุนการวิจยัก็ดีมีความเขา้ใจตรงกนัเป็นเบ้ืองตน้ และ
ส าหรับนกัวิจยัเองก็จะไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสามารถตอบค าถามการวิจยัไดอ้ยา่ง
เท่ียงตรงและตรงประเด็น 

ในแง่ของหลกัการ การออกแบบค าถามการวจิยัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการออกแบบวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั โดยเฉพาะในการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงมกัตอ้งอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษ์(empirical data) การออกแบบ
ค าถามการวิจยัจึงมกัเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงประจกัษ ์ซ่ึงตอ้งระบุขอบข่ายของการวิจยั หรือ research area และ
หลงัจากนั้นก็จะน ามาพฒันาเป็นค าถามการวิจยัภายในขอบข่ายการวิจยันั้นๆ โดยมกัจะด าเนินการโดยใชว้ิธีการ
เชิงนิรนยั หรือ deductive methods ท่ีเร่ิมจากค าถามกวา้งๆทัว่ๆไป ไปสู่ค าถามท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
ตรงกันข้ามส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมกัจะใช้วิธีการเชิงอุปนัย หรือ inductive methods นักวิจยัมกัจะ
ก าหนดค าถามท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงไปสู่ค าถามท่ีกวา้งทัว่ๆไป 

บทบาทของค าถามการวิจยั จะช่วยในการจดัระเบียบขอ้เสนอโครงการการวิจยั เป็นแนวทางต่อการวิจยั 
ช่วยในการใหค้  านิยามหรือค าจ ากดัความขอ้เสนอโครงการการวิจยั ขอบเขตของขอ้เสนอโครงการ การเนน้จุดท่ี
ส าคญัในระหวา่งการด าเนินโครงการการวจิยั ช่วยจดัหากรอบส าหรับการเขียนขอ้เสนอโครงการ และช่วยช้ีหรือ
ช่วยระบุวา่ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นหรือท่ีส าคญัอยูต่รงไหนหรืออยูท่ี่แหล่งใด 

ลักษณะของการออกแบบค าถามการวิจยัท่ีดีมกัมีลกัษณะดังต่อไปน้ี ค าถามการวิจยัควรจะมีความ
ชดัเจน เป็นท่ีเขา้ใจ ไม่มีความก ากวม จุดเนน้ของค าถามการวจิยัไม่ควรมีลกัษณะท่ีแคบหรือกวา้งจนเกินไป ไม่มี
ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมจนเกินไป(too abstract) สามารถเช่ือมโยงปัญหาการวิจยัท่ีนกัวิจยัให้ความสนใจ และ
สามารถน ามาศึกษาได ้และท่ีส าคญัคือตอ้งมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการน าปัญหาการวจิยัดงักล่าวมาศึกษา 

ค าถามการวิจยัจะตอ้งมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัการออกแบบวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงโดยทัว่ไป
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  
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ประเภทแรก ค าถามหลกัหรือค าถามน า หรือ “the grand tour question”(Warner & Schoofle,1987) หรือ

เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “a guiding hypothesis” (Marshall&Russman,1989) มีลกัษณะเป็นขอ้ความเก่ียวกบัค าถามท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบเวลาท่ีมีการท าการศึกษาตามรูปแบบท่ีมีอยูท่ ัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแลว้ค าถามการวิจยั
ประเภทน้ีจะมีความสอดคลอ้งกบัการออกแบบการวจิยัท่ีมีลกัษณะยดืหยุน่  

ประเภทที่สอง ค าถามย่อย หรือ “sub question”(Miles & Huberman,1984) หมายถึงค าถามการวิจยัท่ี
เป็นค าถามยอ่ยๆของรูปแบบค าถามประเภทแรก(the grand tour question) 

โดยรูปแบบค าถามทั้งสองประเภทขา้งตน้สามารถใชไ้ปพร้อมๆกนัทั้งสองรูปแบบได ้เพราะสามารถ
ช่วยสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั(Creswell,71-72) นอกจากนั้น ในการวจิยัเชิงคุณภาพ มกัเป็นการเร่ิมตน้ค าถามดว้ย
ค าว่า “อะไร” หรือ “อย่างไร” และผูอ่้านงานวิจยัก็จะสามารถทราบเป็นเบ้ืองตน้ว่างานวิจยันั้นเป็นการวิจยั
ประเภทใด หากเป็นการคน้พบ ก็มกัจะเป็นงานวจิยัเชิงรากฐาน หากเป็นการอธิบายหรือการแสวงหาความเขา้ใจ 
ก็มกัจะเป็นงานวิจยัประเภทชาติพนัธ์ุวรรณา หากเป็นการส ารวจกระบวนการ ก็มกัเป็นงานวิจยัประเภท
กรณีศึกษา และหากเป็นการพรรณนาประสบการณ์ ก็มกัจะเป็นงานวจิยัประเภทปรากฏการณ์วทิยา เป็นตน้ 

ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ ก็มกัจะมีถอ้ยค าในท านองท่ีว่าดว้ย “การมีผลกระทบ”หรือ “การมีอิทธิพล” 
หรือ “การก าหนด” หรือ “เป็นสาเหตุ” หรือ “การมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง” เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ในระหวา่งการด าเนินการวจิยัของนกัวจิยั มีความเป็นไปไดท่ี้ค าถามการวจิยัจะมีพฒันาการ
หรือการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา โดยเฉพาะในงานวิจยัเชิงคุณภาพ อยา่งไรก็ตามควรคิดค านึงถึง
ความสอดคลอ้งหรือความคงเส้นคงวากบัฐานคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการวจิยัท่ีมีลกัษณะยดืหยุน่ 

