
การเขียนรายงานวิจัย 

 ค ำว่ำ วิจัย  ภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ Research ค ำว่ำ re หมำยถึงกำรท ำซ  ำ search หมำยถึงกำรค้นหำ 
ดังนั น ค ำว่ำ research หรือกำรวิจัยนั น จึงหมำยถึง กำรค้นหำซ  ำๆเพ่ือให้ได้ค ำตอบที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับ 
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 ให้ควำมหมำยของค ำ “วิจัย” ว่ำหมำยถึงกำรค้นคว้ำเพ่ือหำข้อมูล
อย่ำงถี่ถ้วนตำมหลักวิชำ 

 ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ (2557, หน้ำ 2-3) ได้รวบรวมควำมหมำยของกำรวิจัยไว้ดังนี  

 พจน์ สะเพียรชัย กล่ำวว่ำ กำรวิจัยคือวิธีแก้ปัญหำที่มีระบบแบบแผนเชื่ อถือได้ เพ่ือให้เกิดควำมรู้ที่
เชื่อถือได้ 

 อนันต์ กล่ำวว่ำ กำรวิจัยเป็นกระบวนกำรเสำะแสวงหำควำมรู้จำกปัญหำที่ชัดเจนอย่ำงมีระบบ โดยมีกำร
ทดสอบสมมติฐำนที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยในเรื่องนั น ๆ เพ่ือน ำไป
พยำกรณ์หรือสังเกตกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงที่ 

 บุญธรรม  กิจปรีดำบริสุทธิ์ กล่ำวว่ำ กำรวิจัยโดยสรุปมีควำมหมำยว่ำเป็นกระบวนกำรค้นคว้ำหำ
ข้อเท็จจริงหรือค้นคว้ำหำปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ อย่ำงมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมำยที่แน่นอน เพ่ือให้ได้
ควำมรู้ใหม่ที่เชื่อถือได ้

 เบส (Best) ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรวิจัยเป็นแบบแผนหรือกระบวนกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นปรนัย มี
โครงสร้ำงที่เป็นระเบียบ มีกำรจดบันทึกรำยงำน และสรุปผลเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีขึ น เพ่ือน ำไปอธิบำย ท ำนำย 
หรือควบคุมปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ 

 เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger) ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นกำรใช้ข้อมูลในกำรตรวจสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ โดยมีกำรควบคุมอย่ำงเป็นระบบสม่ ำเสมอ 

 ในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แยกควำมหมำย
ของ RESEARCH ไว้ดังนี  

  R - Recruitment and Relationship หมำยถึง กำรฝึกคนให้มีควำมรู้ รวมทั งรวบรวมผู้มี
ควำมรู้และปฏิบัติงำนร่วมกันติดต่อสัมพันธ์และประสำนงำนกัน 

  E - Education and Efficiency หมำยถึง ผู้วิจัยจะต้องมีกำรศึกษำ มีควำมรู้ และสมรรถภำพ
สูงในกำรวิจัย 

  S - Sciences and Stimulation เป็นศำสตร์ที่ต้องพิสูจน์เพ่ือค้นคว้ำหำควำมจริงและผู้วิจัย
จะต้องมีพลังกระตุ้นให้เกิดควำมริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะวิจัยต่อไป 

  E - Evaluation and Environment ผู้วิจัยจะต้องรู้จักกำรประเมินผลดูว่ำงำนวิจัยที่ท ำอยู่มี
ประโยชน์สมควรจะท ำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรวิจัย 

  A - Aim and Attitude มีจุดมุ่งหมำยหรือเป้ำหมำยที่แน่นอนและมีเจตคติที่ดีต่อผลของกำร
วิจัย 

  R - Result ผลของกำรวิจัยที่ได้มำจะเป็นทำงบวกหรือลบก็ตำม จะต้องยอมรับผลของกำรวิจัย
นั น เพรำะเป็นผลที่ได้มำจำกกำรค้นคว้ำอย่ำงระบบและเชื่อถือได้ 



  C - Curiosity ผู้วิจัยจะต้องมีควำมอยำกรู้อยำกเห็น มีควำมสนใจและขวนขวำยในงำนวิจัยอยู่
ตลอดเวลำ แม้ว่ำควำมอยำกรู้นั นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตำม 

