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การวิจัย คือ การค้นคว้าหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างมีระบบแบบแผน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์หากแบ่งตามลักษณะของการวิเคราะห์

ข้อมูล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยปกติเรามักจะคุ้นเคยกับการตอบแบบสอบถามท่ีมีใครก็ไม่รู้มักจะส่งมา

ให้เราตอบอยู่บ่อย ๆ นั่นคือ ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป้าหมายใหญ่ คือ การศึกษาความรู้ 

ความคิด พฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์และอ้างอิงได้ ซ่ึงนําไปใช้อธิบายหรือ

ทํานายพฤติกรรมของคนในภาพกว้าง โดยให้ความสําคัญแก่ข้อมูลท่ีแจงนับหรือวัดออกมาเป็นตัวเลขได้  

ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาจบอกว่าอะไรมากน้อยกว่ากัน อะไรสัมพันธ์
หรือไม่สัมพันธ์กับอะไร อะไรแตกต่างจากอะไร เช่น การศึกษาเร่ืองขวัญกําลังใจในการทํางานของข้าราชการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล อาจพบว่า ขวัญกําลังใจในการทํางานของข้าราชการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 แปลความ

ได้ว่า ข้าราชการมีขวัญกําลังใจในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าจําแนกข้อมูลตามตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า 

ตําแหน่งอธิบดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 ตําแหน่งหัวหน้าแผนก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 แปลความหมายได้ว่า  

มีขวัญกําลังใจในการทํางานอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน หากดูตัวเลขในเบ้ืองต้นหัวหน้าแผนกน่าจะมีขวัญ
กําลังใจในการทํางานดีกว่าอธิบดี แต่ในการวิจัยนั้นถือว่ายังสรุปไม่ได้ว่ามีขวัญกําลังใจในการทํางานแตกต่างกัน

หรือไม่ ต้องทดสอบความหมายหรือท่ีเรียกว่าความมีนัยสําคัญทางสถิติ (significance) ก่อน โดยปกติงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร์มักจะตั้งไว้ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยการป้อนข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป เช่น SPSS เคร่ืองก็จะคํานวณให้เสร็จว่า significance หรือไม่  

ถ้า significance ก็แปลว่า ตําแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกันมีขวัญกําลังใจในการทํางานแตกต่างกันจริง หมายความ
ว่า คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีสูงกว่า (อธิบดี) มีขวัญกําลังใจในการทํางานน้อยกว่าคนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีต่ํากว่า 

(หัวหน้าแผนก) เพราะอะไรก็ต้องไปหาสาเหตุโดยการตั้งสมมติฐานและทดสอบต่อไป เช่น เพราะถูก

นักการเมืองส่ังย้ายบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะช่วงเปล่ียนรัฐบาลหรือใกล้ ๆ เดือนตุลาคม... 

 

สําหรับการวิจัยอีกชนิดหนึ่งท่ีเรียกว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้น เป็นการ
แสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติ สนใจข้อมูล

ด้านความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือคุณค่ากับส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยม พฤติกรรมหรืออุดมการณ์

ของบุคคล เน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะ

ยาว ไม่เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลักในการ 
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เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) ตัวอย่างเช่น 

ถ้าเราอยากจะศึกษาว่าทําไมผู้หญิงหรือนักศึกษาถึงขายบริการทางเพศ ถ้าเราไปแจกแบบสอบถามสงสัยคงไม่

มีใครตอบให้หรอกว่าทําไมถึงมาขายบริการ ขายมาแล้วก่ีคร้ัง ได้เงินก่ีบาท เอาเงินไปทําอะไร เสียเวลาทํามา
หากินหมด แล้วก็ไม่มีความหมายอะไรมากนัก ไม่สามารถทดสอบได้ด้วยตัวเลขทางสถิติ ดังนั้นเราจึงต้องใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเข้าไปสังเกตพฤติกรรมของผู้หญิงกลุ่มนี้ เช่น ในสถานอาบอบนวดหรือ

สถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ มีการพูดคุยกันชนิดท่ีเรียกว่า การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 

interview) ถ้าเป็นผู้ชายไปถามเขาอาจไม่ตอบก็ได้ เพราะกลัวเป็นตํารวจมาล่อซ้ือเพ่ือจะมาจับหรือเปล่า 

การศึกษาโดยวิธีนี้ก็เพ่ือศึกษาดูว่าเขาให้ความหมายและคุณค่าอะไรกับชีวิต เช่น “พรหมจรรย์” หรือ “เงิน” 

