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คำนำ 
 

ตำรา เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 
การวิจัยทางการศึกษา รหัส ETP323 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นตำราที่มุ่งเสนอเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่การคัดสรรและนำเสนอแนวคิด
ที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในตำรานี้แบ่ง
ออกเป็น 14 บท ร้อยเรียงตามลำดับกระบวนการของการวิจัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 
เนื้อหารอง รวมถึงรายละเอียดในเชิงการอธิบายและการยกตัวอย่าง พร้อมนำเสนอตารางและ
ภาพประกอบเพื่อขยายความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ตำราฉบับนี้คงอำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านการวิจัยทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้เขียน
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำตำราเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีอันประกอบด้วย คณาจารย์ผู้
ประสิทธิประสาทวิชาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาให้กับผู้เขียน และ
นักศึกษาที่ช่วยตรวจสอบพิสูจน์อักษร การพิมพ์ และสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเขียนและการเรียบเรียง
เนื้อหา ผู้เขียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 

 
 ศาสตร์ต่าง ๆ จะมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมีงานวิจัยมารองรับศาสตร์
นั้นๆ ศาสตร์ทางการศึกษาก็เช่นกันย่อมต้องมีผลการวิจัยมาเป็นส่วนในการสนับสนุนกฎ ทฤษฎี 
หลักการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและตรวจสอบได้ อีกทั้ง
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุก ๆ ด้าน โดยการวิจัยทางการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่
ใช้วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางการศึกษาในทุกระดับ 
เพราะการศึกษาถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ สำหรับในบทนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้
ผู้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 แนวคิดของการวิจัย 

1.1 ความหมายของการวิจัย 
      การวิจัยตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า research หมายถึง การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีก โดย
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติได้บัญญัติความหมายของการวิจัยว่า หมายถึง การค้นคว้าที่มีระบบ
แบบแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการที่มี
ชื่อเสียงในศาสตร์ด้านการวิจัยได้นิยามความหมายของการวิจัยไว้อย่างหลากหลายตั้งแต่ความหมายที่
แคบไปจนถึงความหมายที่รวมเอากิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้ 
     เทียนฉาย กีระนันทน์ และคณะ (2554: 6) นิยามว่า การวิจัยเป็นเรื่องของการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือพิสูจน์ เพ่ือหาคำตอบ หรือหาข้อเท็จจริงบางอย่างที่อาจจะยังไม่มีการค้นพบในเรื่องนั้น ๆ 
มาก่อน หรืออาจมีการค้นพบมาแล้ว แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็ต้องค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
      มาเรียม นิลพันธุ (2554: 9) นิยามว่า การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาความรูอยางเป็น
ระบบเชื่อถือได โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือตอบคําถามการวิจัย ผลที่ไดสามารถนําไป
แกปัญหาพัฒนาองคความรู้ 

    วรรณี แกมเกตุ (2555: 17) นิยามว่า การวิจัย คือ กระบวนการของการแสวงหาความรู้
ความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่
เป็นระบบ มีเหตุมีผล และมีความน่าเชื่อถือ 

    ไพศาล วรคำ (2562: 8) นิยามว่า การวิจัย คือ กระบวนการค้นหาความรู้ความจริงด้วย
วิธีการที่เป็นระบบ มีความเป็นปรนัย มีเหตุมีผล เชื่อถือได้ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการ
บรรยาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้ได้มากท่ีสุด 

    อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล (2561: 6) นิยามว่า การวิจัย คือ กระบวนการในการแสวงหา
ความรู้ความจริงของปรากฏการณ์ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ มีเหตุผล น่าเชื่อถือ และมีความสร้างสรรค์ 
โดยเกิดจากการค้นคว้าหลายครั้ง จนเกิดความมั่นใจและน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ทั้งหมายรวมถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการตีความสารสนเทศเพื ่อทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
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    Best and Khan, (1998: 18) นิยามว่า การวิจัย หมายถึง การวิเคราะห์และบันทึกการ
สังเกตภายใต้การควบคุมอย่างเป็นระบบระเบียบ และเป็นปรนัย ที่จะนำไปสู่การสร้างทฤษฏี หลักการ 
หรือการวางนัยทั่วไปโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
    Kerlinger (2000) นิยามว่า การวิจัย หมายถึง การศึกษาเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่วางไว้
ว่ามีความสัมพันธ์ในระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยใช้การศึกษาด้วยวิธีการทดลองหรือ
ควบคุม และใช้วิจารณญาณทำการเปรียบเทียบ ตลอดจนมีการจัดกระทำอย่างมีระบบและสม่ำเสมอ 
 
    จากนิยามดังกล่าว สรุปได้ว่า การวิจัย เป็นกระบวนการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ความจริงเชิงประจักษ์ (empirical) และสามารถตรวจสอบซ้ำได้ อัน
เป็นการสนับสนุนหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และได้รับการยอมรับนำสู่การปฏิบัติ 
 
     จากที่กล่าวมาข้างต้น จะสังเกตได้ว่าทฤษฏีที่เกี่ยวกับการวิจัยจะไม่มีปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจนเหมือนทฤษฏีในศาสตร์อื่น ๆ การทำวิจัยไม่มีกฎ กติกา ที่ตายตัวแน่นอน เพียงแต่จะมีการ
นำเสนอถึงวิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) หรือบางครั้งผู้อ่านจะคุ้นชินกับคำว่า วิธีการ
วิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
งานวิจัยที ่นักวิจัยสนใจ ดังนั ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยจำเป็นจะต้องอาศัยศิลปะและความ
เชี่ยวชาญที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ของนักวิจัยมาใช้ออกแบบการวิจัยให้มีคุณภาพ หรืออาจกล่าวได้
ว่า การวิจัยจึงไม่มีทฤษฏีที่แน่นอน แต่จะมีวิธีวิทยาการวิจัยที่ดี 
 

1.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
หาพิจารณาจุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัยอย่างกว้าง ๆ แล้วอาจกล่าวได้ว่า ในการทำ

การวิจัยไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ เรียงตามความเข้มข้นของวิธี
วิทยาการวิจัยจากน้อยไปมาก คือ เพ่ือการสำรวจและบรรยาย (exploratory and description) เพ่ือ
การเปรียบเทียบ (comparison) และ/หรืออธิบาย (explanation) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อการ
ทำนาย (prediction) และประเมิน (evaluation) และเพื่อการควบคุม (control) ปรากฏการณ์ให้
เกิดการพัฒนา (development) ในทางที่พึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (จิตเจริญ ศรขวัญ, 
2560: 3 อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, 2561: 8; ไพศาล วรคำ, 2562: 8)  
  1) จุดมุ่งหมายเพ่ือการบรรยาย (description) เป็นการใช้ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
มาบรรยายปรากฏการณ์ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร มีองค์ประกอบ
อะไรบ้างที่เก่ียวข้อง เป็นการให้รายละเอียดเพื่อสร้างความชัดเจนของปรากฏการณ์ 
  2) จุดมุ่งหมายเพ่ือการอธิบาย (explanation) เป็นการนำข้อค้นพบจากการวิจัยมา
อธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์และผลที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
ความเกี่ยวข้อง และความเป็นเหตุเป็นผลของปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบที่ได้ 
  3) จ ุดม ุ ่ งหมายเพ ื ่อการทำนาย (prediction)  เม ื ่อการว ิจ ัยทำให ้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลแล้ว จะทำให้สามารถนำข้อค้นพบที่
ได้มาทำนาย หรือคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ทราบว่าหากมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็จะมี
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โอกาสที่จะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา ซึ่งเป็นการศึกษาถึงแนวโน้มของปรากฏการณ์ที่มีความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  4) จุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุม (control) เป็นการนำข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์มาทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคต หากเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่ง
ไม่พึงปรารถนาหรืออาจสร้างความเสียหายขึ้น ก็สามารถวางแผนป้องกัน หรือควบคุมไม่ให้เกิด หรือ
หลีกเลี่ยงได้ 
 
     จากประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าทบทวนเอกสารงานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ ผู้เขียน
มีข้อสังเกตว่า งานวิจัยที่ปรากฏในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือ
บรรยายเป็นส่วนใหญ่ โดยบรรยายปรากฏการณ์ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี ่ยวข้อง เป็นการให้รายละเอียดเพื ่อสร้างความชัดเจนของ
ปรากฏการณน์ั้น ๆ รองลงมามีจุดมุ่งหมายเพ่ือการอธิบาย (explanation) ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์
และผลที่เกิดข้ึนจากปรากฏการณ์นั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง และความเป็นเหตุ
เป็นผลของปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบที่ได้ ส่วนงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการทำนาย (prediction) 
และเพ่ือการควบคุม (control) พบในปริมาณที่น้อยมาก 
 

1.3 ความสำคัญของการวิจัย 
      การวิจัยมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ใน

ระดับมหภาคนั้นการวิจัยมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติ อาทิเช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสะท้อนชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนความสำคัญของการวิจัยในระดับจุ ลภาคนั้น มี
ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชากรแต่ละคน แต่ละครัวเรือน หรือหน่วยเล็ก  ๆ ทางสังคม 
เช่นระดับห้องเรียน ระดับชุมชน เป็นต้น  เป็นการนำผลการวิจัยมาใช้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น 
ในด้านของการรักษาสุขภาพ เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์สูง ด้าน
การอุปโภคบริโภค เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย ด้านการเรียนการสอน เช่น  
การตัดสินใจเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
วิจัยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติอย่างปฏิเสธไมได้ โดยสามมรถสรุปความสำคัญของ
การวิจัยไว้ 7 ประการ ดังนี้ (เทียนฉาย กีระนันทน์ และคณะ, 2554: 6 -7; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, 
2561: 4-5)  

1) การวิจัยก่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในวงการต่าง ๆ ล้วนเป็นผลมา
จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

2) การวิจัยช่วยให้เข้าใจปัญหาและช่วยแก้ปัญหา การวิจัยช่วยในการพิจารณา
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา ทำให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา กล่าวคือ การวิจัยช่วยให้ทราบสาเหตุของปัญหา ทำให้เราเข้าใจปัญหา และมองเห็นแนว
ทางการแก้ปัญหา ซึ่งทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
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3) การวิจัยทำให้ได้ข้อมูลในการกำหนดนโยบาย ผลการวิจัยจะทำให้ทราบข้อมูล
ตามสภาพที่เป็นจริงและแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย
และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต 

4) การวิจัยช่วยในการวางแผน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ผลการวิจัยจะช่วยให้ผู้วางแผนมีข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผน และดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ตรงกับ
สภาพที่เป็นจริง 

5) การวิจัยช่วยในการตัดสินใจของนักบริหาร ไม่ว่านักบริหารระดับใดย่อมต้อง
อาศัยข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดำเนินการโดยปราศจากข้อมูลอาจนำไปสู่ความ
ผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

6) การวิจัยช่วยให้ทราบผลและข้อบกพร่องในการดำเนินงาน จากการวิจัยเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จะทำให้ทราบว่าผลของการดำเนินงานเป็นอย่างไร ประสบ
ความสำเร็จ หรือล้มเหลว มีจุดเด่น จุดบกพร่องในเรื่องใดบ้าง มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง  ซึ่ง
สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน หรือการดำเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไปได้ 