  H - Horizon เมื่อผลกำรวิจัยปรำกฏขึ นแล้ว ย่อมท ำให้ทรำบและเข้ำใจในปัญหำเหล่ำนั นได้ 
เหมือนกับเกิดแสงสว่ำงขึ น แต่ถ้ำยังไม่เกิดแสงสว่ำง ผู้วิจัยจะต้องด ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะพบแสงสว่ำง ซึ่งก็คือ
ผลของกำรวิจัยจะต้องก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคม 

  สุชำติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำกำรวิจัยไว้ว่ำ หมำยถึงกระบวนกำร แสวงหำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรจัดระเบียบข้อมูล กำรวิเครำะห์
และกำรตีควำมหมำยผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์  ทั งนี เพ่ือให้ได้มำซึ่งค ำตอบที่ถูกต้อง โดยค ำว่ำกระบวนกำร 
หมำยถึง กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้กระท ำขึ น โดยมีควำมเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันอย่ำงมีระบบเพ่ือให้บรรลุถึงเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ ได้ให้ควำมหมำยของกำรวิจัยและพัฒนำคือ งำนที่มี
ลักษณะสร้ำงสรรค์ ซึ่งด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมพูนคลังควำมรู้ ทั งควำมรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม 
และสังคม และกำรใช้ควำมรู้เหล่ำนี  เพ่ือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ 

  สรุปได้ว่ำ กำรวิจัย เป็นกำรค้นคว้ำหำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ และเป็นกระบวนกำรที่น่ำเชื่อถือ 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมรู้ และสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำวิชำกำร สังคม และ
ประเทศชำติ  

ประเภทของการวิจัย 

  การแบ่งประเภทของการวิจยันัน้ มีเอกสารต าราท่ีแบ่งประเภทโดยยึดหลกัการต่างๆหลาย
ลกัษณะ ศนัสนีย ์ จะสวุรรณ ์(2557, หนา้ 17-22) ไดร้วบรวมประเภทของงานวิจยัไวด้งันี ้ 

  นิภา ศรีไพโรจน ์ไดแ้บง่ประเภทของการวิจยัประกอบดว้ย 
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ การวิจัยเชิงพยากรณ์ 

(Predictive research) การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnostic research) การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory 
research)  

1.1 การวิจยัเชิงพยากรณ ์(Predictive research) เป็นการวิจยัเพ่ือท่ีจะน าผลท่ีได้
นัน้ไปใชท้  านายสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ต่อไปในอนาคต เช่น การวิจยัเรื่อง “การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา” การวิจยันีต้อ้งการจะทดสอบวา่ ผล
การเรียนวิชาคณิตศาสตรมี์ความคลอ้ยตามกนัหรือสมัพนัธก์นักบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์
หรือไม่ ทัง้นีเ้พ่ือจะน าผลท่ีไดไ้ปท านายว่านกัเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดี์จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ไดดี้เพียงใด แต่การพยากรณ์นีเ้ป็นการพยากรณ์นักเรียนทั้งกลุ่ม มิไดพ้ยากรณ์เป็นรายบุคคล และมิได้



หมายความวา่จะถกูตอ้งเสมอไป เพราะอาจมีสาเหตอ่ืุนมากมายท่ีท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์
ได ้

1.2 การวิจยัเชิงวินิจฉยั (Diagnostic research) เป็นการวิจยัเพ่ือศกึษาสาเหตขุอง
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มชน หรือชุมชน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหา เขา้ใจใน
พฤติกรรม ตลอดจนเขา้ใจในสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดปัญหาอนัจะเป็นประโยชนใ์นการช่วยเหลือ อนเุคราะห ์และท า
การแกไ้ขตอ่ไป การวิจยัประเภทนีน้กัสงัคมสงเคราะหน์ิยมใชก้นัมาก เพ่ือจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดถ้กูจดุ 

1.3 การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษา
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้แลว้วา่เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร มีสาเหตมุาจากอะไร และท าไมจงึเป็นเชน่นัน้ การวิจยัประเภทนีจ้ะ
พยายามชีใ้หเ้ห็นวา่ตวัแปรใดสมัพนัธก์บัตวัแปรใดบา้ง และสมัพนัธก์นัอยา่งไรในเชิงของเหตแุละผล 

2. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การวิจัยพื ้นฐาน  
(Basic research) หรือการวิจยับริสทุธ์ิ (Pure research) หรือการวิจยัเชิงทฤษฎี (Theoretical research) และ
การวิจยัประยกุต ์(Applied research) หรือการวิจยัเชิงปฏิบตั ิ(Action research) หรือการวิจยัเพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบตั ิ(Operational research) 

2.1 การวิจัยพืน้ฐาน (Basic research) หรือการวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure research) 
หรือการวิจยัเชิงทฤษฎี (Theoretical research) เป็นการวิจยัท่ีเสาะแสวงหาความรูใ้หม่เพ่ือสรา้งเป็นทฤษฎี 
หรือเพ่ือเพิ่มพูนความรูต้่าง ๆ ใหก้วา้งขวางสมบูรณย์ิ่งขึน้โดยมิได้ค  านึงว่าความรูน้ัน้จะน าไปแกปั้ญหาใดได้
หรือไม่ การวิจัยประเภทนีมี้ความลึกซึง้และสลบัซบัซอ้นมาก เช่น การวิจยัทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
เป็นตน้ 

2.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติ  (Action 
research) หรือการวิจยัเพ่ือหาแนวทางปฏิบตัิ (Operational research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเสาะแสวงหาความรู ้
และประยุกตใ์ชค้วามรูห้รือวิทยาการต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชนใ์นทางปฏิบตัิหรือเป็นการวิจัยท่ีน าผลท่ีไดไ้ป
แกปั้ญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจยัประเภทนีอ้าจน าผลการวิจยัพืน้ฐานมาวิจยัต่อแลว้ทดลองใช ้เช่น การวิจยั
เก่ียวกับอาหาร ยารกัษาโรค การเกษตร การเรียนการสอนเป็นตน้ ดงันัน้เราจึงไม่สามารถท่ีจะแยกการวิจัย
พืน้ฐานและการวิจยัประยกุตอ์อกจากกนัไดโ้ดยเดด็ขาด 

3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ  การวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary research)  การวิจัยจากการสังเกต (Observation research)  การวิจัยแบบส ามะโน (Census 
research)  การวิ จัยแบบส ารวจจากตัวอย่ าง (Sample survey research)  การศึกษาเฉพาะกรณี  (Case 
study)  การศกึษาแบบตอ่เน่ือง (Panel study)  การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) 



3.1 การวิจยัจากเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร รายงาน จดหมายเหต ุศลิาจารึก แลว้เสนอผลในเชิงวิเคราะห ์สว่นใหญ่เอกสาร
ท่ีผูว้ิจัยเก็บรวบรวมนีจ้ะอยู่ในห้องสมุด ดงันัน้จึงอาจเรียกการวิจัยประเภทนีอี้กอย่างหนึ่งว่า การวิจัยจาก
หอ้งสมดุ (Library research) 

3.2 การวิจยัจากการสงัเกต (Observation research) เป็นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยวิธีการสงัเกต การวิจยัประเภทนีน้ิยมใชม้ากทางดา้นมานษุยวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
สงัเกตพฤตกิรรมของบคุคลในสงัคมในแง่ของสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role) 

3.3 การวิจัยแบบส ามะโน (Census research) เป็นการวิจัยท่ีผูว้ิจัยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากทกุ ๆ หนว่ยของประชากร 

3.4 การวิจยัแบบส ารวจจากตวัอย่าง (Sample survey research) เป็นการวิจยัท่ี
ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

3.5 การศกึษาเฉพาะกรณี (Case study)  การศกึษาเฉพาะกรณีเป็นการวิจยัท่ีนกั
สงัคมสงเคราะหน์ิยมใชม้าก ท่ีเรียกวา่การศกึษาเฉพาะกรณีก็เพราะเป็นการศกึษาเรื่องท่ีสนใจในขอบเขตจ ากัด
หรือแคบ ๆ และใชจ้  านวนตวัอย่างไม่มากนกั แตจ่ะศกึษาอย่างลึกซึง้ในเรื่องนัน้ ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้เท็จจริงท่ี
จะท าใหท้ราบวา่บคุคลนัน้หรือกลุม่บคุคลนัน้มีความบกพรอ่งในเรื่องใด เน่ืองมาจากสาเหตใุด เพ่ือจะไดห้าทาง
แกไ้ขหรือชว่ยเหลือตอ่ไป 

