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หน่วยที่  2 
ขอบข่ายและรูปแบบของการวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 ตอนที่ 2.1 เป้าหมายและค าถามหลักในการวิจัย 
  เรื่องท่ี 2.1.1 เป้าหมายหลักในการวิจัย 
  เรื่องท่ี 2.1.2. ค าถามหลักในการวิจัย 
 ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัย 
  เรื่องท่ี 2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับค าถามในการวิจัย 
  เรื่องท่ี 2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัย 
 ตอนที่ 2.3 รูปแบบการวิจัยในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  เรื่องท่ี 2.3.1. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามประโยชน์ในการวิจัย 
  เรื่องท่ี 2.3.2. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามกระบวนการวิจัย 
  เรื่องท่ี 2.3.3. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
แนวคิด 
  1.  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักในการวิจัย ตามจุดมุ่งหมายเบื้องต้นหรือจุดเน้นหนักใน
การศึกษาได้แก่ การส ารวจ การพรรณนา การอธิบาย การท าความเข้าใจ การท านาย รวมทั้งการแสวงหา
แนวทางในการเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบ ค าถามที่พบในงานวิจัย 
ได้แก่ ค าถามประเภทอะไรหรือเป็นอย่างไร ท าไมหรือเพราะเหตุใด และโดยวิธีใดหรือกระบวนการเป็นอย่างไร 
นอกจากนี้ในการวิจัยที่ต้องการยืนยันการด ารงอยู่ของสภาพการณ์บางอย่างก็อาจจะมีค าถามประเภทเป็น
เช่นนั้นหรือไม่ ทั้งนี้ค าถามแต่ละประเภทจะมีบทบาทในการก าหนดทิศทางของการวิจัยในหลายด้านรวมทั้ง
เป้าหมายหลักในการวิจัย 
  2.  เป้าหมายในการวิจัยมีความสัมพันธ์กับค าถามในการวิจัย โดยค าถามในการวิจัยแต่ละ
ประเภทจะมีบทบาทในการก าหนดทิศทางของการวิจัยในหลายด้านรวมทั้งเป้าหมายหลักในการวิจัย เป้าหมาย
และค าถามหลักในการวิจัยมักจะเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลวิธีในการวิจัย กล่าวคือ เป้าหมายในการวิจัยอย่าง
ใดอย่างหนึ่งจะน าไปสู่ค าถามในการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นและเชื่อมโยงไปสู่การใช้กลวิธีในการวิจัยที่
น าไปสู่การตอบค าถามและการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

3.  รูปแบบการวิจัยที่จ าแนกตามประโยชน์การวิจัยนั้นมี 2 รูปแบบ คือการวิจัยพื้นฐาน และ 
การวิจัยการวิจัยประยุกต์ รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามกระบวนการวิจัย 2 รูปแบบ นั่นคือ การวิจัยที่มีการ
ทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบ และการวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบ รูปแบบการวิจัยที่จ าแนก
ตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
  เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
  1.  อธิบายเป้าหมายและค าถามหลักในการวิจัยได้ 
  2.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัยได ้
  3.  อธิบายรูปแบบการวิจัยในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ 
 
กิจกรรม 

1. กิจกรรมการเรียน 
1) ศึกษาแผนผังความคิดหน่วยที่ 2 
2) อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยที่ 2 
3) ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
4) ศึกษาเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

ก. ประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 2 
ข. หนังสือและบทความเพ่ิมเติมที่ก าหนดให้ในแต่ละตอน(ถ้ามี) 
ค. สื่อโสตทัศน์และอ่ืนๆ 

5) ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
6) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
7) ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 2 

2. งานที่ก าหนดให้ท า 
โปรดศึกษารายละเอียดในแผนกิจกรรมการศึกษา 

3. การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
เข้ารับการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4. แหล่งวิทยาการ 
ห้องสมุดต่างๆและศูนย์วิทยบริการ มสธ. 
 
 
 

 
 
 
 
 

บทน า 



4 
 

 การวิจัยในความหมายของการค้นคว้าหาความรู้ในเชิงวิชาการ เป็นการแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบ
แบบแผนมีเป้าหมายและกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักวิชาการ รวมทั้งมุ่งแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ 
การวิจัยจึงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในทุกสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในสิ่งที่ศึกษา เป้าหมาย และ
กลวิธีในการวิจัยอาจจะท าให้ขั้นตอน และเทคนิคที่ใชในการด าเนินการผิดแผกกันไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 ส าหรับกรณีของรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ความหลากหลายของมุมมองด้านภววิทยา วิธีวิทยา และ
ปรัชญาความรู้ที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งผลให้การวิจัยในด้านนี้รับเอา
รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่พบในการแสวงหาความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาปรับใช้ใน
การศึกษาปรากฏการณ์และพฤติกรรมทางสังคมและทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ ขอบข่าย รูปแบบ และวิธีการ
วิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงค่อนข้างจะหลากหลายและซับซ้อนมากกว่าการวิจัย ในสองสาขา 
ดังกล่าว 
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ตอนที่ 2.1  
เป้าหมายและค าถามหลักในการวิจัย 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอน 2.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 2.1.1 เป้าหมายหลักในการวิจัย 
 เรื่องท่ี 2.1.2. ค าถามหลักในการวิจัย 
แนวคิด 

1.  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักในการวิจัย ตามจุดมุ่งหมายเบื้องต้นหรือจุดเน้นหนักในการศึกษา
ได้แก่ การส ารวจ การพรรณนา การอธิบาย การท าความเข้าใจ การท านาย รวมทั้งการหาแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลง การประเมินผล และการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบ เป้าหมายหลักห้าประการแรกมักจะพบใน
การวิจัยพ้ืนฐานหรือการวิจัยเพ่ือแสวงหาความรู้ทางวิชาการ ส่วนสามประการหลังเป็นเป้าหมายหลักของการ
วิจัยประยุกต์  

2.  ค าถามที่พบในงานวิจัยได้แก่ ค าถามประเภทอะไรหรือเป็นอย่างไร (what) ท าไมหรือเพราะเหตุ
ใด (why) และโดยวิธีใดหรือกระบวนการเป็นอย่างไร (how) นอกจากนี้ในการวิจัยที่ต้องการยืนยันการด ารง
อยู่ของสภาพการณ์บางอย่างก็อาจจะมีค าถามประเภทเป็นเช่นนั้นหรือไม่ (whether)  ทั้งนี้ค าถามแต่ละ
ประเภทจะมีบทบาทในการก าหนดทิศทางของการวิจัยในหลายด้านรวมทั้งเป้าหมายหลักในการวิจัย 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายเป้าหมายหลักในการวิจัยได ้
 2. อธิบายค าถามหลักในการวิจัยได้ 
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เรื่องท่ี 2.1.1 เป้าหมายหลักในการวิจัย 
งานวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่ละโครงการอาจจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัย

ได้หลายด้าน แต่จะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก หากเราจ าแนกเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์หลักในการวิจัย (research objectives or purposes) ตามจุดมุ่งหมายเบื้องต้นหรือจุดเน้นหนัก
ในการศึกษาออกมาเป็นด้านต่าง ๆ เป้าหมายหลักในการวิจัยที่พบเห็นกันโดยทั่วไปมักจะได้แก่ การส ารวจ
(exploration) ก า ร พ ร ร ณ น า  (description) ก า ร อ ธิ บ า ย  (explanation) ก า ร ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ 
(understanding) การท านาย (prediction ) รวมทั้งการหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง (change) การ
ประเมินผล (evaluation) และการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบ (impact assessment) เป้าหมายหลักห้า
ประการแรกมักจะพบในการวิจัยพื้นฐาน (basic research) หรือการวิจัยเพ่ือแสวงหาความรู้ทางวิชาการ ส่วน
สามประการหลังเป็นเป้าหมายหลักของการวิจัยประยุกต์ (applied research) ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยตรง นอกจากนี้ การวิจัยพ้ืนฐานในบางกรณีอาจจะน าเอาวิธีการศึกษาบางอย่างมาเป็นเป้าหมายเฉพาะใน
การวิจัยก็ได้ เช่น การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparison) และการศึกษาเพ่ือหาสหสัมพันธ์ (correlation) 
เป็นต้น1  
 การวิจัยที่เป้าหมายหลักคือการส ารวจ เป็นการวิจัยเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ยังไม่เคยมี
การศึกษามาก่อน หรือไม่มีการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ อย่างจริงจัง ในทางสังคมศาสตร์การวิจัย ลักษณะนี้จะเน้น
การส ารวจขั้นต้นอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับบริบทและตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทาง
สังคมเพ่ือท าความเข้าใจและหาทางศึกษาเจาะลึกในแง่มุมต่าง ๆ ในภายหลัง ดังนั้นเป้าหมายในการวิจัยแบบนี้
จึงเป็นการท าความรู้จักกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่ศึกษาเพื่อปูทางไปสู่การศึกษาในระดับที่ลึกซ้ึงต่อไป 
 เช่น การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2554” การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจึงเป็นข้อมูลขั้นต้นที่

เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน 

มากกว่าการศึกษาเจาะลึกในแง่มุมต่างๆของปรากฏการณ์ 

 หากเป้าหมายหลักของการวิจัยเป็นการพรรณนา การวิจัยนั้นจะเน้นการพิจารณาและรายงาน
ลักษณะของปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคมที่ศึกษา หรือรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมในบริบทใด
บริบทหนึ่ง หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านใดด้านหนึ่งในรายละเอียด ผลของการวิจัยอาจจะ
น าเสนอเป็นถ้อยค าหรือตัวเลขก็ได้และมักจะน าไปสู่การจ าแนกประเภทหรือรูปแบบพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณ์  