กล่าวโดยสรุป รายละเอียดเก่ียวกบัการออกแบบองค์ประกอบของค าถามการวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้น
เป็นไปโดยสังเขปเพื่อช่วยเป็นแนวทางส าหรับนักวิจยัในการน าไปใช้ประโยชน์เม่ือถึงเวลาลงมือออกแบบ
องคป์ระกอบของค าถามการวจิยัได ้

เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ในการวจิัย 

 ในแง่ของหลกัการการออกแบบการวิจยั นอกจากจะให้ความส าคญักบัการออกแบบปัญหาหรือค าถาม
การวจิยัแลว้ ยงัตอ้งใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบดา้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัดว้ย เน่ืองจากปัญหาการ
วจิยัก็ดี ค  าถามการวจิยัก็ดี และเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวจิยัก็ดี ลว้นมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัไม่
วา่จะเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพหรือการวจิยัเชิงปริมาณก็ตาม 



49 
 

 
 

 กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ เม่ือนักวิจยัได้ระบุปัญหาการวิจยั  อนัประกอบไปด้วย ท่ีมาของปัญหาการวิจยั 
ความส าคญัของปัญหาการวิจยั โดยอาจมีงานวิจยัหรือวรรณกรรมท่ีสามารถอา้งอิงน ามาประกอบการอธิบายถึง
สาเหตุท่ีหวัขอ้การวจิยัจึงมีปัญหาและมีความส าคญัท่ีสมควรด าเนินการวิจยัต่อไป รวมทั้งปิดทา้ยดว้ยการช้ีถึงส่ิง
ท่ีนกัวิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่มีประเด็นอะไรบา้ง โดยอาจระบุเป็นประเด็นค าถามท่ีน่าสนใจไวด้ว้ย ก็จะเป็นการ
โฟกสัความสนใจทั้งของนักวิจยัและผูอ่้านงานวิจยัไม่ให้หลงลืมประเด็น หรือสามารถจบัประเด็นของการ
ศึกษาวจิยัตั้งแต่เร่ิมตน้ได ้   หลงัจากระบุปัญหาการวจิยัเรียบร้อยแลว้ นกัวจิยัก็จะด าเนินการออกแบบค าถามการ
วิจยัโดยให้มีความเช่ือมโยงกับประเด็นท่ีนักวิจยัให้ความสนใจ จากนั้นจึงน าค าถามการวิจยัมาออกแบบ
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยัต่อไป  

ดงันั้น เราจะเห็นถึงความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั นบัตั้งแต่ปัญหาการวิจยั ค  าถามการวิจยั และต่อเน่ือง
มาถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั  ค  าถามท่ีว่าการออกแบบวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัมีความส าคญั
อยา่งไร   ค  าตอบก็คือวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมาย
ของการแสวงหาค าตอบหรือผลสัมฤทธิท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน ถา้การออกแบบวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัมี
ความกระจ่างชดัแจง้ การแสวงหาค าตอบหรือผลลพัธ์ย่อมมีความชัดแจง้ไปดว้ยเช่นเดียวกนั และย่อมมีส่วน
ส าคญัท่ีท าให้นักวิจยัหรือผูอ่้านงานวิจยัเองมีความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัตั้ งแต่เบ้ืองตน้ 
นอกจากนั้นยงัเป็นแรงจูงใจในการท่ีจะช่วยให้งานวิจยัไม่ตอ้งสูญเสียเวลาและการทุ่มเทในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

กล่าวโดยสรุป การออกแบบวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัท่ีมีความเช่ือมโยงกบัปัญหาและค าถามการ
วิจยัแลว้ ย่อมมีส่วนช่วยช้ีน าหรือสนบัสนุนการออกแบบการวิจยัในส่วนอ่ืนๆท่ีจะติดตามมา นอกจากนั้นการ
ออกแบบวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัยงัเป็นส่ิงส าคญัและส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยพิจารณาคุณภาพ(justify)ของ
การศึกษาวิจยั โดยเฉพาะนบัตั้งแต่การพรรณนา การตีความ แนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีนกัวิจยัสร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการน าไปวิเคราะห์และการอธิบายเน้ือหาสาระและช้ีให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ศึกษาวิจยัวา่ตรงประเด็นกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัท่ีเขียนข้ึนหรือตั้งข้ึนไวห้รือไม่ และยงัช่วยให้ผูอ่้าน
ผลงานวิจยัได้เห็นตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของประเด็นท่ีนกัวิจยัสนใจศึกษาเพื่อตอบสนองต่อค าถามการวิจยั 
ตลอดจนวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัได ้

  หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที ่3.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.3.1 
 ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.3 เร่ืองที ่3.3.1 
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เร่ืองที่ 3.3.2.   การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคดิทฤษฎ ี 

การออกแบบการทบทวนวรรณกรรม  

 โดยปกติแล้ว ก่อนท่ีจะมีการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย นักวิจัยมักจะเร่ิมต้นด้วยการทบทวน
วรรณกรรม ซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีจ านวนหรือปริมาณมากมายแต่อย่างใด นกัวิจยัควรทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งหรือจ ากดัจ านวน(a limited literature review)หริอมีจ านวนท่ีเหมาะสม(doing the dissertation proper)  
เฉพาะในส่วนท่ีจะน าเราไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์เราใหค้วามส าคญัหรือใหค้วามสนใจเท่านั้น  

 อาจจะสรุปประเด็นของขอ้สังเกตหรือขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัในกรณีของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อ
น ามาจดัท าขอ้เสนอโครงการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 