3.6 การศึกษาแบบต่อเน่ือง (Panel study) เป็นการศึกษาท่ีมีการเก็บขอ้มูลเป็น 
ระยะ ๆ เพ่ือดกูารเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาของกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งการศกึษาแบบตอ่เน่ืองนีจ้ะช่วยใหเ้ขา้ใจและ
ทราบถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอย่างดี 

3.7 การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มลู
มาจากการทดลอง ซึ่งเป็นผลมาจากการกระท า (Treatment) โดยมีการควบคมุตวัแปรต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้

4. แบ่งตามลักษณะการวิเคราะหข์อ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และ การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative research)  

  4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยท่ีน าเอาข้อมูล
ทางดา้นคุณภาพมาวิเคราะห ์ขอ้มูลทางดา้นคุณภาพเป็นขอ้มูลท่ีไม่เป็นตวัเลขแต่จะเป็นขอ้ความบรรยาย
ลกัษณะสภาพเหตกุารณข์องสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการเสนอผลการวิจยัก็จะออกมาในรูปของขอ้ความท่ีไม่



มีตวัเลขทางสถิตสินบัสนนุเชน่เดียวกนั การวิจยัประเภทนีจ้งึมุง่บรรยายหรืออธิบายเหตกุารณต์า่ง ๆ โดยอาศยั
ความคดิวิเคราะห ์เพ่ือประเมินผลหรือสรุปผลนั่นเอง 

  4.2 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจยัท่ีน าเอาขอ้มลูเชิง
ปริมาณมาวิเคราะห ์กล่าวคือใชต้วัเลขประกอบการวิเคราะห ์สรุปผล และการเสนอผลการวิจยัก็ออกมาเป็น
ตวัเลขเช่นเดียวกัน ดงันัน้ การวิจยัประเภทนีจ้ึงมุ่งท่ีจะอธิบายเหตกุารณต์่าง ๆ โดยอาศยัตวัเลขยืนยนัแสดง
ปรมิาณมากนอ้ยแทนท่ีจะใชข้อ้ความบรรยายใหเ้หตผุล 

  อนึ่งการวิจยัท่ีดีนัน้ไม่ควรใชแ้บบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะจะท าใหผ้ลท่ีไดไ้ม่
แจ่มชดัเท่าท่ีควร ดงันัน้ในการปฏิบตัิมกัจะประยกุตก์ารวิจยัทัง้ 2 ประเภทนีเ้ขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหผ้ลการวิจยัมีทัง้
เหตแุละผลและมีตวัเลขสนบัสนนุอนัจะท าใหผ้ลการวิจยันา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

5. แบง่ตามลกัษณะวิชาหรือศาสตร  ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ การวิจยัทางวิทยาศาสตร ์
(Scientific research) และ การวิจยัทางสงัคมศาสตร ์(Social research) การวิจยัทางวิทยาศาสตร ์(Scientific 
research) อาจจ าแนกตามสาขาตา่ง ๆ ไดแ้ก่  สาขาวิทยาศาสตรก์ายภาพและคณิตศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร ์
สาขาวิทยาศาสตรเ์คมีและเภสชั สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา และสาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม
วิจัย การวิจัยทางสังคมศาสตร ์(Social research) อาจจ าแนกตามสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ สาขาปรชัญา สาขา
นิตศิาสตร ์สาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร ์และสาขาสงัคมวิทยาศาสตร ์ 

5.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research) เป็นการวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ปรากฏการณธ์รรมชาติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทัง้ท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น การวิจยัประเภทนีไ้ดก้ระท ากนั
มานานแลว้ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อมวลมนุษยอ์ย่างมากมายเช่น การคน้พบยา รกัษาโรค การคน้พบ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นตน้ นอกจากนีก้ารวิจยัทางวิทยาศาสตรย์งัสามารถใช ้แกปั้ญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติได้
อีกดว้ย เน่ืองจากการวิจยัทางวิทยาศาสตรมี์เครื่องมือและอปุกรณท่ี์เท่ียงตรงและมีกฎเกณฑแ์น่นอน ตลอดจน
สามารถควบคมุการทดลองไดเ้พราะท าการทดลองในหอ้งปฏิบตักิาร จงึท าใหผ้ลการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์
ไดร้บัความเช่ือถือมาก การวิจยัทาง วิทยาศาสตรอ์าจจ าแนกตามสาขาตา่ง ๆ ไดด้งันี ้