                                                           
1 Norman Blaikie, Designing social research : the logic of anticipation, (Cambridge: Polity 

Press,2010),69-76 and Nicholas Walliman, Social Research Methods, (London: Sage,2016), 34-36 
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เช่น การศึกษาพรรคการเมืองทั่วโลกในแง่มุมต่าง ๆ อาจจะน าไปสู่การจ าแนกระบบพรรคการเมือง
ตามจ านวนพรรคที่มีบทบาทในสภา ลักษณะโครงสร้างของพรรค หรือการจัดองค์ กรของพรรค    หรือ 
การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่หนึ่ง อาจน ามาซึ่งการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรม
การเมืองของประชาชนในพื้นท่ีนั้น เป็นต้น 
 การอธิบายเป็นเป้าหมายหลักของการวิจัยซึ่งเน้นศึกษาสาเหตุของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมทาง
สังคมโดยชี้ให้เห็นปัจจัย กลไก หรือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมที่ศึกษาอย่าง     
สม ่าเสมอหรือคงเส้นคงวา ทั้งนี้เพราะการศึกษาแบบนี้เชื่อว่าปรากฏการณ์เดียวกันต้องมาจากสาเหตุเดียวกัน
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  

เช่น การศึกษาสาเหตุของการก่อการร้ายในพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศต่างๆ โดยอธิบายถึงปัจจัย กลไก 
หรือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการก่อการร้ายขึ้น หรือการศึกษาสาเหตุของการก่อการร้ายในพ้ืนที่ต่างๆ ใน
ประเทศต่างๆ ในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือค้นหาสาเหตุร่วมที่ใช้ในการอธิบายการเกิดการก่อการร้าย เป็นต้น 
 

ในทางตรงกันข้าม หากเป้าหมายหลักของการวิจัยคือการท าความเข้าใจ การวิจัยแบบนี้จะมุ่งหา
เหตุผลในการแสดงพฤติกรรมหรือการเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมจากตัวผู้กระท าการในกรณีนั้นโดยตรง ทั้งนี้
เพราะพฤติกรรมลักษณะเดียวกันของคนแต่ละคนหรือแต่ละสังคมไม่จ าเป็นต้องมีที่มาอย่างเดียวกัน 

 เช่น การศึกษาสาเหตุการรัฐประหารของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ว่าเพราะเหตุใดจอมพล สฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ถึงท าการรัฐประหาร ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมของจอมพล สฤษดิ์ ธนะ
รัชต์เฉพาะกรณี ทั้งนี้หากศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุการรัฐประหารของของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ กับสาเหตุ
การรัฐประหารของพลเอกสนธิ บุญยะรัตกลิน  อาจไม่เหมือนหรือแตกต่างกันก็เป็นได้เพราะเป็นศึกษาเพ่ือท า
ความเข้าใจเฉพาะกรณี เป็นต้น 
 ส าหรับการท านาย หากเป้าหมายหลักในการวิจัยเป็นการท านาย การวิจัยก็จะเน้นการน าเอาทฤษฎี 
แนวคิด หรือหลักการส าหรับการอธิบายปรากฏการณ์มาคาดคะเนผลที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้เงื่อนไข
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางสังคมศาสตร์การท านายมักจะแสดงออกในรูปของการคาดการณ์ปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่น่าจะเกิดขึ้น เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเติบโตจากการลงทุน การบริโภค 
และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล เป็นต้น ทั้งนี้ผลในการคาดการณ์มีแนวโน้มที่จะคลาดเคลื่อนมากกว่าการท านาย
ในทางวิทยาศาสตร์ เพราะสังคมศาสตร์มีข้อจ ากัดในการควบคุมตัวแปรแทรกมากกว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 เป้าหมายหลักห้าประการได้แก่ การส ารวจ การพรรณนา การอธิบาย การท าความเข้าใจ การท านาย
มักจะพบในการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ทางวิชาการ 
 ในกรณีของการวิจัยประยุกต์นั้น หากเป้าหมายในการวิจัยเป็นการหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง 
การวิจัยก็จะมุ่งหาแนวทางหรือวิธีการในการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านหนึ่ง โดยอาศัยองค์ความรู้หรือการ
อธิบายในเชิงทฤษฎี ในหลายกรณี การวิจัยแบบนี้จะมีลักษณะของการลองผิดลองถูกเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสม
หรือดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือลดอาชญากรรม 
การลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้ง เป็นต้น 
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แต่ถ้าเป้าหมายในการวิจัยเป็นการประเมินผล การวิจัยก็จะเป็นการตรวจสอบนโยบาย โครงการ หรือ
แผนงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่และเพียงใด รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและการก าหนดนโยบาย เช่น การประเมินผลโครงการบ้านเอื้ออาทรของรัฐบาล เป็นต้น  

ส่วนการวิจัยที่มีเป้าหมายเป็นการประเมินผลผลกระทบ จะเน้นการระบุถึงผลที่น่าจะเกิดขึ้นตามมา
จากโครงการ การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่ง หรือการด าเนินนโยบายของรัฐบาล โดยชี้ให้เห็นผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ ที่จะมีต่อสังคมหรือประชาชน เช่น การศึกษาผลกระทบของการสร้างเขื่อนต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เป็นต้น 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  2.1.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่  2  ตอนที่  2.1  เรื่องท่ี  2.1.1 
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เรื่องท่ี 2.1.2. ค าถามหลักในการวิจัย 
นอกเหนือไปจากเป้าหมายในการวิจัยแล้ว สภาพและขอบข่ายในการวิจัยยังได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก

ค าถามในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค าถามหลักที่ตั้งขึ้นเพ่ือหาค าตอบในงานวิจัยแต่ละชิ้นซึ่งอาจจะมีเพียง
ค าถามเดียวหรือหลายค าถามก็ได้ โดยทั่วไปค าถามที่พบในงานวิจัยได้แก่ค าถามประเภท อะไรหรือเป็นอย่างไร 
(what) ท าไมหรือเพราะ เหตุใด (why) และโดยวิธีใดหรือกระบวนการเป็นอย่างไร (how) นอกจากนี้ในการ
วิจัยที่ต้องการยืนยันการด ารงอยู่ของสภาพการณ์บางอย่างก็อาจจะมีค าถามประเภทเป็นเช่นนั้นหรือไม่ 
(whether) อีกด้วย ค าถามแต่ละประเภทจะมีบทบาทในการก าหนดทิศทางของการวิจัยในหลายด้านรวมทั้ง
เป้าหมายหลักในการวิจัย 
 ค าถามประเภทอะไรหรือเป็นอย่างไร (what)2 เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบเชิงพรรณนาซึ่งมุ่งที่จะ
ค้นหาและบรรยายให้เห็นว่า ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมที่ศึกษามีสภาพ ลักษณะ และรูปแบบเป็นอย่างไร  
การวิจัยที่มีค าถามหลักประเภทนี้เพียงอย่างเดียวก็จะมีการพรรณนาเป็นเป้าหมายหลักในการวิจัย เช่น 
สหภาพแรงงานในสังคมไทยมีโครงสร้างและองค์ประกอบอย่างไร มีสมาชิกจ านวนเท่าไหร่ และมีบทบาททาง
การเมืองแบบไหน การตั้งค าถามวิจัยเช่นนี้ ค าตอบของการวิจัยจะเป็นค าตอบเชิงพรรณนาในลักษณะของการ
บรรยายให้เห็นโครงสร้างและองค์ประกอบของสหภาพแรงงานในสังคมไทย จ านวนสมาชิก และบทบาท
ทางการเมือง เป็นต้น 
 ค าถามประเภทท าไมหรือเพราะเหตุใด (why) เป็นค าถามที่เน้นการหาสาเหตุหรือเหตุผลของการ
เกิดขึ้นหรือการด ารงอยู่ของปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นการวิจัยที่มีค าถาม
หลักอย่างนี้จะต้องการค าตอบที่อธิบายสาเหตุหรือท าความเข้าใจเหตุผลว่า เพราะเหตุใดจึงมีปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมเกิดขึ้นหรือด ารงอยู่ในลักษณะที่เห็น เช่น ท าไมคนอังกฤษส่วนใหญ่ลงประชามติให้ประเทศอังกฤษ
ออกจากประชาคมยุโรป ค าตอบของการวิจัยจะเป็นค าตอบที่ค้นหาสาเหตุหรือเหตุผลของการที่คนอังกฤษส่วน
ใหญ่ลงประชามติให้ประเทศอังกฤษออกจากประชาคมยุโรป หรือการตั้งค าถามวิจัยว่า ท าไมพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จึงท าการรัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ค าตอบของการวิจัยจะเป็นค าตอบที่ค้นหา
สาเหตุหรือเหตุผลในการท ารัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น 
 ส าหรับค าถามประเภทโดยวิธีใดหรือกระบวนการเป็นอย่างไร (how) ค าถามลักษณะนี้มุ่งหา
ค าตอบในเชิงวิธีด าเนินการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ต้องการ 
เช่น กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เป็นอย่างไรจึงท าให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 
ค าตอบของการวิจัยจะเป็นค าตอบมุ่งชี้ให้เห็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ที่ให้ประเทศนี้มี
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง หรือจีนมีขั้นตอนในการพัฒนาเศรษฐกิจหลังทศวรรษ 1970 อย่างไร ค าตอบของการ
วิจัยจะเป็นค าตอบมุ่งชี้ให้เห็นขั้นตอนในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนหลังทศวรรษ 1970 หรือ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา กระท าการรัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างไร ค าตอบของการวิจัยจะเป็น
ค าตอบทีมุ่่งชี้ให้เห็นกระบวนการ ขั้นตอน ในการท ารัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

                                                           
2 Norman Blaikie, Designing social research : the logic of anticipation, 58-61 
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 ส่วนค าถามประเภทเป็นเช่นนั้นหรือไม่ (whether) จะพบในการวิจัยที่ต้องการพิสูจน์หรือยืนยันว่า
สิ่งที่ศึกษาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ และเพียงใดโดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือกรอบความคิดที่
ยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักการเมืองไทยส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบอ านาจนิยมหรือไม่ ค าถามประเภทนี้
ในหลายกรณีมักจะแยกไม่ออกจากค าถามประเภทอะไร หรือเป็นอย่างไรหรือเป็นส่วนหนึ่งของค าถามประเภท
นั้น 
 การตั้งค าถามวิจัยโดยใช้ประเภทค าถามที่แตกต่างกันมีผลต่อค าตอบของการวิจัยที่แตกต่างกัน แม้ว่า
จะเป็นการศึกษาในปรากฏการณ์เดียวกัน เช่น ปรากฏการณ์การรัฐประหารรัฐบาลดร.ทักษิณ  ชินวัตร โดยพล
เอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน ดังนี้ 