 ประการแรก  ในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยั นกัวจิยัควรจะมีความรู้อยูบ่า้งเก่ียวกบัสภาพปัญหาการ

วิจยั ซ่ึงจะมีส่วนช่วยประหยดัเวลาในการด าเนินการ และไม่เกิดความยุ่งยากมากจนเกินไปในการจดัระบบ
ระเบียบของข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งช่วยท าให้กระบวนการแสวงหาติดตามค้นหา
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นท่ีตอ้งการหรือพึงปรารถนาไดง่้ายข้ึน 

 ประการที่สอง ทุกคร้ังท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพื่อ

น ามาจดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยั หลงัจากนั้นเม่ือนกัวจิยัสามารถจดัท าปัญหาการวจิยัเรียบร้อยแลว้ ส่ิงท่ีนกัวจิยั
ควรตระหนักก็คือควรจะมีการอ้างอิงวรรณกรรมท่ีเราได้คดัเลือกมาและสามารถตอบโจทย์เป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องนกัวจิยัได ้

 ประการที่สาม วรรณกรรมท่ีนกัวิจยัคดัเลือกมาใชห้รืออา้งอิงถึง ควรจะตอ้งเป็นวรรณกรรมท่ีมีคุณภาพ 

มีความเท่ียงตรงในเชิงเน้ือหา และแน่นอนท่ีว่าจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัของเรา ได้แก่ เป็น
วรรณกรรมท่ีช่วยให้ปัญหาการวิจยัได้รับความกระจ่างชัด สามารถจดัปัญหาการวิจยัอย่างเป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่ หรือเป็นประเภท การจดัท าระบบดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไดบ้า้ง อนัเน่ืองมาจากการ
จดัล าดบัหวัขอ้ก่อนหลงัท่ีอาจจะมีปัญหาต่อความต่อเน่ืองของเน้ือหา 

 ประการทีส่ี่ การทบทวนวรรณกรรมโดยยอ่ บางคร้ังท าใหน้กัวิจยัสามารถทบทวนความคิดตั้งแต่เร่ิมตน้

ของการวิจยั ท าให้สามารถตรวจสอบถึงความชอบธรรมของขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอส าหรับการท่ีเราจะกา้วไป
ขา้งหนา้วา่จะด าเนินการวจิยัต่อไปไดห้รือไม่ ถา้ได้ๆ มากนอ้ยเพียงไร 
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 ประการที่ห้า การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยท าให้นกัวิจยัสามารถก าหนดรูปแบบของการเช่ือมโยง

ระหวา่งแนวคิดทฤษฎีกบัการปฏิบติัการวิจยัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความชดัเจน โดยเฉพาะระหวา่งโลกเชิงทฤษฎี
กบัโลกเชิงประจกัษ(์the theoretical and empirical world) 

 ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ต่อการกลัน่กรองปัญหาการวิจยั ให้เกิดความ
ละเอียดชดัเจน มีความปราณีต และมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ส่ิงท่ีนกัวิจยัจะตอ้งเผชิญก็คือการถูกบงัคบั
ให้ต้องมีความคิดเชิงวิพากษ์ และมีการพิจารณาถึงบทบาทท่ีอาจน าไปสู่ข้อโต้เถียงหรือข้อโต้แยง้ในการ
ด าเนินการวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ได ้ ในแง่ดงักล่าวน้ี การทบทวนวรรณกรรมก็เป็นเสมือนการวิจยัในตวัของมนั
เอง ส่ิงท่ีมกัเกิดข้ึนเสมอๆก็คือการท่ีนกัวิจยัละเลยหรือไม่สนใจในการทบทวนวรรณกรรม ดว้ยสาเหตุอนัเกิด
จากความไม่เขา้ใจในเป้าหมายและหน้าท่ีของการทบทวนวรรณกรรม หรืออาจจะเกิดจากนักวิจยัไม่มั่นใจ
หรือไม่รู้เก่ียวกบัวธีิการในการทบทวนวรรณกรรมหรือการคน้หาวรรณกรรม 

 ความจริงแลว้ เป้าหมายของการทบทวนวรรณกรรม มีความเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาปัญหาของการวิจยั
อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ อนัได้แก่ หนังสือ ต ารา บทความ บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจยัต่างๆ ทั้งท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ และท่ียงัไม่ไดมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่ รวมทั้งส่ืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ ส่ือทางดา้นอิเลคทรอนิกส์ ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต เวบไซต ์เป็นตน้ ดงันั้น เราสามารถหาค าตอบของ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการทบทวนวรรณกรรมไดว้า่การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยในการเลือกหัวขอ้
ของการศึกษาวิจยัตรงต่อองค์ความรู้หรือไม่อย่างไร การแสวงหาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลท่ีตรงกบั
ปัญหาการวิจยั  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมนอกจากจะตอ้งสอดคล้องกบัหัวขอ้การวิจยัแลว้ ยงัมี
คุณภาพเพียงพอและเหมาะสมต่อการบรรจุไวใ้นขอ้เสนอโครงการวิจยั สามารถระบุความเช่ือมโยงระหว่าง
ขอ้เสนอโครงการวิจยักบัวรรณกรรมท่ีไดมี้การศึกษามาก่อนหน้าว่ามีความเช่ือมโยงระหว่างกนั มากน้อยแค่
ไหน สามารถแสดงหรือระบุได้ว่า บรรดาข้อเสนอโครงการวิจยัท่ีจัดท าข้ึนจะน าไปสู่นวตักรรมหรือการ
สร้างสรรค์(contribute)ส่ิงใหม่ๆในศาสตร์หรือแขนงวิชาหรือสาขาวิชาของขอ้เสนอโครงการวิจยัไดม้ากนอ้ย
ประการใด 