7) การว ิจ ัยช ่วยให ้เข ้าใจทฤษฎี และหลักการทางว ิชาการ การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามักให้ความรู้เชิงทฤษฎีหรือหลักการทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากมีการนำ
ทฤษฎี หลักการทางวิชาการมาศึกษาวิจัยกับสภาพการณ์จริง จะช่วยให้ผู้เรียนมี ความเข้าใจทฤษฎี
และหลักการดังกล่าวได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
    จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การวิจัยมีความสำคัญต่อมนุษย์เราทั้งในระดับมหภาคและ

จุลภาค ทั ้งในแง่การพัฒนาประเทศชาติ อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความสำคัญเชิงวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ  ให้มีความเจริญ
ก้าวขึ้นตามลำดับ 

 
 1.4 ลักษณะของการวิจัย 
       นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงลักษณะของการวิจัยไว้ อาทิ บุญชม ศรีสะอาด 
(2556: 7) และ อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล (2561: 7) ได้อธิบายไว้ว่า ลักษณะของการวิจัยที่ดีควรมี
ลักษณะ ดังนี้  
        1) การวิจัยเป็นการคำนวณท่ีต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความมีระบบ 
  2) การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุผลและเป้าหมาย 
        3) การวิจัยจะต้องมีเครื ่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่มีความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้   
       4) การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และได้ความรู้ใหม่ กรณีที่ใช้ข้อมูลเดิม
จุดประสงค์ต้องแตกต่างไปจากจุดประสงค์เดิม ความรู้ที่อาจได้จากความรู้เดิมในกรณีที่มุ่งวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบซ้ำ 
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       5) การวิจัยมักเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งข้อเท็จจริง เพื่อให้อธิบายรูปปรากฎการณ์
หรือพัฒนากฎเกณฑ์ ทฤษฎี หรือตรวจสอบทฤษฎีหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือเพื่อวางนัย
ทั่วไป (generalization) หรือเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ   
       6) การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ บางครั้งต้องเฝ้า
ติดตามและบันทึกผลอย่างละเอียด ใช้เวลานาน บางครั้งผลการวิจัยคัดแย้งกับความเชื่อของบุคคลอ่ืน
อันอาจจะให้ได้รับการโจมตี ผู้วิจัยจำต้องใช้ความกล้าหาญเสนอผลการวิจัยตามความเป็นจริงที่ค้นพบ 
       7) การวิจัยจะต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างระมัดระวัง 
 