ถ้าตั้งค าถามวิจัยว่าโดยใช้ค าว่าอะไรหรือเป็นอย่างไร (what) เช่น การรัฐประหารรัฐบาล ทักษิณ  
ชินวัตร โดยสนธิ บุญยะรัตนกลิน เป็นอย่างไร มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง  ค าตอบของการวิจัยจะเป็นค าตอบที่
มุ่งเน้นการพรรณนา ชี้ให้เห็นสภาพปรากฏการณ์การรัฐบาล และกลุ่มคนที่เข้ ามาเกี่ยวข้อง หรือเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรัฐประหารครั้งนี้ 

ถ้าตั้งค าถามวิจัยว่าโดยใช้ค าว่าท าไมหรือเพราะเหตุใด (why) เช่น ท าไมพลเอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน 
จึงท าการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ค าตอบของการวิจัยจะเป็นค าตอบที่ค้นหาสาเหตุหรือเหตุผลใน
การท ารัฐประหารของพลเอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน ชี้ให้เห็นว่าอะไรคือเหตุที่น าไปสู่ผล (ปรากฏการณ์
รัฐประหาร) 

ถ้าตั้งค าถามวิจัยว่าโดยใช้ค าว่าท าไมหรือเพราะเหตุใด (why) เช่น พลเอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน ท า
การรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร อย่างไร ค าตอบของการวิจัยจะเป็นค าตอบที่มุ่งชี้ให้เห็นกระบวนการ 
ขั้นตอน ในการท ารัฐประหารของพลเอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน 

ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยปรากฏการณ์การเมืองหนึ่งๆ สามารถตั้งค าถามวิจัยได้มากกว่า 1 ค าถาม เช่นใน
การศึกษาวิจัยเรื่อง การรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรโดยพลเอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน ค าถามการวิจัยใน
การศึกษาเรื่องนี้อาจตั้ง 2 ค าถามวิจัย คือ 1) ท าไมพลเอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน จึงท าการรัฐประหารรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร และ 2) พลเอกสนธิ บุญยะรัตนกลิน ท าการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร อย่างไร ซึ่งทั้ง
สองค าถามวิจัยจะน าไปสู่ค าตอบของการวิจัยที่แตกต่างกัน โดยค าถามวิจัยแรกมุ่งแสวงหาสาเหตุการ
รัฐประหาร ค าถามวิจัยที่สอง มุ่งหาค าตอบในเชิงวิธีด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการในการรัฐประหาร เป็น
ต้น 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  2.1.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่  2  ตอนที่  2.1  เรื่องท่ี  2.1.2 
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ตอนที่ 2.2  
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัย 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอน 2.2  แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับค าถามในการวิจัย 
 เรื่องท่ี 2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัย 
 
แนวคิด 

1.  เป้าหมายในการวิจัยมีความสัมพันธ์กับค าถามในการวิจัย โดยค าถามในการวิจัยแต่ละประเภทจะ

มีบทบาทในการก าหนดทิศทางของการวิจัยในหลายด้านรวมทั้งเป้าหมายหลักในการวิจัย ในทางตรงกันข้าม 

ผู้วิจัยอาจไม่ได้เริ่มจากการตั้งค าถามในการวิจัย แต่เริ่มจากปรากฎการณ์ที่สนใจศึกษา และก าหนดเป้าหมาย

ในการวิจัยว่าการวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไร แล้วจึงน ามาสู่การตั้งค าถามในการวิจัยก็ได้เช่นกัน 

2. เป้าหมายและค าถามหลักในการวิจัยมักจะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลวิธีในการวิจัย กล่าวคือ 

เป้าหมายในการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะน าไปสู่ค าถามในการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นและเชื่อมโยง

ไปสู่การใช้กลวิธีในการวิจัยที่น าไปสู่การตอบค าถามและการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แต่ละ

เป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัยไม่ได้ผูกติดอยู่กับกลวิธี ค าถาม และเป้าหมายเดียว แต่จะมีลักษณะที่

เหมาะสมกับรูปแบบของ เป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัยต่าง ๆ มากหรือน้อยแตกต่างกันไป 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับค าถามในการวิจัยได ้
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัยได ้
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เรื่องท่ี 2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับค าถาม 
 เป้าหมายในการวิจัยมีความสัมพันธ์กับค าถามในการวิจัย โดยค าถามในการวิจัยแต่ละประเภทจะมี
บทบาทในการก าหนดทิศทางของการวิจัยในหลายด้านรวมทั้งเป้าหมายหลักในการวิจัย 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเภทของค าถามในการวิจัย ได้แก่ ค าถามอะไรหรือเป็นอย่างไร ท าไมหรือ
เพราะเหตุใด และโดยวิธีใดหรือกระบวนการเป็นอย่างไร นอกจากนี้ในการวิจัยที่ต้องการยืนยันการด ารงอยู่
ของสภาพการณ์บางอย่างก็อาจจะมีค าถามประเภทเป็นเช่นนั้นหรือไม่  
 ส่วนเป้าหมายหลักในการวิจัยที่พบเห็นกันโดยทั่วไปมักจะได้แก่ การส ารวจ การพรรณนา การอธิบาย 
การท าความเข้าใจ การท านาย รวมทั้งการหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และการศึกษาเพ่ือ
ประเมินผลกระทบ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในการวิจัยกับค าถามในการวิจัยปรากฏความสัมพันธ์ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในการวิจัยกับค าถามในการวิจัย 
 

เป้าหมายในการวิจัย ค าถามในการวิจัย 
การส ารวจ อะไรหรือเป็นอย่างไร 
การพรรณนา อะไรหรือเป็นอย่างไร 
การอธิบาย ท าไมหรือเพราะเหตุใด 
การท าความเข้าใจ ท าไมหรือเพราะเหตุใด 
การท านาย อะไรหรือเป็นอย่างไร 
การหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเป็นอย่างไร 
การประเมินผล อะไรหรือเป็นอย่างไร / ท าไมหรือเพราะเหตุใด 
การประเมินผลกระทบ อะไรหรือเป็นอย่างไร / ท าไมหรือเพราะเหตุใด 
 
ที่มา ปรับปรุงจาก Norman Blaikie, 2010, 77 
 ในการวิจัยพ้ืนฐาน ค าถามในการวิจัยประเภท อะไรหรือเป็นอย่างไร จะมีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย
ในการวิจัยที่เป็น การส ารวจ การพรรณนา และการท านาย  
 เช่น การตั้งค าถามในการวิจัยว่า “การคอร์รัปชันเชิงนโยบายในสมัยรัฐบาล ก เป็นอย่างไร” ภายใต้
ค าถามนี้ ผู้วิจัยสามารถก าหนดเป้าหมายในการวิจัยได้ว่าผู้วิจัยต้องการ ส ารวจ พรรณนา หรือท านาย 
 ถ้าเป้าหมายในการวิจัยคือการส ารวจ ที่ เป็นการศึกษาเพ่ือท าความรู้จักกับปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมที่ศึกษาเพ่ือปูทางไปสู่การศึกษาในระดับที่ลึกซึ้งต่อไปนั้น อาจเป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการคอร์รัปชันเชิงนโยบายในสมัยรัฐบาล ก ความเข้าใจของประชาชนต่อลักษณะการ 
คอร์รัปชันเชิงนโยบายในสมัยรัฐบาล ก เป็นต้น ซึ่งจะได้ข้อมูลพื้นฐานในการเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษา 

 



13 
 

ถ้าเป้าหมายในการวิจัยคือการพรรณนา ที่เน้นการพิจารณาและรายงานลักษณะของปรากฏการณ์
หรือพฤติกรรมทางสังคมที่ศึกษา ซึ่งผลของการวิจัยมักจะน าไปสู่การจ าแนกประเภทหรือรูปแบบพฤติกรรม
หรือปรากฏการณ์นั้น อาจเป็นการชี้ให้เห็นลักษณะ หรือรูปแบบของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของรัฐบาล ก . 
ว่ามีลักษณะและรูปแบบการคอร์รัปชันเชิงนโยบายอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายในการวิจัยที่เป็นการพรรณนา
มีความลึกในการศกึษามากกว่าเป้าหมายในการวิจัยที่เป็นการส ารวจ เป็นต้น  

หรือการตั้งค าถามในการวิจัยว่า “อะไรจะเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันเชิงนโยบายในสมัยรัฐบาล ก” ถ้า
เป้าหมายในการวิจัยคือการท านาย ที่ เน้นการน าเอาทฤษฎี แนวคิด หรือหลักการส าหรับการอธิบาย
ปรากฏการณ์มาคาดคะเนผลที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นการคาดคะเน
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของรัฐบาล ก. จากแนวคิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เป็น
ต้น 

ค าถามในการวิจัยประเภท ท าไมหรือเพราะเหตุใด จะมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายในการวิจัยที่เป็น
การอธิบายและการท าความเข้าใจ 

เช่น การตั้งค าถามในการวิจัยว่า “ท าไมรัฐบาล ก. ถึงคอร์รัปชันเชิงนโยบาย” ภายใต้ค าถามนี้ ผู้วิจัย
สามารถก าหนดเป้าหมายในการวิจัยได้ว่าผู้วิจัยต้องการการอธิบาย หรือท าความเข้าใจ 

ถ้าเป้าหมายในการวิจัยคือการอธิบาย ที่เน้นศึกษาสาเหตุของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมทางสังคม
โดยชี้ให้เห็นปัจจัย กลไก หรือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ อาจเป็นการอธิบายให้เห็นถึงปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของรัฐบาล ก ซึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของ
รัฐบาล ก นั้น อาจเป็นปัจจัยร่วมที่น าไปสู่การคอร์รัปชันเชิงนโยบายในรัฐบาลอ่ืนๆ หรือรัฐบาลในประเทศอ่ืน 
เป็นต้น 