สาขาวิทยาศาสตรก์ายภาพและคณิตศาสตร ์เชน่ ฟิสิกส ์คณิตศาสตร ์ฯลฯ 
1) สาขาวิทยาศาสตร ์เชน่ ศลิปศาสตร ์รงัสีวิทยา ฯลฯ 
2) สาขาวิทยาศาสตรเ์คมีและเภสชั เชน่ อินทรียเ์คมี เภสชัศาสตร ์ฯลฯ 
3) สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา เชน่ สตัวศาสตร ์วนศาสตร ์ฯลฯ 
4) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย   เช่น  วิศวกรรมชลประทาน 

วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ 



5.2 การวิจัยทางสังคมศาสตร ์(Social research)  เป็นการวิจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอ้ม 
สงัคม วฒันธรรม และพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การวิจยัดา้นปรชัญา สงัคมวิทยาศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์เป็น
ตน้ การวิจยัทางสงัคมศาสตรนี์แ้ตกตา่งกับการวิจยัทางวิทยาศาสตรม์าก เน่ืองจากสงัคมศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีว่า
ดว้ยสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และพฤตกิรรมของมนษุย ์ซึ่งวดัไมไ่ดโ้ดยตรงและควบคมุไดย้าก แตม่นษุยก็์ไดพ้ยายาม
วดัโดยใชเ้ครื่องมือวดัทางออ้ม เชน่ ใชแ้บบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวดัเจตคต ิฯลฯ และไดน้  าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์าช่วยในการวิจัย ท าใหผ้ลการวิจัยเป็นท่ีน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้ การวิจัยทางสังคมศาสตรอ์าจ
จ าแนกตามสาขาตา่ง ๆ ไดด้งันี ้

1) สาขาปรชัญา เชน่ วรรณคดี การศกึษา ฯลฯ 
2) สาขานิตศิาสตร ์เชน่ กฎหมายแพง่ กฎหมายการปกครอง ฯลฯ 
3) สาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์เชน่ การเมือง การปกครอง การบรหิาร

ราชการทั่วไป ฯลฯ 
4) สาขาเศรษฐศาสตร ์เชน่ การเงินและการคลงั เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา ฯลฯ 
5) สาขาสงัคมวิทยาศาสตร ์เชน่ ประชากรศาสตร ์พฒันาชมุชน ฯลฯ 

 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เจริญก้าวหน้าช้ากว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพราะว่า
ปรากฏการณท์างสงัคมศาสตรน์ัน้มีขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น การควบคมุปรากฏการณท์างสงัคมใหค้งท่ีนัน้
ท าไดย้าก เม่ือวฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลง ท าใหม้นษุยเ์ปล่ียนแปลงไปดว้ย การท านายผลบางอย่างลว่งหนา้ 
อาจไม่เกิดผลนัน้ขึน้มาเพราะมนุษยอ์าจป้องกันไวล้่วงหนา้ได้ การท่ีจะศึกษาความคิด ความรูส้ึกและเจตคติ
ของมนุษยน์ัน้ท าไดย้ากและวัดไดย้าก ปัญหาทางสงัคมศาสตรจ์ะเหมือนกับปัญหาของสามญัชน ท าใหค้น
ทั่วไปคิดว่าวิชาสงัคมศาสตรเ์ป็นวิชาสามญัส านึกได้ แมว้่าการวิจยัทางสงัคมศาสตรจ์ะมีขอ้จ ากัดอยู่หลาย
ประการก็ตาม แตก่ารวิจยัทางดา้นนีก็้สามารถศกึษาพฤติกรรมของมนษุยไ์ดม้ากพอสมควร 

6. แบง่ตามระเบียบวิธีวิจยั แบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ การวิจยัเชิงประวตัศิาสตร ์(Historical 
research)  การวิจยัเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive research) และการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
research)  

6.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็นการวิจัยเพ่ือค้นหา
ขอ้เท็จจริงของเหตกุารณท่ี์ผ่านมาแลว้ในอดีต โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะบนัทึกอดีตอย่างมีระบบ และมีความเป็น
ปรนยัจากการรวบรวมประเมินผล ตรวจสอบ และวิเคราะหเ์หตกุารณเ์พ่ือคน้หาขอ้เท็จจรงิในอนัท่ีจะน ามาสรุป
อย่างมีเหตผุล การวิจยัประเภทนีต้อ้งอา้งอิงเอกสารและวตัถโุบราณท่ีมีเหลืออยู่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แลว้มกัไม่ใช้