  ส่วนในทัศนะของ ชิดชนก เชิงเชาว์ (2551: 11 -12) ได้สรุปลักษณะเด่นของการ
วิจัยไว้ ดังนี้ 
  1) การวิจัยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ การวิจัยเป็นกระบวนการที่ได้วางแผนและ
โครงสร้างไว้ล่วงหน้า ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้จึงเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งการวิจัย
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การกำหนดตัวแปร วิธีการวัดตัวแปร การตรวจสอบอิทธิพลตัว
แปรต่าง ๆ ที ่มีอิทธิพลต่อตัวแปรอื ่น ๆ การใช้ตัวปัญหาและสมมติฐานเป็นหลักในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
  2) การวิจัยมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผล ขั้นตอนหลายอย่างของการวิจัยถูกกำหนดโดย
ยึดถือความเป็นเหตุเป็นผล นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยมีความตรงภายใน (internal validity) 
มากน้อยเพียงไร กล่าวคือ ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถตอบคำถามที่ต้องการทราบได้อย่าง
ถูกต้องเที่ยงตรงเพียงใด และอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลอีกเช่นกัน นักวิจัยสามารถประเมินได้ว่า การ
วิจัยครั้งนี้มีความตรงภายนอก (external validity) มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ข้อสรุปที่ได้จากการ
วิจัยอาจนำไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันได้หรือไม่ 
  3) การวิจัยเป็นการแสดงข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ การวิจัยเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็น
ถึงข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ส่วนข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเป็นจริงในสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของการวิจัยที่เรียกว่า ความตรงภายนอก 
  4) การวิจัยเป็นกระบวนการหาข้อสรุปสั้น ๆ ที่มีเหตุผล เมื่อนักวิจัยเริ่มวิเคราะห์ข้อ
สงสัยที่มักจะเป็นแนวคำถามกว้าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาของการวิจัย ก็จะมีการขมวดให้อยู่ในแนวทาง
หรือสมมติฐานที่แคบลงมาจนในที่สุดนักวิจัยจะได้ข้อสรุปสั้น ๆ ที่เป็นความจริงสำหรับสถานการณ์
ทั่วไปที่จะช่วยให้สามารถอธิบายสาเหตุของความสัมพันธ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
  5) การวิจัยสามารถกระทำซ้ำและถ่ายเทความรู้กันได้ เนื่องจากการวิจัยมีการบันทึก
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงสามารถทดสอบซ้ำเพื่อตรวจสอบข้อค้นพบได้ นอกจากนี้ข้อค้นพบในการ
วิจัยสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางวิจัยเรื่องอื่น ๆ เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งมากขึ้น หรือสามารถ
นำไปทดสอบความตรงโดยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน 
 นอกจากนี้ Best (1981 อ้างถึงใน บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543: 5 - 6) ได้สรุปลักษณะที่สำคัญ
ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1) เป้าหมายของการวิจัยมุ่งที่จะหาคำตอบต่าง ๆ เพื่อจะนำมาใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่ 
โดยพยายามท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะความเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน 
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  2) การศึกษาเน้นถึงการพัฒนาข้อสรุป หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีต่าง  ๆ เพื่อที่จะเป็น
ประโยชน์ในการทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เป้าหมายของการวิจัยนั้นมิได้หยุดอยู่
เฉพาะกลุม่ตัวอย่างท่ีนำมาศึกษาเท่านั้น แต่ข้อสรุปที่ได้มุ่งท่ีจะอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
  3) การวิจัยจะอาศัยข้อมูล หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถสังเกตได้ รวบรวมได้ 
คำถามท่ีน่าสนใจบางคำถามไม่สามารถทำการวิจัยได้เพราะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลมาศึกษาได้ 
  4) การวิจัยต้องการเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำเที่ยงตรง 
  5) การวิจัยจะเก่ียวข้องกับการรวบรวมข้อมูลใหม่ ๆ จากแหล่งปฐมภูมิหรือใช้ข้อมูล
ที่มีอยู่เดิมเพ่ือหาคำตอบของวัตถุประสงค์ใหม่ 
  6) กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัยเป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างมีระบบแบบแผน 
  7) การวิจัยต้องการผู้รู้จริงในเนื้อหาที่จะทำวิจัย 
  8) การวิจัยเป็นกระบวนการที ่มีเหตุผลและมีความเป็นปรนัยสามารถที ่จะทำ       
การตรวจสอบความตรงของวิธีการที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาและข้อสรุปที่ได้ 
  9) สามารถทำวิจัยซ้ำได้โดยใช้วิธีเดียวกัน หรือวิธีการที ่คล้ายคลึงกันถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากร สถานการณ์ หรือระยะเวลา 
  10) การทำวิจัยนั้นจะต้องมีความอดทนและรีบร้อนไม่ได้ นักวิจัยควรเตรียมไว้ด้วย
ว่าอาจจะต้องมีความลำบากในบางเรื่องในบางกรณีที่จะแสวงหาคำตอบของคำถามยาก ๆ 
  11) การเขียนรายงานการวิจัยควรจะทำอย่างละเอียดรอบคอบ คำศัพท์เทคนิคที่ใช้
ควรบัญญัติความหมายไว้ ควรอธิบายวิธีการที่ใช้ในการวิจัยอย่างละเอียด รายงานผลการวิจัยอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ไม่บิดเบือนผลการวิจัย 
  12) การวิจัยนั ้นต้องการความซื ่อสัตย์และกล้าหาญในการรายงานผลการวิจัย         
ซึ่งอาจขัดกับความรู้สึกหรือผลการวิจัยของคนอ่ืนในบางครั้ง 
 