ถ้าเป้าหมายในการวิจัยคือการท าความเข้าใจ ที่มุ่งหาเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมหรือการเกิด
ปรากฏการณ์ทางสังคมจากตัวผู้กระท าการในกรณีนั้นโดยตรง อาจเป็นการอธิบายให้เห็นถึงสาเหตุของการ
คอร์รัปชันเชิงนโยบายจากตัวผู้น ารัฐบาล ก โดยตรง เพ่ือท าความเข้าใจคอร์รัปชันเชิงนโยบายของรัฐบาล ก 
เป็นต้น 

ในการวิจัยประยุกต์ ค าถามในการวิจัยประเภทอะไรหรือเป็นอย่างไร/ ท าไมหรือเพราะเหตุใดจะมี
ความสัมพันธ์กับเป้าหมายในการวิจัยที่เป็นการประเมินผล และการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบ ในขณะที่
ค าถามในการวิจัยประเภทกระบวนการเป็นอย่างไรจะมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายในการวิจัยที่เป็นการหา
แนวทางในการเปลี่ยนแปลง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในการวิจัยกับค าถามในการ
วิจัย ในลักษณะที่ค าถามในการวิจัยแต่ละประเภทจะมีบทบาทในการก าหนดเป้าหมายหลักในการวิจัย ในทาง
ตรงกันข้าม ในการวิจัยผู้วิจัยอาจไม่ได้เริ่มจากการตั้งค าถามในการวิจัย แต่เริ่มจากปรากฎการณ์ที่สนใจศึกษา 
และก าหนดเป้าหมายในการวิจัยว่าการวิจัยนี้มีเป้าหมายเพ่ืออะไร แล้วจึงน ามาสู่การตั้งค าถามในการวิจัยก็ได้
เช่นกัน 



14 
 

 เช่น ผู้วิจัยสนใจศึกษาปรากฏการณ์การคอร์รัปชันเชิงนโยบายของรัฐบาล ก โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
พรรณนา ที่ชี้ให้เห็นถึงลักษณะ รูปแบบของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยอาจตั้งค าถามในการวิจัย
ว่า “การคอร์รัปชันเชิงนโยบายในสมัยรัฐบาล ก เป็นอย่างไร” หรือผู้วิจัยมีเป้าหมายเพื่ออธิบายสาเหตุของการ
คอร์รัปชันเชิงนโยบายของรัฐบาล ก ผู้วิจัยอาจตั้งค าถามในการวิจัยว่า “ท าไมรัฐบาล ก. ถึงคอร์รัปชันเชิง
นโยบาย” เป็นต้น 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  2.2.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.2.1 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่  2  ตอนที่  2.2  เรื่องท่ี  2.2.1 
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เรื่องท่ี 2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีหลังจากศึกษาเนื้อหา 
เป้าหมายและค าถามหลักในการวิจัยมักจะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลวิธีในการวิจัย กล่าวคือ 

เป้าหมายในการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะน าไปสู่ค าถามในการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นและเชื่อมโยง
ไปสู่การใช้กลวิธีในการวิจัยที่น าไปสู่การตอบค าถามและการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แต่ละ
เป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัยไม่ได้ผูกติดอยู่กับกลวิธี ค าถาม และเป้าหมายเดียว แต่จะมีลักษณะที่
เหมาะสมกับรูปแบบของ เป้าหมาย ค าถาม และกลวิธีในการวิจัยต่าง ๆ มากหรือน้อย 

 
ตารางท่ี 2. กลวิธีในการวิจัย ค าถาม และเป้าหมาย.ในการวิจัย 

 
เป้าหมายในการวิจัย กลวิธีในการวิจัย                   ค าถามหลัก 

  อุปนัย นิรนัย การทดสอบตัวแบบ การตีความ  
การส ารวจ 
การพรรณนา 
การอธิบาย 
การท านาย 
การท าความเข้าใจ 
การหาแนวทาง
เปลี่ยนแปลง  
การประเมินผล 
การศึกษาผลกระทบ 

*** 
*** 
* 
** 

- - - 
- - - 
** 
** 

- - - - 
- - - - 
*** 
*** 

- - - - 
* 
** 
** 

- - - - - 
- - - - - 

*** 
- - - - 
- - - - 

** 
** 
** 

*** 
*** 

- - - - - 
- - - - - 

*** 
** 
** 
** 

  เป็นอย่างไร 
  เป็นอย่างไร  
  เพราะเหตุใด  
  เป็นอย่างไร  
  เพราะเหตุใด  
  โดยวิธีใด  
  อะไรและ   
  ท าไม 
  อะไรและ  
  ท าไม 

หมายเหตุ: *** = มาก ** = กลาง ๆ * = น้อย 
ที่มา: Blaikie (2010: 105) 
  ตารางที่ 2. ชี้ให้เห็นว่า ความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมาย กลวิธี และค าถามในการวิจัยแต่ละ
ประเภทมีมากน้อยต่างกัน หากเป้าหมายหลักคือการส ารวจ หรือการพรรณนา ค าถามในการวิจัยก็จะเป็น
ค าถามประเภทเป็นอย่างไร และกลวิธีในการวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยสองแบบนี้มากที่สุดก็คือ วิธี อุปนัย 
หรือไม่ก็วิธีการตีความเท่านั้น ส่วนกลวิธีอ่ืนไม่เหมาะกับการวิจัยแบบนี้เลย ทั้งนี้เป็นเพราะการวิจัยเชิงส ารวจ
หรือเชิงพรรณนาเป็นการแสวงหาความรู้ในประเด็นที่ยังไม่มีใครเคยศึกษาหรือไม่มีการศึกษาลึกลงไปใน 
รายละเอียด ดังนั้น การที่จะสร้างสมมุติฐานหรือตัวแบบจากทฤษฎีหรือข้อค้นพบจากงานวิจัยอ่ืน ๆ โดยกลวิธี
แบบนิรนัยหรือกลวิธีการทดสอบตัวแบบย่อมเป็นไปไม่ได้ 
 ในกรณีของการวิจัยที่มุ่งอธิบายปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคมเป็นหลัก ค าถามพ้ืนฐานจะเป็น
เพราะเหตุใดหรือท าไม และกลวิธีในการวิจัยที่เหมาะกับการวิจัยแบบนี้มากที่สุดคือ กลวิธีแบบนิรนัยและ
กลวิธีแบบการทดสอบตัวแบบ เพราะการวิจัยลักษณะนี้ต้องการค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์
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หรือพฤติกรรม กระบวนการวิจัยมักจะต้องเริ่มจากการส ารวจองค์ความรู้จากทฤษฎีและข้อค้นพบจากงานวิจัย
เชิงประจักษ์เพ่ือสร้างสมมุติฐานหรือตัวแบบส าหรับทดสอบว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการเกิดปรากฏการณ์หรือ 
พฤติกรรมหรือไม่และเพียงใด อย่างไรก็ตาม กลวิธีแบบอุปนัยอาจจะพอน ามาใช้กับการวิจัยแบบนี้ได้บ้าง หาก
การส ารวจหรือการศึกษาในรายละเอียดน าไปสู่การค้นพบปัจจัยที่เชื่อได้ว่าส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมอย่างชัดเจน  

ส าหรับการวิจัยที่เน้นการท านาย หรือคาดการณ์ปรากฏการณ์ ค าถามในการวิจัยแบบนี้ก็คือสิ่งน่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไร กลวิธีที่มักจะน ามาใช้เป็นหลักก็คือกลวิธีแบบนิรนัย เนื่องจากการท านายหรือ
คาดการณ์มักจะต้องอาศัยทฤษฎีหรือข้อค้นพบเชิงประจักษ์ที่ยอมรับกันมาเป็นฐานในการท านาย กลวิธีแบบ
อุปนัยก็อาจจะใช้กับการวิจัยแบบนี้ได้ หากการส ารวจหรือศึกษารายละเอียดของปรากฏการณ์    ท าให้
สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งน่าจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
 หากการวิจัยนั้นมีเป้าหมายที่เป็นการท าความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม กลวิธีในการวิจัยที่ใช้ส าหรับ
กรณีเช่นนี้มีอยู่อย่างเดียวคือการตีความ ถึงแม้ว่าค าถามหลักในการวิจัย ได้แก่ เพราะเหตุใดหรือท าไม 
เหตุผลส าคัญก็คือ การวิจัยลักษณะนี้ต้องการทราบเหตุผล ความคิด และความเชื่อและบริบทที่เกี่ยวข้องของผู้
แสดงพฤติกรรมโดยเฉพาะเพ่ือตีความว่าอะไรคือที่มาของพฤติกรรมทางสังคมในกรณีนั้น  

ส่วนกรณีการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการประเมินผลและการศึกษาผลกระทบเป็นเป้าหมายหลัก ผู้วิจัย
สามารถเลือกใช้กลวิธีแบบใดแบบหนึ่งจากทุกรูปแบบหากเห็นว่าเหมาะสมกับกรณีศึกษา ส าหรับการวิจัยที่มุ่ง
หาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง กลวิธีแบบอุปนัยไม่เหมาะกับการวิจัยแบบนี้ เพราะการแสวงหาแนวทางในการ
ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ จากกลวิธีแบบนี้ต้องใช้เวลามากในการศึกษาและไม่ทันการณ์ 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  2.2.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่  2  ตอนที่  2.2 เรื่องท่ี  2.2.2 
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ตอนที่ 2.3  
รูปแบบการวิจัยในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอน 2.3  แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 2.3.1. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามประโยชน์ในการวิจัย 
 เรื่องท่ี 2.3.2. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามกระบวนการวิจัย 
 เรื่องท่ี 2.3.3. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
แนวคิด 

1.  รูปแบบการวิจัยที่จ าแนกตามประโยชน์การวิจัยนั้นมี 2 รูปแบบ คือการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัย
การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไป
ใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆที่ได้จากการวิจัยขั้นพ้ืนฐานมา
ประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

2.รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามกระบวนการวิจัย2 รูปแบบ นั่นคือ การวิจัยที่มีการทดสอบสมมุติฐาน
หรือตัวแบบ และการวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบทั้งนี้เป็นเพราะนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
รัฐศาสตร์มีมุมมองเชิงปรัชญาในการแสวงหาความรู้และกลวิธีในการวิจัยที่แตกต่างกัน 