สถิติ สรุปไดว้่าการวิจัยประเภทนีมุ้่งท่ีจะบอกว่า “เป็นอะไรในอดีต” (What was) เช่น การวิจัยเรื่อง “ระบบ
การศกึษาของไทยในสมยัสมเดจ็พระปิยมหาราช” เป็นตน้ 

6.2 การวิจยัเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive research) เป็นการวิจยัเพ่ือ
คน้หาขอ้เท็จจริงในสภาพการณห์รือภาวการณข์องสิ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร การวิจยัประเภทนี้
มกัจะท าการส ารวจหรือหาความสมัพนัธต์า่ง ๆ เก่ียวกบัเรื่องของความเช่ือ ความคิดเห็น และเจตคติ จึงกล่าว
ไดว้่าเป็นการวิจยัท่ีมุง่จะบอกว่า “เป็นอะไรในปัจจบุนั” (What is) นั่นเองเช่น การวิจยัเรื่อง “เจตคติของครูนอ้ย
ท่ีมีตอ่ผูบ้รหิารการศกึษา” 

6.3 การวิจัย เชิ งทดลอง (Experimental research) เ ป็นการวิจัย เ พ่ือค้นหา
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลของปรากฏการณต์า่ง ๆ การวิจยัประเภทนีต้อ้งมีการควบคมุตวัแปรตน้ เพ่ือสงัเกต
ตวัแปรตามท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือจะไดท้ราบวา่อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดผล ดงันัน้ตวัแปรในการวิจยัจงึตอ้งมี
ทัง้กลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง สรุปไดว้่า การวิจยัประเภทนีมุ้่งท่ีจะบอกว่า “อะไรอาจจะเกิดขึน้” (What may 
be) เชน่ การวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบความมีเหตผุลระหวา่งกลุม่ท่ีสอนเรขาคณิตกบักลุม่ท่ีสอนตรรกศาสตร ์

  นอกจากนี ้ยงัมีการจดัแบง่ประเภทของงานวิจยัท่ีแตกตา่งกนัออกไปอีก เชน่ 

   1. พิจารณาจากประโยชน ์หรือความตอ้งการท่ีจะไดร้บัจากการวิจัยแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ การวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure Research) หรือ การวิจัยพืน้ฐาน (Basic Research) การวิจัยประยุกต ์
(Applied Research) และ การวิจยัเชิงปฏิบตั ิ(Action Research) 

   2. พิจารณาจากลกัษณะของขอ้มูล ซึ่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

   3. พิจารณาจากระดับของการศึกษาตัวแปร แบ่งออกไดเ้ป็น การวิจัยเพ่ือการ
ส ารวจ (Exploratory Study) และการวิจยัเพ่ือตรวจสอบสมมตุฐิาน (Hypothesis Testing Study) 

   4. พิจารณาจากชนิดของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เชิงประจักษ์ 
(Empirical Research) เชิงไมป่ระจกัษ ์(Non-Empirical Research) 

   5. พิจารณาจากลกัษณะการศึกษาตวัแปร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ การ
วิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) การศึกษายอ้นหลงัในสิ่งท่ีเกิดขึน้แลว้ (Ex-post Factor Research) และ
การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 



   6. พิจารณาจากระเบียบการวิจัย ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การวิจยัเชิง
ประวตัศิาสตร ์(Historical Research) การวิจยัเชิงพรรณนา (Description Research) และการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental Research) 

  พวงรตัน ์ทวีรตัน ์ไดแ้บง่ประเภทของการวิจยัตามเกณฑต์า่งๆดงันี ้

1. การพิจารณาจากเกณฑห์รือเหตุผลของการวิจัย หรือประโยชนว์่า  ตอ้งการ
ไดร้บัผลอะไรจากการวิจยั การพิจารณาจากเกณฑห์รือเหตผุลของการวิจยั หรือประโยชนว์่าตอ้งการไดร้บัผล  
อะไรจากการวิจยั แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การวิจยัพืน้ฐานหรือการวิจยับริสุทธ์ิ (Basic research or pure 
research) การวิจยัประยกุต ์(Applied research) และการวิจยัปฏิบตักิาร (Action research)  

2. การพิจารณาจากเกณฑ์คุณลักษณะของข้อมูล  การพิจารณาจากเกณฑ์
คณุลกัษณะของขอ้มลู แบง่เป็น 2 ประเภทคือ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจยัเชิง
คณุภาพ (Qualitative research)  