ส่วนในด้านหน้าท่ีของการทบทวนวรรณกรรม อาจสรุปหน้าท่ีออกได้เป็นหลายประการด้วยกัน
ประการแรก หน้าท่ีในการตอบสนองต่อการจดัท าข้อเสนอโครงการวิจยั  ประการท่ีสอง หน้าท่ีในการให้
ขอ้เสนอทางดา้นความคิดส าหรับปัญหาการวิจยั  ประการท่ีสาม หนา้ท่ีในการช่วยระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของ
แนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีน ามาใช ้รวมทั้งการศึกษาวิจยัเชิงประจกัษไ์ด ้ ประการท่ีส่ี หนา้ท่ีในการช่วยระบุแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆท่ีควรจะน ามาใช้ในการประยุกต์ในขอ้เสนอโครงการวิจยัได ้ประการท่ีห้า หน้าท่ีในการช่วยให้
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ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการออกแบบการวิจยัได้ ประการท่ีหก การทบทวนวรรณกรรมช่วยอธิบายวิธีการ
เทคนิคและเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประการท่ีเจ็ด หนา้ท่ีในการช่วยจดัประเภท การจ าแนกแยกแยะ
ขอ้มูลได ้โดยเฉพาะการจดัประเภทของตวัแปร ดชันีช้ีวดั ในการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ประการท่ีแปด หนา้ท่ีใน
การช่วยในการน าเสนอในรูปของกราฟ แผนภูมิ เป็นตน้ ประการท่ีเกา้ หนา้ท่ีในการแสดงวธีิการตีความผลลพัธ์
ของการวจิยัได ้และประการท่ีสิบ การทบทวนวรรณกรรมยงัมีหนา้ท่ีในการช่วยแสดงวธีิการน าเสนอโครงการท่ี
เสร็จสมบูรณ์ ตลอดทั้งการจดัพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ได ้

กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมในแง่ของหลกัการ ถือเป็นรากฐานหรือพื้นฐานส าหรับการจดัท า
ขอ้เสนอโครงการวิจยัและการจดัท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  และแมว้่า

อาจจะมีการศึกษามาจากตวัแบบการวิจยัอ่ืนๆท่ีบางคร้ังอาจจะไม่ไดเ้ร่ิมมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีอยู่ก็
ตาม ประเด็นท่ีควรจะต้องระมดัระวงัก็คือ เราอาจจะไม่สามารถน าตวัแบบการวิจยัท่ีเราอ่านหรือศึกษามา
ประยกุตใ์ชไ้ดทุ้กคร้ังหรือเสมอไป 

การออกแบบกรอบแนวคดิทฤษฎ ี

 เวลาท่ีมีการกล่าวถึงการออกแบบองคป์ระกอบเก่ียวกบักรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั ไม่วา่จะเป็นการ
ออกแบบการวิจยัหรือการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่จะตอ้งมี
การออกแบบจ าลอง แผนภูมิ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัเสมอ ค าถามประการแรก คือ กรอบแนวคิดทฤษฎี
ในการวจิยัท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นมีนยัเช่นไร  ค  าตอบก็คือ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวจิยั มีความหมายวา่ เป็นกรอบ
การศึกษาวิจยัท่ีนกัวิจยัสร้างข้ึนมาจากพื้นฐานความรู้ท่ีนกัวิจยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวิจยั ทั้งน้ีเพื่อช่วยท าใหน้กัวจิยัไดม้องเห็นองคร์วมของหวัขอ้ท่ีจะท าการวิจยั
ไดอ้ยา่งชดัเจน(อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ 2548) 

 ส่วนทรรศนะของมิลคส์และฮูเบอร์แมน(Milks & Huberman,1994) กล่าววา่ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการ
วจิยั หมายความถึง  ระบบของแนวคิดต่างๆ ขอ้สันนิษฐาน ความคาดหวงั ความเช่ือ และทฤษฎีต่างๆท่ีสนบัสนุน
การวิจยัของบรรดานกัวิจยั หรือ เป็นผลผลิตท่ีเขียนข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเป็นแผนภูมิ(visual)ท่ีนกัวิจยั
น ามาใชใ้นการออกแบบการวิจยั รวมทั้งน ามาใชใ้นการอธิบายรูปแบบของการบรรยายหรือรูปแบบของกราฟ
ฟิค หรืออ่ืนๆท่ีมีความส าคัญท่ีนักวิจัยท าการศึกษา ตลอดจนปัจจัยแนวคิดต่างๆท่ีมีความส าคัญ รวมทั้ ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่างๆเหล่านั้น 
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 แต่ในทรรศนะของแม็กซเวลล์(Maxwell,2013) มองกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัในภาพท่ีกวา้งกว่า 
โดยอธิบายวา่กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั หมายถึง ความคิดต่างๆท่ีเป็นจริง(actual ideas) ตลอดทั้งความเช่ือ
ท่ีบรรดานกัวิจยัใช้ยึดถือในการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีพวกตนก าลงัศึกษาไม่ว่ากรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั
ดงักล่าวจะอยูห่รือปรากฎในรูปของลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม  

 ตามนยัของกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัของแม็กซเวลล์ ซ่ึงอาจเรียกช่ือในภาษาองักฤษแตกต่างกนั
ออกไป อาทิ มีการใช้ค  าว่า “conceptual framework” หรือ “theoretical framework” หรือ “idea context” ท่ี
น ามาใช้ในการศึกษาวิจยั ซ่ึงในแง่ของหลกัการแลว้ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัท่ีนกัวิจยัน ามาใช้จะเป็น
เสมือนแนวทางท่ีมีคุณค่า(a valuable guide)ท่ีจะช่วยพฒันากรอบแนวคิดทฤษฎีกรอบใดกรอบหน่ึงและน ามาใช้
ตลอดกระบวนการวจิยัในหวัขอ้โครงการวิจยันั้นๆ  