3. รปูแบบการวิจัยที่จ าแนกตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ การ
วิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายรูปแบบการวิจัยจ าแนกตามเป้าหมายหลักในการวิจัยได ้
 2. อธิบายรูปแบบการวิจัยจ าแนกตามกระบวนการวิจัยได้ 
 3. อธิบายรูปแบบการวิจัยจ าแนกตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
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บทน า 
 

การวิจัยในทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์อาจจะจ าแนกได้หลากหลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์
หรือแนวคิดที่ใช้ในการแยกประเภทของการวิจัย หากพิจารณาตามประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย อาจจะ
จ าแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ เป็นการวิจัยเชิงวิชาการหรือการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกต์ เมื่อพิจารณา
จากเป้าหมายหลักในการวิจัย ก็อาจจะจ าแนกเป็น อาทิ การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงพรรณนาไปจนถึงการ
วิจัยเชิงประเมินผล หรือถ้าพิจารณาตามวิธีวิทยาที่ใช้ในการวิจัยก็อาจแบ่งออกเป็น เช่น การวิจัยเชิง 
เปรียบเทียบ การวิจัยสนาม และการวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการและขั้นตอนในการวิจัยค่อนข้างมากและชัดเจนอาจจะจ าแนกได้ตามกระบวนการวิจัยและตามลักษณะ
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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เรื่องท่ี 2.3.1. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามประโยชน์ในการวิจัย 
 
               รูปแบบการวิจัยที่จ าแนกตามประโยชน์การวิจัยนั้นมี 2 รูปแบบ คือการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) และการวิจัยการวิจัยประยุกต์ (Applied 
research) 
 1)การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เป็น
การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฎการณ์
และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือตั้ง
และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎต่างๆ (Laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้
ประโยชน์โดยเฉพาะ3 
 ตัวอย่างงานวิจัยพื้นฐาน เช่น 
 การศึกษา “รัฐต ารวจสมัยใหม่ : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549”4 
 การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของรัฐต ารวจ
สมัยใหม่ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง 2549 รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
สังคม  
 ผลการวิจัยพบว่า เงื่อนไขหลายประการเป็นมูลเหตุน าไปสู่การปกครองระบอบนี้ ได้แก่ 
ลักษณะผู้น าแบบอ านาจนิยม กลุ่มทุนที่มีบทบาทในทางการเมืองโดยตรงมากขึ้น ปัญหาวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอ านาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย ในมิติความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับสังคม รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั้นได้น าพาประชาชนในประเทศไปอยู่ใต้การปกครองระบอบรัฐ
ต ารวจได้อย่างแยบยล รัฐบาลมีการใช้อ านาจในการปราบปรามด้วยมาตรการที่รุนแรง และมีการควบคุมกลไก
การท างานขององค์กรรัฐและองค์กรอิสระอย่างเข้มข้นซึ่งสอดคล้องกับลักษณะรัฐต ารวจสมัยใหม่ วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้วิเคราะห์เหตุการณ์ความรุนแรงกรณีการปราบปรามยาเสพติดและสถานการณ์ภาคใต้ นอกจากนี้ยัง
พบว่า ขบวนการภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพ่ือต่อต้านรัฐบาล จึงท าให้ระบอบรัฐต ารวจสมัยใหม่ของ พ.ต.ท.
ทักษิณ นั้นไม่อาจหยั่งรากลึกในเชิงสถาบันได้อย่างถาวร 
 การศึกษา “ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -
ญี่ปุ่น”5  

                                                           
3 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. www.raot.co.th/article_attach/reserch%20form%2061.doc, 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561) 
4 ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, รัฐต ารวจสมัยใหม่ : ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใตร้ัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน

วัตร พ.ศ. 2544-2549, (ดุษฎีนิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2549)  
 

5อรพรรณ กุลพรพันธ,์ ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น. (วิทยานิพนธ์  

http://www.raot.co.th/article_attach/reserch%20form%2061.doc
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 การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเจียรวนนท์กับรัฐบาลพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร และผลประโยชน์ทับซ้อนที่กลุ่มนี้จะได้รับจากนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 
(JTEPA)  
 การวิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีคือ หนึ่ง แนวคิดเรื่อง โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและลัทธิเสรี
นิยมใหม่ สอง ทฤษฎีทุนนิยมผูกขาดครอบครองอ านาจรัฐและทุนนิยมแบบพวกพ้อง และสาม แนวคิดเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสารและการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกกลุ่ม FTA Watch  
 ผลการศึกษาพบว่าภายใต้นโยบาย JTEPA ก่อให้เกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ของ
สาธารณะที่ต้องเสียไปเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในพรรคซึ่งก็คือกลุ่มเจียรวนนท์ ซึ่งเป็นกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยี ศักยภาพ โอกาสและอ านาจในภาครัฐ ท าให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางการค้าคือ หนึ่ง สินค้าไก่ สอง สินค้ากุ้ง สาม ผลไม้ และสี่ ช่องทางในการสร้างแบรนด์ CP ในตลาดญี่ปุ่น 
ที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้แก่กลุ่มนี้ ส่วนผลประโยชน์ของสาธารณะที่ต้องเสียไปก็คือ หนึ่ง สินค้าข้าว ที่
รัฐบาลยอมถอนสินค้าข้าวออกจากการเจรจาเพ่ือแลกกับการส่งออกสินค้าไก่ กุ้งและอาหารแปรรูป สอง การ
เปิดโอกาสให้มีการน าเข้าขยะพิษเข้ามาในไทย สาม สิทธิบัตรจุลชีพที่เปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นเจ้าของสาร
พันธุกรรมที่มีถ่ินก าเนิดในไทย โดยรวมนอกจากผลประโยชน์สาธารณะที่เป็นรูปธรรมที่สูญเสียไปแล้ว นโยบาย 
JTEPA ยังอาจส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขของไทยด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายที่แลกกับ
ผลประโยชน์ที่กลุ่มเจียรวนนท์ได้รับ 
 การศึกษา “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อโครงการเขื่อนพลังงานน้ ามยิตซอนในรัฐคะ
ฉิ่น เมียนมาร์”6  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อ
โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ ามิตโสน (Myitsone)  โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแนวคิดผสมผสานระหว่าง ทฤษฎี
การระดมทรัพยากรและทฤษฎีโอกาสทางการเมือง มุ่งเน้นไปที่ทักษะการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนท้องถิ่น และ
วิธีการที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากภายนอก และโอกาสทางการเมืองที่เกิดขึ้น  
 การวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล ครอบคลุมถึง การวิเคราะห์รายงานและ
เอกสาร, การสนทนาแบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักในภาคสนาม โดยข้อมูลได้ถูก
รวบรวมมาจากชุมชนในท้องถิ่น จากหมู่บ้านสองแห่งที่ถูกบังคับให้ตั้งถิ่นฐานใหม่  ภาคประชาสังคม
,นักการเมือง และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลถูกรวบรวมในรัฐคะฉิ่นและเมืองย่างกุ้ง การศึกษา

                                                                                                                                                                                     

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553) 
6 Hkawn Ja Aung, Social Movement on Myitsone Hydropower Dam Project in Kachin 

State,Burma/Myanmar, (Thesis Master of Arts, International Development Studies Faculty of Political 
Science Chulalongkorn University, 2014) 
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ครั้งนี้ยังได้ส ารวจว่าการตัดสินใจยกเลิกโครงการเขื่อนมิตโสนมีนัยยะอย่างไรต่อการก ากับดูแลโครงการขนาด
ใหญ่อ่ืน ๆ ในพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไฟฟ้าพลังน้ า 
 เขื่อนมิตโสนถูกเสนอให้มีการสร้างขึ้นโดยรัฐบาลพม่าและ บริษัทจากประเทศจีน ที่จุดบรรจบ
ของแม่น้ า Mali Hka และแม่น้ า Nmai Hka ในรัฐคะฉิ่นในปี 2006 ในขณะที่ร้อยละ 90 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากเขื่อนจะถูกส่งไปยังประเทศจีนแต่ผู้คนหลายล้านคนที่ยังพ่ึงพาแม่น้ าอิระวดีในประเทศพม่าจะได้รับ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การก่อสร้างในเบื้องต้นเริ่มในปี 2009 ซึ่ง ได้ส่งผลกระทบอย่างทันที
ต่อผู้คน ผลกระทบดังกล่าวเช่น การบังคับตั้งถิ่นฐานใหม่, การสูญเสียวิถีชีวิต, ทรัพย์สิน และที่ดิน, การสูญเสีย
ของสายพันธุ์ปลา และการตัดไม้ท าลายป่า ดังนั้นผู้คนที่ได้รับผลกระทบในพ้ืน และการเคลื่อนไหวทางสังคม
รวมถึงการใช้สื่อ, ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และพรรคการเมือง ก็ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือต่อต้านโครงการ จนเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2011,นาย เต็ง เส่ง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ประกาศระงับการก่อสร้าง
ของเขื่อนมิตโสน อย่างเป็นทางการ ในระหว่างที่เขาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีจนถึงปี 2015 
 ข้อค้นพบส าคัญของงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนพยายามที่จะกระจายผลกระทบของโครงการ
ไปในหลายๆภูมิภาคของประเทศ ในขณะเดียวกันชุมชนก็ประสบภาวะยากล าบากในการถูกไล่ที่และการ
สูญเสียวิถีการด ารงชีวิต การสนับสนุนทางการเงิน การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ในสื่อและการให้
การสนับสนุนในแง่กฎหมายมีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้รับรู้สู่ภายนอกมากข้ึน งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า
โครงการมิตโสนท าให้บทบาททางการเมืองของกองก าลังท้องถิ่นติดอาวุธในรัฐคะฉิ่นแตกต่างไปอย่างชัดเจน 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สรุปว่าการยับยังการด าเนินงานของโครงการมิตโสนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยที่น าโดยประธานาธิปดีและรัฐบาลใหม่ และโครงการมินโสนเป็นดังสัญลักษณ์
ให้กับการเคลื่อนไหวทางสังคมอ่ืนๆในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตย 