 อย่างไรก็ตาม จากลักษณะของการวิจัยดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทใดย่อมมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงจากปรากฏการณ์ต่าง  ๆ 
ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ได้คำตอบที่ผู้วิจัยสงสัย ซึ่งอาจเป็นคำถามใน
ลักษณะของการบรรยายสภาพ อธิบายปรากฏการณ์และความสัมพันธ์เชิงเหตุผล อันนำไปสู่การ
ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุด
ของการวิจัย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติของการวิจัยโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบการวิจัยทาง
การศึกษาหรือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หรือการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
แล้ว จะพบว่า ธรรมชาติของการวิจัยทั้งสองกลุ่มนี้มีข้อจำกัดที่ต่างกัน ดังที่ วรรณี แกมเกตุ (2555: 
19) ได้กล่าวถึงข้อจำกัดของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในด้านพฤติกรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อชีว ิตมนุษย์ว่า การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีข้อเสียเปรียบเมื ่อเทียบกับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในหลายด้านด้วยกัน ที่เห็นชัดคือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
กายภาพหรือทางด้านวัตถุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้มีความแม่นยำในผลการวัด ขณะที่       
การวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้นสามารถสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้มีความแม่นยำได้ยาก การควบคุม
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สภาพแวดล้อมหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ก็ทำได้ยาก ข้อค้นพบหรือทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์จึงมีความยืดหยุ่นและมีข้อยกเว้นเสมอ 
 

แบบฝึกหัด 
 

1. จงอธิบายความหมายของ “การวิจัยทางการศึกษา”  
2. การวิจัยที่ดีควรมีมีลักษณะเช่นไร 
3. จงยกตัวอย่างความรู้ที่มนุษย์ได้มาโดยความบังเอิญ มา 2 เรื่อง 
4. จงยกตัวอย่างความรู้ที่มนุษย์ได้มาจากประสบการณ์ 
5. การแสดงหาความรู้ด้วยวิธีเชิงอนุมานและอุปมานต่างกันอย่างไร 
6. จงอธิบายความสำคัญของการวิจัยทางการศึกษา 
7. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม (positivism) กระบวนทัศน์ 
    ตีความนิยม (interpretivism) และกระบวนทัศน์ปฏิบัตินิยม (pragmatism) 
8. จงบอกประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อนักวิจัย สังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการ 
9. หลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ท่ีนักวิจัยพึงต้องระวังตาม Belmont Report มีประเด็นใดบ้าง 
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การวิจัยเชิงบรรยาย 30 31 
การวิจัยเชิงประวตัิศาสตร์ 30 
การวิจัยเชิงทดลอง 30 31 33 
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 31 
การวิจัยและพัฒนา 31 
การวิจัยเชิงอนาคต 32 
การวิจัยปฐมมาน 33 
การวิจัยทุติยมาน 33 
การวิจัยอภิมาน 33 
การวิจัยเชิงสำรวจ 35 
การวิจัยเอกสาร 34 
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 35 
การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 35 
การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ 35 
การวิจัยสหวิทยาการ 35 
การประเมินปญัหาวิจัย 50 
การเสนอปญัหาวิจัย 56 
การตั้งช่ือเรื่องวิจัย 52 
การลดทอนข้อมลู 81 
การบันทึกข้อมูล 81 
การประเมินคณุภาพเอกสาร 80 