 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.3.2 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.3 เร่ืองที ่3.3.2 
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เร่ืองที่ 3.3.3.    วธีิการวจิยั  
  

การออกแบบการวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิวิทยาเฉพาะประเด็นส าคญัๆท่ีน ามาพิจารณาในท่ีน้ี ไดแ้ก่ 

การออกแบบการวิจยัเก่ียวกบัการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เทคนิคท่ีจะน ามาใชใ้นการเก็บขอ้มูล และวิธีการวิเคราะห์

ขอ้มูลเท่านั้น  

ประการแรก การเลอืกกลุ่มตัวอย่างการวจัิย ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยมากมกัจะเขา้ใจกนัวา่เป็นการ

เลือกคนท่ีจะมาให้ข้อมูลในการศึกษาแก่เราเพียงอย่างเดียว ความเข้าใจดังกล่าวไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ใน

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกกลุ่มตัวอย่างควรมีการพิจารณาถึงการเลือกสถานท่ี เหตุการณ์และ

กระบวนการท่ีจะศึกษาดว้ย แมว้า่จุดเนน้จะอยูท่ี่การเลือกประชากรท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล แต่ก็ควรให้ความส าคญั

แก่เหตุการณ์หรือกระบวนการทางสังคมอนัเป็นบริบทของเร่ืองท่ีท าการวิจยั  เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะมีความส าคญั

ต่อการตีความผลการวจิยัดว้ย(ชาย โพธิสิตา 2550 : 127) 

 ในการวจิยัทางรัฐศาสตร์  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งหลกัๆมีอยู ่2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะแรก เป็นการเลือก

แบบสุ่มโดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็นทางสถิติ(probability sampling) และลกัษณะท่ีสอง เป็นการเลือกท่ียึด

จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั(purposeful sampling) 

 ลกัษณะส าคญัของการเลือกในแบบแรกหรือการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่าง มกัด าเนินการเลือกอย่างเป็น

ระบบ มีโครงสร้างท่ีชดัเจน แต่ละหน่วยของกลุ่มประชากรวิจยัท่ีก าหนดมีโอกาสหรือมีความน่าจะเป็นในการท่ี

จะถูกเลือกเท่าๆกนั โดยตรรกะของการเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาแบบน้ีมกัจะใช้ในการศึกษาวิจยัเชิง

ปริมาณ ท่ีเป็นการสุ่มเลือกตวัอย่างท่ีมีลกัษณะความเป็น “ตัวแทน” อย่างแท้จริง ซ่ึงจะท าให้ผลการศึกษา

สามารถน าไปใชไ้ดท้ัว่ไปกบัประชากรท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกนัแต่ไม่ไดถู้กเลือกมาท าการศึกษา  

 ลกัษณะส าคญัของการเลือกในแบบท่ีสอง เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ียดึจุดมุ่งหมายเป็นส าคญั เป็นการ

เลือกแบบไม่มีโครงสร้างท่ีเคร่งครัด มีขั้นตอนและวิธีด าเนินการท่ีไม่ซับซ้อน จุดมุ่งหมายหลกัของการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีจึงไม่ใช่เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทน แต่เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัแนวคิด 

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในลกัษณะน้ีมกัเรียกช่ือแตกต่างกนัไป บางช่ือ

เรียกว่า การเลือกตวัอย่างตามความสะดวก หรือ convenient sampling(Maxwell,1998 อ้างใน ชาย โพธิสิตา 
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2550:128) หรือบางช่ือเรียกว่า การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง หรือ specific sampling  ซ่ึงมกัใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบน้ีในการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ 

 ในท่ีน้ีจะอธิบายเพิ่มเติมถึงการออกแบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในเชิงคุณภาพ โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

ประเภทน้ี นอกจากจะให้ความส าคญัทั้งตวับุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ หรือกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีแลว้ ควรจะตอ้งเลือกให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในทุกรูปแบบ ทั้งท่ีมาสนบัสนุนและหกัลา้งแนวคิดทฤษฎีในการ

วิจยัและขอ้สรุปท่ีจะไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงหมายความวา่ การท่ีจะเลือกบุคคล สถานท่ี หรือเหตุการณ์อนัใดอนัหน่ึง

มาเป็นแหล่งใหข้อ้มูลนั้น เราไม่ไดเ้ลือกโดยไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกบัประชากร สถานท่ีหรือเหตุการณ์เหล่านั้น และ

ไม่ไดเ้ลือกเพราะถือเอาความสะดวกเป็นท่ีตั้ง แต่จะตอ้งค านึงไวใ้นใจอยา่งเดียวเฉพาะแต่ความเป็นไปไดเ้ท่านั้น 

ซ่ึงตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั มิฉะนั้น การเก็บขอ้มูลจะไม่ประสบความส าเร็จ 

 โดยปกติ ในการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เรามกัจะเรียกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลวา่เป็น key informants 

และเราเลือกสถานท่ีหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายๆอย่างมาศึกษา เพราะเราเช่ือว่าส่ิงเหล่านั้น

สามารถน ามาทดสอบแนวความคิดทฤษฎีในการวิจยัของเรา และเราสามารถอธิบายส่ิงท่ีเราเลือกได ้ทั้งในแง่