 2) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ และ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆที่
ได้จากการวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัด
ล่วงหน้า7 
 ตัวอย่างงานวิจัยประยุกต์ เช่น 
 การศึกษา “การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองท่ีได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจ าปี 2543”8 

                                                           
7 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, www.raot.co.th/article_attach/reserch%20form%2061.doc, 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561) 
8 ระดม วงษ์น้อม , ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , พิษณุ สุนทรารักษ์ , จิรวรรณ เดชานิพนธ์ , อัมพร ธ ารงลักษณ์ , วรา

ภรณ์ ผ่องสุวรรณ, รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ไดร้ับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการการเมืองประจ าป ี2543 (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 
2544) 
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     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 56 ก าหนดให้
มีกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และรัฐบาลได้เริ่มจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กองทุนตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา ในการจัดสรรเงินสนับสนุนจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนงานและโครงการของพรรคการเมือง  
 งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอโครงการเพ่ือติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง
ประจ าปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามโครงการและ
แผนงานของพรรคการเมือง ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง เพ่ือทราบปัญหา 
อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานและโครงการภายใต้แผนงานของคณะกรรมการกองทุน 
และเพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาระบบพรรคการเมืองให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง โดยได้ก าหนดขอบเขตและประเด็นการ
ติดตามประเมินผลครอบคลุมพรรคการเมืองทุกพรรคที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน 
  
 การศึกษา “การประเมินผลกระทบจากการปรับนโยบายคาจางขั้นต่ า 300 บาท”9 
 การปรับนโยบายคาจางขั้นต่ําใหเปน 300 บาทตอวันเปนนโยบายการปรับคาจางขั้นต่ําแบบกาว 
กระโดดที่ส าคัญของตลาดแรงงานในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนมีการคาดการณวาจะมีผลกระทบในวง 
กวางตอแรงงาน นายจาง โครงสรางการผลิตในแตละอุตสาหกรรม และอาจสงผลตอความสามารถในการ แข
งขันระดับประเทศ  
 การศึกษานี้จึงเปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นภายหลังการประกาศใชนโยบายโดยพิจารณา ใน 3 ดาน 
คือ ภาพรวมของตัวแปรที่ส าคัญในตลาดแรงงาน ผลที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิต และผลในดานของ สวัสดิการ
แรงงานและสังคม  
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การจางงานของแรงงานไมไดลดลงภายหลังมี นโยบายนี้ ภาพรวมของ
การกระจายตัวของรายไดดีขึ้น แตเมื่อพิจารณาเปนรายกลุมจะพบวา แรงงานใน อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มี
แรงงานตั้งแต 1 – 9 คน อาจจะมีการปรับตัวที่นอยกวาอุตสาหกรรมที่มีแรงงาน จ านวน 100 คนขั้นไป และ
การกระจายตัวของรายไดเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาของแรงงานยังคงมีความ แตกตางมาก การศึกษา
เรื่องผลิตภาพแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ลดลงลงของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน แตการศึกษานี้ยังไมระบุว
าระดับราคาสินคามีการปรับตัวสูงขึ้นมากอยางที่มีการคาดการณ และการเคลื่อนยาย การลงทุนไปยังประเทศ
อ่ืนอาจยังไมมีผลที่ชัดเจนเนื่องจากประเทศเพ่ือนบานตางก็มีการปรับนโยบายคาจาง ขั้นต่ําในชวงเวลานี้เช
นกัน ส าหรับขอเสนอในเชิงนโยบาย คือ การก าหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพ่ือการ ก าหนดมาตรการบรรเทา
ผลกระทบที่ถูกตองตามกลุม การสรางผลิตภาพของแรงงานใหสูงขึ้นมีความจ าเปน และตองด าเนินการอยางเป
                                                           

9 ศุภชัย ศรีสุชาต,ิ การประเมินผลกระทบจากการปรับนโยบายค่าจา้งขั้นต่ า 300 บาท 
http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/seminar/421/Symposium_36_Supachai.pdf (สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 
2561)  

 

http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/seminar/421/Symposium_36_Supachai.pdf
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นระบบ ควรมีการพิจารณาถึงการจายคาจางตามความสามารถเปนนโยบาย ประกอบ และการด าเนินการของ
ภาครัฐในอนาคตตองมกีารศึกษาผลกระทบรายกลุมและมีการเตรียมความ พรอมกอนการด าเนินนโยบาย     
   

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  2.3.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่  2  ตอนที่  2.3 เรื่องท่ี  2.3.1 
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เรื่องท่ี 2.3.2. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามกระบวนการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยที่จ าแนกตามกระบวนการวิจัย การวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

ไม่ได้มีข้ันตอนที่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าการวิจัยจะเริ่มต้นจากปัญหาในการวิจัยและจบลงด้วยการเขียน
รายงานการวิจัยเหมือนกันก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์มีมุมมองเชิงปรัชญาใน
การแสวงหาความรู้และกลวิธีในการวิจัยที่แตกต่างกัน ถึงกระนั้นก็ดีเราอาจจะจ าแนกการวิจัยในด้านนี้ตาม
กระบวนการหรือขั้นตอนในการวิจัยได้เป็น 2 รูปแบบ นั่นคือ การวิจัยที่มีการทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบ 
และการวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบ 

1) การวิจัยประเภทท่ีมีการตั้งและทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบ 
การวิจัยรูปแบบนี้ ในขั้นเตรียมการวิจัย (pre-empirical stage) การวิจัยประเภทนี้จะเริ่มต้นด้วยการ

ก าหนดหัวข้อและปัญหา (research topic and problem) ซึ่งจะน าไปสู่การตั้งค าถามในการวิจัย (research 
question(s)) ค าถามในการวิจัยที่ตั้งไว้จะเป็นที่มาของการเลือกเป้าหมายหลักและกลวิธีในการวิจัย 
(objective and strategy) ที่เหมาะสมซึ่งมักจะเป็นการอธิบายสาเหตุโดยกลวิธีแบบนิรนัยหรือการทดสอบตัว
แบบ แล้วตั้งสมมุติฐานหรือตัวแบบตามทฤษฎีหรือข้อค้นพบในการวิจัยเชิงประจักษ์โดยสมมุติฐานหรือตัวแบบ
จะท าให้ผู้วิจัยทราบถึงทิศทางของข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทดสอบ  

ส่วนในขั้นการลงมือวิจัย (empirical transformation) การวิจัยจะเริ่มจากการเก็บข้อมูลและการ
แปลงข้อมูล (data collection and transformation) ให้เหมาะกับการทดสอบสมมุติฐานและตัวแบบที่ตั้งไว้ 
และหลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การทดสอบว่า สมมุติฐานหรือตัวแบบนั้น
สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคมที่ศึกษาได้หรือไม่และเพียงใดในการวิจัยรูปแบบนี้ข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยเชิงประจักษ์และทฤษฎีซึ่งมาจากการส ารวจวรรณกรรมจะมีบทบาทส าคัญมากในการตั้ง
ค าถามและการสร้างสมมุติฐานหรือตัวแบบ 

ตัวอย่างงานวิจัย เช่น 
การศึกษา “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษา

ประชาชนในเขตหมู่บ้านค าบงและหมู่บ้านสะอาด ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”10 
งานวิจัยนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดทางสังคมวิทยาการเมืองที่ว่าระบอบการเมืองการปกครองแบบใด

แบบหนึ่งจะด ารงอยู่ได้ จะต้องอาศัยวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ืออ านวยต่อระบอบการเมืองการปกครองแบบ
นั้น หากจะพัฒนาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย จะต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยควบคู่กันไปด้วย เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองย่อมมีผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมทางการ
เมืองของประชาชนในประเทศนั้น 

                                                           
10 พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษา

ประชาชนในเขตหมู่บ้านค าบงและหมู่บ้านสะอาด ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น https://www.tci-

thaijo.org/index.php/HUSO/article/download  (สืบค้นเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2561)  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/article/download%20(23
https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/article/download%20(23
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วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนทั้งในส่วนที่เอ้ือและไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตย และเพ่ือหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท าการศึกษาทั้งจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในหมู่บ้านเป้าหมาย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดทางสังคมวิทยาการเมืองที่ว่าระบบการเมืองแบบใดแบบหนึ่งจะ

ด ารงอยู่ได้ จะต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ืออ านวยต่อการปกครองแบบนั้น เพราะวัฒนธรรมทาง
การเมืองจะมีผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆ วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีเสถียรภาพ และประสิทธิผลของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยก็คือ “การสร้างประชาธิปไตยที่ฐาน
ราก” เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองคือรากฐานส าคัญของระบบการเมือง ดังนั้น ถ้าต้องการประชาธิปไตยที่
แท้จริงต้องมีการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย วัฒนธรรมทาง
การเมืองที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย คือ “วัฒนธรรมแบบพลเมือง (Civic Culture) และระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีเสถียรภาพได้นั้นต้องมีวัฒนธรรมแบบพลเมืองเป็นตัวค้ าจุน จึงสามารถสรุปเป็น กรอบ
แนวคิดการวิจัยได้ตามแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมแบบพลเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีเป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ 

 
หมายเหตุ  civic culture – วัฒนธรรมแบบพลเมือง 
              Democratic political culture – วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
     Stable democracy - ประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ 

                                                           


 กรอบแนวคิดนีเ้ป็นกรอบแนวคิดเฉพาะของผู้วิจยัเร่ือง วฒันธรรมทางการเมืองกบัการพฒันาประชาธิปไตยในเขตชนบท
อีสาน : กรณีศกึษาประชาชนในเขตหมูบ้่านค าบงและหมูบ้่านสะอาด ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น  ซึง่ในประเดน็
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมพลเมือง (civic culture) กบัประชาธิปไตย (democracy) นัน้ สามารถอาจ
เพิ่มเติมได้ใน Gabriel A. Almond, Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations, Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1963, 
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 ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยคือ วัฒนธรรมแบบพลเมือง 
วัฒนธรรมแบบพลเมืองที่จ าเป็นต้องสร้างขึ้นเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมี 6 ประการส าคัญคือ ส านึก
แห่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส านึกแห่งการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด 
การมีจิตสาธารณะ การยึดหลักสันติวิธีและการประนีประนอม การรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพผู้อ่ืน และการมอง
โลกในแง่ดี  

ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยคือ การไม่สนใจมีส่วนร่วมทางการเมืองขาดส านึก
แห่งการรักษากฎหมายและการเคารพกฎกติกาของสังคม ความคิดเรื่องจิตสาธารณะที่คับแคบ หลักสันติวิธี
และการประนีประนอมยังไม่ถูกน าไปปฏิบัติ และความเข้าใจเรื่องการใช้สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของ
ผู้อื่นยังมีน้อย  

งานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมแบบพลเมืองให้เกิดขึ้นในระดับหมู่บ้านทั้ง 5 ด้าน คือ 
การสร้างส านึกแห่งการมส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างส านึกแห่งการรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของ
สังคม การมีจิตสาธารณะ การยึดหลักสันติวิธีและการประนีประนอม การรู้จักใช้สิทธิของตนและรู้จักเคารพ
สิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน 

 
2)การวิจัยท่ีไม่มีการทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบ 

 การวิจัยที่ไม่มีการทดสอบสมมุติฐานหรือตัวแบบ ในขั้นเตรียมการวิจัย การวิจัยประเภทนี้ก็จะเริ่มต้น
จากการก าหนดหัวข้อและปัญหาในการวิจัยซึ่งจะน าไปสู่การตั้งค าถามในการวิจัยและการก าหนดเป้าหมาย
และกลวิธีในการวิจัยเหมือนกันโดยกลวิธีที่ใช้ไนการวิจัยแบบนี้จะเป็นแบบอุปนัยหรือแบบการตีความ และไม่มี
การตั้งสมมุติฐานหรือตัวแบบไว้แต่อย่างใด เพราะการวิจัยแบบนี้มุ่งศึกษาสิ่งที่ไม่มีผู้ศึกษามาก่อนหรือสิ่งที่เชื่อ
ว่าเป็นลักษณะเฉพาะและไม่สามารถอธิบายโดยอาศัยทฤษฎีหรือการเทียบเคียงจากข้อค้นพบในกรณีอ่ืนได้  

ดังนั้นในขั้นการลงมือวิจัยการเก็บข้อมูลและการแปลงข้อมูลก็จะเป็นไปตามค าถามและเป้าหมายใน
การวิจัย ล าดับหลังจากนั้นจะเป็นการน าข้อมูลจ านวนมากมาวิเคราะห์และตีความเพ่ือตอบค าถามและหา
ข้อสรุปในการวิจัยในการวิจัยแบบนี้ทฤษฎีและข้อค้นพบจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้จากการส ารวจวรรณกรรมจะมี
บทบาทอยู่บ้างในการช่วยพัฒนาค าถามในการวิจัยและมีส่วนส าคัญในการตีความข้อค้นพบที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวอย่างงานวิจัย เช่น 
การศึกษา “ความรู้แห่งผู้ปกครองท่ีแท้ของเซโนฟอน : การศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง”11 
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ตีความตัวบททั้งหมดของเซโนฟอน เพ่ือสร้างความเข้าใจในความเป็น

ทั้งหมดหรือแก่นความคิดของเซโนฟอน(Corpus Xenophonteum) ได้อาศัยการตีความตามความมุ่งหมายใน
การเขียนของเซโนฟอนที่ปรากฏเป็นร่องรอยของการตีความในตัวบทต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาแบบ

                                                           
11ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย,์ ความรูแ้ห่งผู้ปกครองที่แท้ของเซโนฟอน : การศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง (ดุษฎีนิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบณัฑติ สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2551)     
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ปรัชญาการเมืองที่พยายามท าความเข้าใจความคิดของนักปรัชญาการเมืองอย่างที่นักปรัชญาการเมืองคนนั้น
ปรารถนาจะให้เป็นที่เข้าใจ อันสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของปรัชญาการเมืองในการแสวงหาค าตอบต่อค าถามอัน
เป็นนิรันดร์ โดยเฉพาะชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตอยู่อย่างดีงาม ที่ในกรอบความคิดของเซโนฟอนก็คือ ความรู้แห่ง
ผู้ปกครองที่แท้ ซึ่งเป็นการประสานชีวิตทางปรัชญาเข้ากับชีวิตทางการเมืองภายใต้แนวคิด คนดี( kalon 
kagathon) ที่จะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ , การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นนครรัฐ , คุณธรรม
ความดีงามความถูกต้องเที่ยงธรรม, ระบอบการปกครองที่ดี, และผู้ปกครองที่ดี อันจะน าไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆด้วยการคิดดี พูดดีและท าดี เพ่ือประโยชน์ของประเทศบ้านเมือง 
เนื่องจากความรู้แห่งผู้ปกครองที่แท้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความรู้และศิลปะวิทยาการอ่ืนๆทั้งมวล 
เพราะความรู้แห่งผู้ปกครองที่แท้เป็นทั้งวิถีทางและเป้าหมายในการน าพามนุษย์ไปสู่ความดีความถูกต้องเที่ยง
ธรรม ท าให้มนุษย์มีศักยภาพเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่
มนุษย์ทั้งมวลด้วยการก าหนดระเบียบแบบแผนกฏเกณฑ์ต่างๆส าหรับการมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตอยู่อย่างดี
งาม โดยอาศัยความเหนือกว่า(อ านาจที่เหนือกว่า)ทั้งทางกายภาพและคุณธรรมความดีที่ควบคู่มากับสภาพ
บังคับ เช่นเดียวกับความส าคัญของคุณธรรมในทางการเมืองการปกครอง(หรือธรรมของผู้ปกครอง)อันหมายถึง 
การสร้าง, การเพ่ิมพูน, การปกป้องรักษา ความสามัคคีและความถูกต้องเที่ยงธรรมในประเทศบ้านเมืองนั้นๆ
ให้เจริญงอกงาม ก็ย่อมมีความส าคัญและอยู่เหนือกว่าสิ่งที่ดีของศิลปะวิทยาการต่างๆ เพราะฉะนั้นความรู้แห่ง
ผู้ปกครองที่แท้จึงเป็นความรู้ในสิ่งที่มีคุณ(ประโยชน์)ค่าอย่างแท้จริง ที่จะส่งผลให้ผู้คนรู้จักตนเอง(gnothi 
sauton) และพยายามเรียนรู้ปลูกฝังให้ตนนั้นดีงามมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อันเป็นระเบียบแบบแผนที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการปกครองตนเองอย่างดีงามไปสู่การปกครองครอบครัว(และมิตรสหาย)
อย่างดีงาม และไปสู่การปกครองบ้านเมืองอย่างดีงามในที่สุด 

การศึกษา “การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง”12 
จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มุ่งการตีความประโยค "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ที่ปรากฏในคัมภีร์ 

เต๋า เต็ก เก็ง โดยใช้ระเบียบวิธีการตีความแบบ hermeneutical circle ผสานกับทัศนะของ Hans-Georg 
Gadamer ซึ่งในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้สร้างทัศน์ปรัชญาเต๋าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการท าความเข้าใจและช่วยในการ
ตีความในส่วนอื่นๆ  

ผลการวิจัยพบว่า การปกครองโดยไม่ปกครอง คือ การปกครองที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ปราศจาก
การสร้างวาทกรรมใดๆ ขึ้นมาครอบง าประชาชนและสามารถเอ้ืออ านวยให้แต่ละสรรพสิ่งได้ด าเนินไปตามวิถี
ของตน ดังนั้น ลัทธิเต๋าจึงมุ่งให้ผู้ปกครองด าเนินตามหลักการสองข้อ คือ ศาสตร์แห่งการปกครอง คือ การให้
ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีในการปกครองจากธรรมชาติ และศิลปะแห่งการปกครองคือ การที่ผู้ปกครองรู้จักใช้อ านาจ
ในแบบที่ไม่เป็นการสร้างวาทกรรมขึ้นมา ดังนั้น ภายใต้การปกครองโดยไม่ปกครอง ประชาชนจะสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างสอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติและมีอิสระจากการครอบง าทางวาทกรรมใดๆ ของ

                                                           
12 นิติ มณีกาญจน,์ การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง, (วิทยานิพนธ์  

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546) 
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ผู้ปกครอง นอกจากนี้อ านาจทางการปกครองที่แท้จริงอยู่ที่ประชาชน และประชาชนสามารถดึงเอาอ านาจของ
ตนกลับมาได้ด้วยเนื่องจากประชาชนไม่ได้มอบอ านาจให้กับผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด 
 

 
        หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  2.3.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3.2 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่  2  ตอนที่  2.3 เรื่องท่ี  2.3.2 
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เรื่องท่ี 2.3.3. รูปแบบการวิจัยจ าแนกตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
รูปแบบการวิจัยที่จ าแนกตามลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ การ

วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  
การวิจัยเชิงปริมาณ ข้อมูลจะถูกเก็บในรูปตัวเลขหรือท าให้เป็นตัวเลข และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