หรือ “เกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เม่ือได้ข้อมูลในระดับหนึ่งท่ีมากพอสมควรก็ให้นําข้อมูลเหล่านั้น

มาตีความและสร้างข้อสรุปว่า ทําไมผู้หญิงถึงขายบริการหรือเป็นโสเภณี ซ่ึงศุลีมาน วงศ์สุภาพ ได้ทําการศึกษา

ในทํานองนี้ในราวปี พ.ศ.2537 เร่ือง “นางงามตู้กระจก : การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย” 

พบว่า ความยากจนทําให้ผู้หญิงไทยในชนบทต้องมาเป็นหมอนวดหรือโสเภณี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันคงไม่ใช่

เพราะความยากจนแล้ว น่าจะเป็นเพราะสังคมเราได้กลายเป็นสังคมวัตถุนิยม ซ่ึงให้ความสําคัญใน “วัตถุและ
เงินตรา” มากกว่าความถูกต้องดีงามหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์... 

 

ลักษณะที่สําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
1. เน้นข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ การให้ความหมายหรือคุณค่ากับส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยม

หรืออุดมการณ์ของบุคคล 

2. เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง 

ในภาพรวม โดยการมองจากหลายแง่มุม มักจะมีการวิจัยในสนาม (field research)  

3. เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึกบางเร่ือง บางประเด็น เพ่ือให้เข้าใจในการเปล่ียนแปลง

ของปรากฏการณ์สังคมท่ีเกิดขึ้น 

4. คํานึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย โดยการเข้าไปสัมผัสกับผู้ถูกวิจัย เพ่ือสร้างความสนิทสนม
คุ้นเคยและความไว้เนื้อเช่ือใจ 

5. ใช้การพรรณนาให้เห็นรายละเอียดเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของชุมชนหรือกรณีท่ีศึกษา และใช้การ

วิเคราะห์ตีความ โดยนําข้อมูลเชิงรูปธรรมย่อย ๆ หลาย ๆ กรณี มาสรุปเป็นเชิงนามธรรม โดยพิจารณาจาก

ลักษณะร่วมท่ีพบ  

 

ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นเร่ืองของการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อย่างน้อย 2 ตัว เพ่ือ

ตรวจสอบสมมติฐานท่ีได้เจาะจงตั้งเอาไว้ก่อน โดยรองรับด้วยแนวคิดทฤษฎีหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ แต่การวิจัย

เชิงคุณภาพจะเป็นเร่ืองปรากฏการณ์ทางสังคม เพ่ือทําความเข้าใจและอธิบายความหมายปรากฏการณ์ 
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ทางสังคม ซ่ึงต้องดูเป็นองค์รวม (holistic) เพราะชีวิตคนหรือสังคมมีเร่ืองท่ีเข้ามาเก่ียวพันธ์กันหลายเร่ือง 

ไม่สามารถดูตัวแปร 2 - 3 ตัวได้ การวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่จําเป็นต้องตั้งสมมติฐานหรือมีแนวคิดทฤษฎีรองรับ

เอาไว้ก่อน แต่เป็นการสร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎีใหม่ ๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงใหม่จากท่ีเคยรู้มาแต่เดิม 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ ไม่ให้ความสนใจในบริบทรอบ ๆ ว่าเป็นอย่างไร เพราะสามารถควบคุมตัวแปร

ได้หมด แต่การวิจัยเชิงคุณภาพให้ความสนใจในเร่ืองของบริบท (context) ทางสังคมวัฒนธรรม เพราะบริบท

ในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน เช่น ในเมืองกับในชนบท พุทธกับมุสลิม เป็นต้น 

3. การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่นาน

ไม่ต้องทําความรู้จักหรือสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมก่อน เม่ือตอบแบบสอบถามให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้วิจัย 

ก็จากไปหรือท่ีเรียกว่า “ตีหัวแล้วว่ิงหน”ี ในขณะท่ีแบบสอบถามอาจมีข้อจํากัด เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 

ผู้ท่ีไม่รู้หนังสือหรือมีการศึกษาน้อยเขาจะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ หรือถ้าแบบสอบถามมีจํานวนมาก

คนก็ไม่อยากตอบแบบสอบถาม แต่การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต 

การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อมกล่อมเกลา การสนทนากลุ่ม ซ่ึงผู้วิจัยต้องออกไปสัมผัส