แนวคิดทฤษฎี และในทางระเบียบวธีิวจิยั 

 กล่าวโดยสรุป การท่ีเราเลือกคน สถานท่ี เหตุการณ์หรือกระบวนการใดๆมาศึกษา ก็เพราะ คน สถานท่ี 

เหตุการณ์ หรือกระบวนการนั้นๆมีลกัษณะเป็น “information-rich cases” คือมีอะไรให้เราศึกษาในระดบัลึกได้

มาก ซ่ึงมีความหมายต่อจุดมุ่งหมายหลกัของการศึกษาทั้งในแง่ท่ีจะสนับสนุนและทา้ทายแนวความคิดและ

ขอ้สรุปจากการศึกษาของเรา จึงเรียกการเลือกตวัอยา่งแบบน้ีวา่เป็นการ “เลือกโดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษา

เป็นหลัก” (purposeful sampling) ซ่ึงจากการเลือกแบบสุ่ม ทั้งในแง่ของจุดมุ่งหมายและกระบวนการเลือก 

(Patton 1987: 52 อา้งถึงในชาย โพธิสิตา 2550: 129) 

 ประการที่สอง วิธีการเก็บข้อมูล  ในการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ การเก็บขอ้มูลจากประชากรวิจยัซ่ึงมี

จ านวนมาก  เรามกัใช้วิ๊การสุ่มเก็บจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะเป็น “ตวัแทน” ของประชากรวิจยัได้ โดย

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลมกัเป็นแบบสอบถาม(questionnaire form) ดงันั้นจึงตอ้งมีการออกแบบแบบสอบถามท่ี

สามารถน ามาพิสูจน์สมมติฐานของการวิจยั สามารถตอบค าถามการวิจยั และสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาวจิยัได ้
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 ส าหรับการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมของลกัษณะ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการและตามลกัษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บขอ้มูล นอกจากนั้น นกัวิจยัยงัสามารถเลือก

วา่จะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลวธีิเดียวหรือหลายวธีิ วธีิการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีรู้จกักนัดีและใชก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (ในแบบไม่มีโครงสร้างเคร่งครัด) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม เป็น

ตน้ 

 ในการวางแผนว่าจะใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล นักวิจัยจึงต้องมีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงค์ของการวิจยั และท่ีจะขาดเสียมิได้ก็คือจะตอ้งมีความชัดเจนว่า ขอ้มูลประเภทใดบา้งท่ีตอ้งการ

น ามาวิเคราะห์ในการวิจยัเร่ืองนั้นๆ และใครบา้งคือผูท่ี้นกัวิจยัวางแผนวา่จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ถา้ไม่ชดัเจนในเร่ือง

เหล่าน้ีก็ยากท่ีจะก าหนดวธีิท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

 ในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อาจมีการเก็บขอ้มูลผสมผสานกนัได้ อาทิ การวิจยัเชิง

คุณภาพในบางเร่ืองอาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเป็นตวัเลข หรือในการวจิยัเชิงปริมาณท่ีมีความ

ตอ้งการขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ประกอบ ก็มีความจ าเป็นตอ้งออกแบบการวิจยัท่ีผสมผสานหลายวิธีการเขา้

ดว้ยกนั เป็นตน้ 

 ประการทีส่าม การวเิคราะห์ข้อมูล ในการออกแบบการวิจยั นกัวจิยัส่วนมากมกัไม่ไดใ้ห้ความส าคญัแก่

การวิเคราะห์ขอ้มูลเท่าท่ีควร ทั้งๆท่ีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อผลของการวิจยั

และขอ้สรุปของการศึกษา  ชาย โพธิสิตา (2550: 135) ไดต้ั้งขอ้สังเกตในเร่ืองน้ีว่า แผนการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

โครงร่างการวิจยัมกัเป็นส่วนท่ีค่อนขา้งอ่อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัวิจยัส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ส่วนส าคญัของโครง

ร่างการวจิยัอยูท่ี่เร่ืองอ่ืน จึงใหค้วามส าคญัแก่แผนการวเิคราะห์ขอ้มูลค่อนขา้งนอ้ย 

 นกัวจิยัท่ีมีประสบการณ์มกัจะแนะน าวา่ การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิดไวล่้วงหนา้ตั้งแต่ขั้นตอน

ของการออกแบบการวิจยั อยา่งนอ้ยนกัวจิยัก็จะตอ้งวางแผนไวว้า่ ขอ้มูลท่ีตอ้งการนั้นจะใชก้ารวิเคราะห์แบบใด

จึงจะเหมาะสม จะมีการตระเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้มาจากการ

สัมภาษณ์และบนัทึกเสียงมานั้นจะถอดความออกมาอยา่งละเอียดหรือจะใชว้ธีิการสรุปใจความส าคญัเท่านั้น จะ

จดัการอยา่งไรกบัขอ้มูลท่ีจดบนัทึกมาจากงานภาคสนามจ านวนมากมายอยา่งไร จะให้รหสัขอ้มูลอยา่งไร จะใช้

คนให้รหัสคนเดียวหรือหลายคน หากมีขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จะมีวิธีการผสมผสานขอ้มูลกนั
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อยา่งไร จุดเนน้ของการวิเคราะห์จะเป็นประเด็นเร่ืองใด ในการวเิคราะห์จะตอบค าถามหลกัในเร่ืองใด ขอ้ส าคญั

จะตอ้งมีการเตรียมแผนไวล่้วงหน้าว่าจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกนักบัการเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างไรและ

มากน้อยเพียงไร ประเด็นท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมีการออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งมีการ

วางแผนไวล่้วงหนา้ทั้งส้ิน(ชาย โพธิสิตา 2550: 136) 