ตอบค าถามในการวิจัยจะใช้เทคนิคทางสถิติ เป็นเครื่องมือยืนยันข้อค้นพบลักษณะต่าง ๆ เช่น ระดับ
ความสัมพันธ์ ผลกระทบ และความน่าเชื่อถือ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่จัดเก็บส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่แสดงออกในรูปค าพูด ลายลักษณ์อักษร และวัตถุที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์จะเป็นการตีความ
ข้อมูลเพื่อหาความหมายหรือข้อสรุปส าหรับตอบค าถามในการวิจัย 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากความแตกต่างในด้านลักษณะของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ
ค าถามในการวิจัยแล้ว ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพยังสะท้อนให้เห็นถึง
มุมมองในการแสวงหาความรู้ที่ผิดแผกกันอีกด้วย ในทัศนะของอลัน บรายแมน (Alan Bryman) 13 ความ
แตกต่างระหว่างรูปแบบการวิจัยทั้งสองแสดงออกในลักษณะของการน าเสนอ บทบาทของผู้วิจัยและผู้เป็น
เป้าหมายในการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เป็นเป้าหมายในการวิจัย การใช้ทฤษฎีและแนวคิดในการ
วิจัย การแสดงออกของข้อค้นพบ โครงสร้างของการวิจัย เป้าหมายของการวิจัย รูปลักษณ์ของข้อมูล ระดับ
สังคมท่ีศึกษา จุดเน้นหนักในการศึกษา และบริบทในการวิจัย 
 โดยทั่วไป การวิจัยเชิงปริมาณนั้นจะเน้นการน าเสนอผลงานในรูปของตัวเลข และจ านวน ในขณะที่
การวิจัยเชิงคุณภาพจะน าเสนอในรูปของการพรรณนาเป็นถ้อยค า ทัศนะของผูวิจัยจะเป็นตัวก าหนดแนวทาง
ในการค้นคว้าในการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ความคิดเห็นของผู้เป็นเป้าหมายในการวิจัยมี
ส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการวิจัย ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะไม่มีความใกล้ชิดกับตัวแสดงที่เป็น
เป้าหมายในการวิจัยในทางตรงกันข้าม ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยกับผู้ที่เป็นเป้าหมายในการวิจัยจะมีความ 
เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ในแง่แนวคิดและทฤษฎี การวิจัยเชิงปริมาณจะเน้นการทดสอบแนวคิดและทฤษฎี 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะมุ่งหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากข้อค้นพบในการวิจัยข้อค้นพบในการวิจัยเชิงปริมาณ
จะแสดงออกเป็นภาพนิ่งของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ในขณะที่ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ข้อค้นพบจะแสดงให้เห็นภาพของเหตุการณ์ และความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างผู้แสดงพฤติกรรมกับบริบท 
ในด้านโครงสร้างของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณจะก าหนดโครงสร้างการวิจัยไว้อย่างตายตัว แต่การวิจัยเชิง
คุณภาพสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการวิจัยให้สอดคล้องกับข้อมูลได้ นอกจากนั้น การวิจัยเชิงปริมาณยัง
มุ่งหาหลักเกณฑ์ที่สามารถอธิบายได้ทั่วไป มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เน้นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
ระดับมหภาค และศึกษาพฤติกรรมของคนตามโครงสร้างการวิจัยที่ออกแบบไว้ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพ
มุ่งท าความเข้าใจพฤติกรรม ความคิด และความเชื่อของคนในบริบทของสังคม มีข้อมูลที่ละเอียดลออ เน้น
ศึกษาปฎิสัมพันธ์ทางสังคมในจุดเล็ก ๆ และหาความหมายของการกระท าของผู้คนในสภาพที่เป็นธรรมชาติ ถึง
กระนั้นก็ดี การท าวิจัยจริง ๆ อาจจะมีลักษณะก ้ากี่งระหว่างการวิจัยสองด้านก็ได้งานวิจัยบางชิ้นอาจจะเป็น 

                                                           
13 Alan Bryman, Social Research Methods, (Oxford University Press, 2004), 286-288 
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การตีความข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพ่ือหาความหมาย หรือใช้ข้อมูลในเชิงคุณภาพเพ่ือทดสอบทฤษฎี การวิจัยใน
ระยะหลังจึงพยายามเชื่อมโยงหรือน าเอาข้อดีของสองรูปแบบมาใช้ร่วมกัน 
 ตัวอย่างงานวิจัยเชิงปริมาณ เช่น 

การศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร”14.  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร (2) เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ การศึกษา
และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมตามระดับรายได้ ระดับชั้นยศ ระยะเวลาการท างาน (3) เพ่ือระบุตัวแปรที่
ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร (4) เพ่ือระบุตัวแปรที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดของทหาร (5) เพ่ือศึกษาทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลหรือมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร  

กลุ่มตัวอย่างคือ ทหารในกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ในพ้ื นที่เขต
บางเขน จ านวน 278 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-way 
ANOVAค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สมการถดถอยเชิงพหุ (StepwiseMultiple Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกปัจจัย เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ปัจจัยด้านระบบส่วนตัวของบุคคล รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ส่วนปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของทหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ การศึกษาระดับรายได้ ระดับชั้นยศ และ
ระยะเวลาท างาน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี 

การศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองยุคปลาย
รัฐบาลทักษิณ”15 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง จิตส านึก
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองกับจิตส านึกประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษา ซึ่ง
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows  
                                                           

14 พิชิต รัชตพิบุลภพ, “การมีส่วนรว่มทางการเมืองของทหาร,” วารสารพระปกเกล้า, 13 ฉ.1 (มกราคม - เมษายน 
2559), 100-120) 

15 กฤติยา ยั่งยืน, การมสี่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองยุคปลายรฐับาลทักษิณ, 
(วิทยานิพนธ ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2549) 
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ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิต นักศึกษามีการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง ทั้งสื่อบุคคลและสื่อมวลชนอยู่
ในระดับปานกลาง 2. นิสิต นักศึกษามีจิตส านึกประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง 3. นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับต่ า 4. การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 5. การเปิดรับข่าวสารทางการเมือง
จากสื่อบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา โดยมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับต่ า 6. จิตส านึกประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา 
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก 7. การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจิตส านึก
ประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษา โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น 
การศึกษา “ทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเลือกตั้ง : ศึกษากรณี

เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (คป.กต.)”16 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ตาม

ทัศนะของเครือข่ายประชาชนเพ่ือการเลือกตั้งหรือพีเน็ท กับทัศนะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพีเน็ทและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว้ที่การเลือกตั้ง ที่พีเน็ทเข้าไปมีส่วนร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกของไทย ซึ่งมี
สมมติฐานไว้ว่า สภาวะทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน ในการเลือกตั้งมีที่มาจาก
ปัญหาสองประการคือ ประการแรก พีเน็ทและคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
แตกต่างกัน ในประเด็นเรื่องความเป็นอิสระ และประการที่สอง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพีเน็ท และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปในทางปรปักษ์มากกว่าร่วมมือกัน  

ผลการศึกษาพบว่า สภาวะทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วม ขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเลือกตั้ง 
มีที่มาจากปัญหาสองประการดังนี้ คือ ประการแรก พีเน็ทและคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเป็นอิสระในด้านการบริหารกิจกรรม และด้านการ
ใช้จ่ายการเงิน ในขณะที่ปัจจัยด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านผู้น า และคุณภาพบุคลากร เป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมความเข้มแข็งของพีเน็ท ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งได้อย่างอิสระ ส่วนปัญหาประการที่
สองคือ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพีเน็ทและคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นไปในทางปรปักษ์มากกว่า
ร่วมมือกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญ 4 ประการคือ (1) การมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน (2) ลักษณะงานที่เป็น
ปรปักษ์ต่อกัน จึงต้องตรวจสอบซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งสองมิติคือ ความร่วมมือกัน 
และขณะเดียวกันกันก็ตรวจสอบไปด้วย หรือที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบคู่ขนาน (3) ปัญหาเรื่องความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ของพีเน็ทที่ส่งประสานไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ยังขาด
                                                           

16 ขจรศักดิ์ เสวกโกเมต,ทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเลือกตั้ง : ศึกษากรณี
เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (คป.กต.), (วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544) 
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น้ าหนักในสายตาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ (4) ทัศนคติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไม่เอ้ือต่อ
การท างานของพีเน็ท โดยเฉพาะในเรื่องสถานภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า 
พีเน็ทเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนว่าจ้างมาท างาน นอกจากนั้น กล่าว
ได้ว่า การท างานของพีเน็ท ถือว่าเป็นการเปลี่ยนประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาสู่การเป็นประชาธิปไตยแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน และเป็นการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยการเน้นให้เห็น
ว่าการลงคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมายมากยิ่งขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในฐานะ
ผู้ใช้สิทธิ และในฐานะเป็นพลเมืองที่ช่วยสอดส่องสังเกตการณ์การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยง
ธรรม 

การศึกษา “การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ 
ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง”17 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ใน
สังคมไทยที่ออกมาเคลื่อนไหวและด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทาง
การเมือง ซึ่งเป็นการศึกษาจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึกในภาคสนามด้วย
วิธีการสัมภาษณ์กับผู้น าองค์กร หรือกลุ่มต่างๆของกลุ่มเกย์ในสังคมไทย การสัมภาษณ์เชิงลึกและน ามา
วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์การรวมตัวและการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์ในระดับองค์กรและอัตลักษณ์
ความเป็นเกย์ในระดับปัจเจกบุคคลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ความเป็นเกย์และการอยู่ร่วมกันของเกย์
ในระดับองค์กร และอุดมการณ์ทางการเมืองของเกย์  

ผลการศึกษาพบว่าเกย์ในสังคมไทยมีความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของความเป็นเกย์สองระดับคือ  
อัตลักษณ์ความเป็นเกย์ระดับบุคคล และอัตลักษณ์ร่วมของความเป็นเกย์ในระดับกลุ่ม โดยลักษณะความเป็น
เกย์นั้นมีคุณลักษณะของความเป็นชายและความเป็นหญิงทับซ้อนกันอยู่ในรูปแบบของอัตลักษณ์ลูกผสม 
เนื่องจากมีความลื่นไหลและไม่หยุดนิ่งตามยุคสมัยหรือมีลักษณะเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งอัตลักษณ์ร่วม
ของความเป็นเกย์มิได้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกย์สามารถอยู่ร่วมกัน หากแต่เป็นผลประโยชน์ร่วมที่เป็นตัวแปร
หลักที่ท าให้เกย์ที่มาร่วมกันเคลื่อนไหวนั้นสามารถยึดเหนี่ยวและหลีกเลี่ยงการพูดถึงหรือน าเอาประเด็น
ทางการเมืองมาใช้เพ่ือท าการเคลื่อนไหวร่วมกัน และความเข้มแข็งของกลุ่มหรือระดับความเหนียวแน่นของ
กลุ่มเกย์นั้น มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับอ่อน แต่สามารถท างานร่วมกันได้ภายใต้
ผลประโยชน์ร่วมและการหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นทางการเมือง 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  2.3.3  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่  2  ตอนที่  2.3 เรื่องท่ี  2.3.3 

 
 
                                                           

17 ธนา ร่างน้อย, การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความ
ขัดแย้งและการแบ่งข้ัวทางการเมอืง, (วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2558) 
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