แหล่งข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มคนท่ีเป็นเจ้าของปัญหา ในเบ้ืองต้นจะต้องสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมก่อนและ
ใช้การศึกษาติดตามระยะยาว 

4. การวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะข้อมูลท่ีได้จะเป็นตัวเลขหรือสถิติ สามารถแจงนับได้ แต่การวิจัยเชิง

คุณภาพ ลักษณะข้อมูลจะเป็นการพรรณนาความเก่ียวกับประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม

วัฒนธรรม รากเหง้าของปัญหา ความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือคุณค่ากับส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยม 

พฤติกรรมหรืออุดมการณ์ของบุคคล 

 5. การวิจัยเชิงปริมาณ ตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามหรือแบบทดสอบ โดย

ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นนักวิชาการ เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกันเพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวัด แต่การวิจัยเชิงคุณภาพไม่จําเป็นต้องตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย เพราะตัวผู้วิจัยถือเป็นเคร่ืองมือท่ี

สําคัญ ทําการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาโดยวิธีการท่ีเรียกว่า การตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) ได้แก่ 
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกัน 

กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีจะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผู้ให้

ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการเปล่ียนตัวผู้สังเกตหรือ

สัมภาษณ์ และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม 
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6. การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยคณิตศาสตร์หรือสถิติขั้นสูงด้วยการป้อนข้อมูลลงใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบันมักจะนิยมใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น SPSS แต่การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการ

วิเคราะห์โดยการตีความในคําพูด ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคนท่ีเก่ียวข้อง โดยโยงไปถึงแนวคิดทฤษฎี
เพ่ือให้ความหมายแก่ข้อมูลท่ีได้ หลังจากนั้นจึงทําการสร้างข้อสรุปในเร่ืองดังกล่าวขึ้น แต่หากเป็นการศึกษา

เอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) ให้เห็นว่าใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร... 

7. การวิจัยเชิงปริมาณ นําเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขในลักษณะของตารางประการบรรยาย มีความ

กระชับตรงไปตรงมาตามหลักฐานหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนําเสนอข้อมูลโดยการ
พรรณนาความเชิงบอกเล่าในลักษณะของตัวอักษรและรูปภาพของคนในสถานการณ์ท่ีศึกษา เสริมด้วยข้อมูล

ซ่ึงเป็นคําพูดท่ีน่าสนใจของให้ข้อมูล นอกจากนี้อาจกล่าวถึงบริบทในสภาพแวดล้อม โดยมีข้อมูลตัวเลข

ประกอบบ้าง เพ่ือความน่าเช่ือถือหนักแน่นของการวิจัยก็ได ้

 

อย่างไรก็ตาม จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าการวิจัยท้ัง 2 วิธีนี้มีความแตกต่างกัน การวิจัยเชิงคุณภาพ 

มีความยืดหยุ่นกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ ท้ังในเร่ืองความเป็นธรรมชาติในวิธีการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างผสมกลมกลืนกับบริบท ความเป็นองค์รวมของการศึกษาโดยไม่แยกส่วน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

จํานวนผู้ให้ข้อมูล แต่ก็มีข้อจํากัดในเร่ืองของเวลาและทําได้เฉพาะกรณี ซ่ึงไม่สามารถทําการศึกษากับคน

จํานวนมากได้หรือไม่ใช่ตัวแทนของประชากรท่ีศึกษาท้ังหมด ดังนั้นข้อค้นพบจึงไม่สามารถนําไปใช้อ้างอิงกับ

กรณีอ่ืน ๆ ได้ (generalization) หรือได้น้อย อีกท้ังการศึกษาในภาคสนามตัวผู้วิจัยถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษสําหรับการวิจัยชนิดนี้ จึงมักถูกโจมตีในเร่ือง

อคติส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดท่ีหล่อหลอมมาจากประสบการณ์เดิม ซ่ึงอาจส่งผลโน้มเอียงต่อความเท่ียงตรง

และความน่าเช่ือถือของข้อมูล ดังนั้นการจะเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัย

จะต้องตระหนักถึงเนื้อหาความรู้ในศาสตร์หรือสาขาวิชานั้น ๆ รวมถึงลักษณะของเร่ืองท่ีจะทําการวิจัย โจทย์

หรือคําถามการวิจัย วัตถุประสงค์ในการวิจัย ตลอดจนความถนัดหรือความสนใจของผู้วิจัยด้วย 
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