 
หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.3.3 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.3 เร่ืองที ่3.3.3 
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เร่ืองที่ 3.3.4        ความถูกต้องตรงประเดน็และความเช่ือถอืได้ของผลการศึกษา 
 
 โดยปกติ นกัวิจยัจ  านวนมากมกัมีความเขา้ใจกนัว่าในเร่ืองของความถูกตอ้งตรงประเด็น(validity)และ

ความเช่ือถือได(้credibility) ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการออกแบบการวิจยั แต่ถา้เราถือว่าความถูกตอ้งตรงประเด็น

และความเช่ือถือไดข้องผลการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ก็มีเหตุผลอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเร่ิมคิดและวางแผนเร่ืองน้ีไว้

ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบการวจิยั 

 มโนทศัน์ในเร่ืองของ “ความถูกตอ้งตรงประเด็น” ในการวิจยันั้น หมายความถึงคุณสมบติัของผลผลิต

จากการวจิยัซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของขอ้คน้พบ ค าอธิบาย ขอ้สรุป การตีความหรือแนวคิดทฤษฎีวา่ถูกตอ้งตรงตาม

สภาพท่ีเป็นอยู่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเราศึกษา มีเหตุมีผลและใช้ไดเ้พียงไร การท่ีเราบอกว่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงถูกตอ้ง 

แสดงวา่ส่ิงนั้นเช่ือถือได ้ไม่เล่ือนลอย สามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตุและผล อยา่งนอ้ยก็ถูกตอ้งหรือเป็นจริงในทาง

ตรรกะ(Maxwell,1966 อา้งถึงในชาย โพธิสิตา 2550:136) 

 มโนทศัน์ของความถูกตอ้งตรงประเด็นน้ีตอ้งการบ่งบอกแต่เพียงว่า ผลของการศึกษาและการตีความ

จากการวเิคราะห์ของเราสามารถตรวจสอบได้เพียงไร ถา้มีการโตแ้ยง้ผลของการศึกษาของเราผิดหรือไม่ถูกตอ้ง 

เราจะสามารถอธิบายให้ประจกัษด์ว้ยหลกัฐานและตรรกะของเราไดเ้พียงไร น่ีเป็นความหมายและจุดประสงค์

ของความถูกตอ้งตรงประเด็น ดงันั้นไม่วา่จะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ตาม เราจะตอ้งมีหลกัฐาน

สนบัสนุนอยา่งเป็นรูปธรรมหรือประกนัไดแ้ละไม่มีเหตุผลอยา่งอ่ืนท่ีจะท าให้เกิดขอ้สงสัยในขอ้คน้พบนั้น ซ่ึง

หมายความว่าหลกัฐานท่ีจะสนับสนุนข้อค้นพบต้องมีความมัน่คง เช่ือถือได้ มากกว่าหลกัฐานท่ีสนับสนุน

ค าอธิบายหรือขอ้สรุปอยา่งอ่ืน(ชาย โพธิสิตา 2550:137) 

 ความถูกตอ้งตรงประเด็นในการวิจยัอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งตรงประเด็น

ภายใน กบัความถูกตอ้งตรงประเด็นภายนอก 

 “ภายใน”หมายถึงความถูกตอ้งตามความเป็นจริงของปรากฏการณ์หรือประเด็นท่ีศึกษา นัน่คือ การวิจยั
เสนอภาพของส่ิงนั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไม่ผิดไปจากความจริงของส่ิงนั้น  ส่วนค าวา่”ภายนอก” หมายถึงผลของ
การศึกษา อนัได้แก่ ขอ้คน้พบ ขอ้สรุป ขอ้เสนอจากผลการศึกษา ฯลฯ สามารถน าไปใช้โดยทัว่ไปได้ ความ
ถูกตอ้งตรงประเด็นภายนอกน้ีจึงประกอบไปดว้ยความถูกตอ้งตรงประเด็นในการพรรณนา ในการตีความขอ้มูล 
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ทางแนวคิดทฤษฎี และในการน าผลไปใชไ้ดก้บักรณีอ่ืนเป็นการทัว่ไปดว้ย(Maxwell, 1996 อา้งถึงในชาย โพธิสิ
ตา 2550: 137) 
 
 ในการออกแบบการวจิยัเพื่อใหมี้ความถูกตอ้งตรงประเด็น เราจะตอ้งรู้วา่ ภยัคุกคามต่อความถูกตอ้งตรง

ประเด็นมีอะไรบา้ง หรือมีอะไรท่ีจะเป็นผลกระทบหรืออุปสรรคต่อความถูกตอ้งตรงประเด็น ซ่ึงแม็กซเวลล์

(Maxwell,1996) ได้แนะน าไวมี้อยู่หลายประการ โดยชาย โพธิสิตา(2550: 138-139) ได้สรุปออกมาได้เป็น 4 

ประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 ประเด็นที่หน่ึง ส่ิงท่ีจะกระทบต่อความถูกตอ้งตรงประเด็นในการพรรณนาปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่าง

ส าคญั คือ ความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากหลายๆสาเหตุ อาทิ ค าถามไม่ชดัเจน ค าถามไม่ลึกพอ 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเลือกคนเกินไป  นกัวจิยัไม่มีความสามารถในการสังเกต การบนัทึกเสียงหรือ

ขอ้มูลไม่มีคุณภาพ ดงันั้น ในขั้นตอนการออกแบบการวจิยัตอ้งวางแผนไวใ้ห้ดีเพื่อวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะไดไ้ม่เกิดข้ึน 