การสุ่ม 132  
การสุ่มแบบง่าย 190 
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 192 
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน 191 
การสุ่มแบบมีระบบ 193 
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 194 
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 195 
การเลือกตัวอย่าแบบบังเอิญ 196 
การเลือกตัวอย่างแบบโควตา 196 
การเลือกตัวอย่างแบบสโนวบอล 197 
การสังเกต 209 314 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 209 314 
การสังเกตแบบไมม่ีส่วนร่วม 210 314 
การสัมภาษณ์ 212 
การสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง 212 314 
การสัมภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง 213 315 
การสนทนากลุ่ม 215 315 
การแสวงหาความรู้ 16 
การสอบถาม 218 
การทดสอบ 222 
การทดสอบสมมติฐาน 117 
การทดสอบสองหาง 118 
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 38 227 
การนิยามตัวแปรวิจัย 204 
การตรวจสอบความนา่เชื่อถือของข้อมูล 310 
การวัดแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง 273 
การวัดการกระจาย 280 
การตรวจสอบสามเส้า 27 
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 40 384 
การลดทอนข้อมลู 81 
การเลือกตัวอย่าง 39 
การวิเคราะห์คำหลัก 316 
การวิเคราะหส์ารระบบ 317 
การสืบค้น 80 
การให้ความยินยอม 396 
กระบวนการวิจยั 42 
กระบวนทัศน์ในการวิจัยทางการศกึษา 12 
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กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม 12 
กลยุทธ์ในการตั้งคำถามวิจัย 56 
การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี 317 
การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบเหตกุารณ์ 319 
การวิเคราะหส์รุปอุปนัย 321 
การสรุปผล 371 
การอภิปราย 372 
การกำหนดขนาดของตัวอย่าง 177 
การออกแบบการวิจัย 38 127 138 
การออกแบบการสุม่ 140 175 
การออกแบบการวัด 141 
การออกแบบการวิเคราะห์ 141 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 141 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 144 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 90 93 94 362 363 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 90 93 
กรอบแนวคิดช่ัวคราว 96 
การตรวจสอบแบบสามเส้า 310 
กิตติกรรมประกาศ 357 
กำหนดปัญหา 37 
 
ข 
ข้อมูล 203 307 
ข้อมูลปฐมภมูิ 204 
ข้อมูลทุติยภมูิ 205 
ข้อมูลอนุกรมเวลา 206 
ข้อมูลภาคตัดขวาง 206 
ขั้นตอนของการวิจัย 37 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 91 137 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  307 
ขอบเขตของการวิจัย 342 360 
ข้อเสนอแนะ 375 
ข้อจำกัดของการวิจัยทางการศึกษา 15 
ขนาดอิทธิพล 185 
 
ค 
ความหมายของการวิจยั 1 
ความสำคญัของการวิจัย 3 
ความคลาดเคลื่อน 131  
ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 115 
ความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2 116 

ความตรงในการวิจยั 135 
ความตรงภายใน 135 
ความตรงภายนอก 135 
ความตรงตามเนื้อหา 234 
ความตรงตามเกณฑส์ัมพันธ์ 235 
ความตรงตามสภาพ 236 
ความตรงเชิงทำนาย 236 
ความตรงเชิงโครงสร้าง 237 
ความเที่ยงแบบความคงที ่240 
ความเที่ยงแบบความสมมลู 241 
ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน 243 
ความเที่ยงแบบความคงที่และความสมมูล 242 
ความยากง่าย  251 
ค่าอำนาจจำแนก 254 
ความเป็นปรนยั 258 
ค่าพารามิเตอร์ 264 265 
ค่าสถิติ 264 265 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 274 279 
ความแปรปรวน 282 
ความแปรปรวนทางเดียว 299 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 338 359 
คำถามวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 58 
คำถามวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 58 
คำถามวิจัยสำหรับการวิจัยแบบผสมวิธี 59 
คำสำคญั  338 
คำจำกัดความ  343 
โครงการวิจัย  329 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 346 366 
 
จ 
จุดมุ่งหมายของการวจิัย 2 
จริยธรรมการทำวจิัยในคน 391 
จรรยาบรรณ 399 
จรรยาบรรณนักวิจัย 399                                                                                                          
 
ฐ 
ฐานนิยม 378 
ฐานข้อมูล 76 77 79 
 
ต 
ตัวแปร 101
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