3. การพิจารณาจากระดบัของการศึกษากับตวัแปร การพิจารณาจากระดบัของ
การศึกษากับตวัแปร แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยเพ่ือส ารวจ (Exploratory study) และการวิจัยเพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิาน  

4. การพิจาณาจากลักษณะการศึกษากับตัวแปร  การพิจาณาจากลักษณะ
การศึกษากับตัวแปร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยเชิงส ารวจเบือ้งต้น (Survey research) การศึกษา
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้แลว้หรือการศกึษายอ้นหลงั (Ex-post facto research) และการวิจยัทดลอง (Experimental 
research) เป็นการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ หรือตวัแปรทดลอง
นัน้ ผูว้ิจยัเป็นผูค้วบคมุจดักระท า แลว้ติดตามผลท่ีเกิดขึน้ โดยการควบคมุตวัแปรอ่ืน ๆ ไม่ใหส้่งผลตอ่ตวัแปร
ตาม เชน่ การเปรียบเทียบ รูปแบบการขายวิธี A กบัวิธี B 2.2.5 

5. การพิจารณาจากระเบียบวิธีการวิจยั การพิจารณาจากระเบียบวิธีการวิจยั แบง่
ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การวิจยัเชิงประวตัศิาสตร ์(Historical research) การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) และการวิจยัเชิงทดลอง (Experiment research) ประเภทของการวิจยั  

  ขวญันภา สขุคร ไดแ้บง่ประเภทของการวิจยัออกเป็น 
1. แ บ่ ง ต า ม แ น ว คิ ด พื ้ น ฐ า น ก า ร วิ จั ย  ป ร ะ ก อบด้ ว ย  ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง

ปรมิาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  



2. แบ่งตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ประกอบด้วย การวิจัยพืน้ฐาน (Basic 
Research)  หรือวิจยับรสิทุธ์ิ (Pure Research) และ การวิจยัประยกุต ์(Applied Research) ซึ่งแบง่ออกเป็น 

3  ประเภท  คือ  การวิจัยปฏิบัติการ  (Action Research) การวิจัยและพัฒนา 
(Research  and  

Development)  และการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation Research) 
3. แบง่ตามขอบเขตของศาสตรต์า่ง ๆ ไดแ้บง่ออกเป็น  การวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

การวิจยัทางดา้นสงัคมศาสตร ์และการวิจยัทางดา้นมนษุยศาสตร ์การวิจยัสหวิทยาการ   
4. แบ่งตามความเข็มงวดของการควบคุมตัวแปร  แบ่งออกเป็น  การวิจัยใน

หอ้งปฏิบตักิาร การวิจยัสนาม  การวิจยัเอกสาร 
5. แบ่งตามเวลาท่ีใช้ในการวิจัย  แบ่งออกเป็น การวิจัยแบบตัดขวาง  (Cross 

sectional research)  การวิจยัระยะยาว (Longitudinal research) 
6. แบ่งตามระเบียบวิ ธีวิจัย  แบ่งเป็น  การวิจัยเชิงวิ เคราะห์ การวิจัยเชิง

ประวตัศิาสตร ์ การวิจยัเชิงปรชัญา การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research)  การวิจยัเชิงส ารวจ การวิจยั
เชิงสหสมัพนัธ์ การวิจยัเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ  การวิจยัรายกรณี การวิจยัเชิงพฒันา  การวิจยัแนวโนม้ การ
วิจยัเชิงทดลอง  (experimental research)  การวิจยัเชิงกึ่งทดลอง การวิจยัเชิงทดลองแท ้

7. แบ่งตามวิธีด  าเนินการเก่ียวสมมติฐานในการวิจยั ประกอบดว้ย การวิจยัเชิง
อนมุาน (Deductive research) การวิจยัเชิงอปุมาน (Inductive research)  

จะเห็นไดว้่า การแบ่งประเภทของการวิจยั จะพิจารณาจากกระบวนการของการ
ท างานวิจยัหรือระเบียบวิธีวิจยั ลกัษณะและแหล่งของขอ้มลู ลกัษณะของตวัแปร ลกัษณะของผลท่ีไดร้บัจาก
การท าวิจยั และการวิจยัตามศาสตรแ์ขนงตา่ง ๆ  

 