 ประเด็นที่สอง ส่ิงท่ีจะกระทบต่อความถูกตอ้งตรงประเด็นในการตีความขอ้มูล คือการท่ีนกัวิจยัยึดติด

ในกรอบแนวคิดท่ีตวัเองสร้างข้ึนมากเกินไป แทนท่ีจะยดึความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาใน

เร่ืองน้ี นกัวิจยัอาจจะท าอะไรไม่ไดม้ากนกั  นอกเสียจากจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ตอ้งเร่ิมตน้การตีความบน

พื้นฐานของทรรศนะและความหมายของผูถู้กศึกษาเป็นหลกั การเอาตวันกัวิจยัเขา้ไปอยูใ่นฐานะของผูถู้กศึกษา

แลว้ตีความขอ้มูลเสมือนวา่เราเป็นคนท่ีถูกศึกษานั้น เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและท าไดไ้ม่ง่ายนกั แต่ก็เป็นส่ิงท่ีควร

พยายามๆ  

 ประเด็นที่สาม ส่ิงท่ีจะกระทบความถูกตอ้งตรงประเด็นทางด้านแนวคิดทฤษฎี ไดแ้ก่ การใช้แนวคิด

ทฤษฎีท่ีไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของแนวคิดทฤษฎีนั้นๆ  ซ่ึงอาจเกิดจากการไม่มีหรือไม่ไดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอ 

ส าหรับการวิเคราะห์ตามท่ีแนวคิดทฤษฎีตอ้งการ การให้ความส าคญัเฉพาะแก่ขอ้มูลท่ีสอดคล้องลงรอยกบั

ค าอธิบายตามแนวคิดทฤษฎี แต่ไม่สนใจขอ้มูลท่ีขดัแยง้หรือไม่ลงรอยกนั เป็นเหตุให้การวิเคราะห์มีลกัษณะท่ี

มองดา้นเดียวจนเกินไป เป็นการวิเคราะห์ท่ีไม่สมดุล เพื่อหาทางป้องกนัผลกระทบในเร่ืองดงักล่าวน้ี นกัวิจยั

จะตอ้งค านึงถึงความสมบูรณ์รอบดา้นของขอ้มูลและต้องตระหนกัถึงค าอธิบายในลกัษณะหรือแบบอ่ืนๆบา้ง 

แมว้า่จะไม่ใช่จุดเนน้ของการวจิยัก็ตาม 
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 ประเด็นทีส่ี ส่ิงท่ีจะกระทบต่อความถูกตอ้งตรงประเด็นในการน าไปใชเ้ป็นการทัว่ไป ส าหรับการวิจยั

เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ เร่ืองของความเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัศาสตร์ว่าด้วยการสุ่ม

ตัวอย่าง แต่ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เร่ืองน้ีเก่ียวกับการเลือกตัวอย่างว่าสามารถท าได้เหมาะสมกับ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัเพียงไร โดยไม่ถือในเร่ืองของความเป็นตวัแทนเป็นเกณฑ์ส าคญั ส่วนใหญ่แลว้

นกัวจิยัเชิงคุณภาพเลือกตวัอยา่งโดยวธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของ

การศึกษา แต่การท าเช่นนั้นจะตอ้งมีความรู้เป็นเบ้ืองตน้เสียก่อนว่า ประชากรเป้าหมายของการศึกษามีความ

แตกต่างหลากหลายอยา่งไรบา้ง   ดงันั้นการเลือกตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพจึงไม่ไดค้วามเป็นตวัแทน

ในเชิงสถิติ แต่ก็อาจมีลกัษณะทัว่ไปท่ีสะทอ้นโลกแห่งความเป็นจริงของประชากรกลุ่มน้ีพอสมควร 

 ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ของการออกแบบการวิจยัอีกลกัษณะหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัวา่ยงัผลให้ไดท้ั้งความลุ่มลึก

และสามารถใชเ้ป็นการทัว่ไปได ้นัน่ก็คือการออกแบบการวิจยัเชิงผสมผสานเทคนิคในการรวบรวมขอ้มูลและ

การวิเคราะห์ขอ้มูลหลายๆอยา่งไวใ้นการวิจยัเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงอาจเป็นการผสมผสานระหวา่งขอ้มูลเชิงปริมาณ

กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพก็ได ้แต่วิธีการเช่นน้ีจะไดผ้ลก็ต่อเม่ือนกัวจิยัมีทกัษะเพียงพอในการใชเ้ทคนิคต่างเหล่านั้น

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 กล่าวโดยสรุป การวจิยัเป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ มีหลกัมีเกณฑแ์ละมีขั้นตอน ดงันั้น การ
ออกแบบการวิจยัจึงเป็นงานท่ีจะต้องท าเป็นเบ้ืองต้นเสียก่อนท่ีจะลงมือท าการวิจยั มีองค์ประกอบของการ
ออกแบบวิจยัหลายๆส่วนท่ีจะตอ้งเป็นการออกแบบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ทั้งน้ีเพราะองค์ประกอบของแต่ละ
ส่วนย่อมมีผลต่อองคป์ระกอบของส่วนอ่ืนๆ เพราะเหตุน้ีในการออกแบบส่วนใดส่วนหน่ึงของการวิจยั เราจึง
ตอ้งน าส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาประกอบกนัดว้ย การออกแบบการวจิยัจึงเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวส าหรับ
การก่อสร้างหรือแผนท่ีส าหรับนักเดินทาง ท่ีจะช่วยให้สามารถก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์หรือเดินทางไปสู่
จุดหมายไดโ้ดยรวดเร็วและปลอดภยันัน่เอง 

 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่3.3.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 3.3.4 

              ในแนวการศึกษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.3 เร่ืองที ่3.3.4 
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