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ค าน า 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจยัทางมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์(ทศันศิลป์) 

ผู้ เขียนได้ศกึษาค้นคว้าจากเอกสารต ารา ผลงานวิจยั และจากประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชานีแ้ล้วนามาเรียบเรียงเนือ้หาท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนั เพ่ือให้นกัศกึษาทัง้ในระดบัปริญญาตรีและ
ระดบับณัฑิตศกึษาได้ใช้ประกอบการศกึษา ค้นคว้า และเป็นแนวทางในการศกึษาแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัการ
ดาเนินการวิจยัอย่างง่ายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นีผู้้ เขียนขอขอบพระคณุผู้ เขียนเอกสาร ต ารา และงานวิจยัทกุท่านท่ีผู้ เขียนได้นามาใช้ในการอ้างอิง 
และเรียบเรียงเป็นเอกสารตาราฉบบันี ้และขอบพระคณุผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องท่ีให้ความช่วยเหลือและกาลงัใจในการ
จดัทาหนงัสือฉบบันีจ้นกระทัง่เป็นเอกสารตาราท่ีส าเร็จสมบรูณ์ และหากทา่นท่ีได้นาเอกสารฉบบันีไ้ปใช้และมี
ข้อเสนอแนะท่ีมอบให้แก่ผู้ เขียน ซึง่ผู้ เขียนมีความยินดีท่ีจะรับและนามาปรับปรุง แก้ไขให้หนงัสือฉบบันีใ้ห้มีความ
ถกูต้อง สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
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บทที่ 1 

การแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 
 
 

1.1 พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 
เน่ืองจากมนษุย์มีธรรมชาติของความอยากรู้อยากเห็น ความคดิริเร่ิม และมีความปรารถนาท่ีจะพฒันา

ชีวิตและความเป็นอยูข่องตนให้ดียิ่งขึน้ ด้วยเหตนีุม้นษุย์จึงพยายามเสาะแสวงหาความรู้ความจริงตา่ง ๆ อยูเ่สมอ 
เม่ือพบเห็นสิ่งใดหรือเกิดความสงสยัขึน้มาก็พยายามศกึษาหาความรู้ความจริงในสิ่งนัน้ วิธีหาความรู้ความจริงมี
อยูห่ลายวิธีด้วยกนั อาจแบง่ตามยคุสมยัได้ดงันี ้ 
 
1. ยุคโบราณ ในสมยัโบราณมนษุย์มกัได้ความรู้ความจริงโดยวิธีตา่ง ๆ เชน่  
1.1 โดยบังเอิญ (By chance) ความรู้ความจริงประเภทนี ้เป็นความรู้ความจริงท่ีเกิดขึน้โดยมิได้คาดฝันหรือไม่
เจตนาโดยตรง แตบ่งัเอิญเหตกุารณ์หรือปรากฏการณ์บางอยา่งท าให้มนษุย์ได้รับความรู้ เชน่ การค้นพบยาเพนนิ
ซิลินของอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Alexander Flemming) การค้นพบวคัซีนป้องกนัอหิวาตกโรคของหลยุส์ ปา
สเตอร์ (Louise Paster) การค้นพบรังสีเอกซ์ (X-ray) ของเริงท์แกน (Raentgen) การค้นพบวา่ยางพาราดิบเม่ือถกู
ความร้อนจะชว่ยให้ยางนัน้แข็งตวั และมีความทนทานเพิ่มขึน้ของชาร์ลส์ กดูเยียร์ (Charls Goodyear) ซึง่น าไปสู่
การประดษิฐ์ยางรถยนต์ท่ีแพร่ฟลายในปัจจบุนันี ้เป็นต้น การค้นพบดงักลา่วนีเ้กิดขึน้ในขณะท าการศกึษาค้นคว้า
ในเร่ืองนัน้และพบปรากฏการณ์โดยบงัเอิญ ซึง่เป็นความรู้ใหมท่ี่ไมไ่ด้คาดหวงัเอาไว้  
1.2 โดยขนบธรรมเนียมประเพณี (By custom and tradition) บางครัง้มนษุย์ได้รับความรู้โดยวิธีการท าตาม
ปทสัถาน (Norm) ของสงัคม เชน่ การเคารพ การแตง่กาย การแตง่งาน มารยาท และพิธีทางสงัคมตา่ง ๆ เป็นต้น  
1.3 โดยผู้เช่ียวชาญ (By expert) เป็นการหาความรู้จากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง เช่น ได้ความรู้มาจากนกั
กฎหมาย แพทย์ นกัดนตรี เป็นต้น  
1.4 โดยผู้มีอ านาจหรือผู้มีช่ือเสียง (By authority) เป็นการหาความรู้ท่ีได้จากผู้รอบรู้ท่ีมีช่ือเสียงหรือท่ีเรียกวา่ 
นกัปราชญ์ ซึง่เป็นผู้ มีอิทธิพลหรือมีอ านาจในสงัคม ความรู้ท่ีได้นีอ้าจจะถกูหรือผิดก็ได้เชน่ อริสโตเตลิ (Aristotle) 
ปราชญ์ในสมยัโบราณ กล่าววา่ “ผู้หญิงมีฟันมากกวา่ผู้ชาย” หรือ ท่ีปโตเลมี (Ptolemy) เช่ือวา่ “โลกเป็น
ศนูย์กลางของระบบสริุยจกัรวาล” ซึง่ก็มีการเช่ือถือกนัมาโดยไมมี่ใครกล้าตรวจนบั เปรียบเทียบหรือพิสจูน์  
1.5 โดยประสบการณ์ส่วนตัว (By personal experiences) ประสบการณ์ตา่ง ๆ ของแตล่ะคนชว่ยให้บคุคลมี
ความรู้และมีวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ โดยยึดประสบการณ์ท่ีเคยใช้ได้ผลมาแล้วเป็นแนวทาง เชน่ การท านาใน
เดือนท่ีเคยปลกูได้ผลมากท่ีสดุ การสอนตามประสบการณ์ท่ีคดิวา่ได้ผล เป็นต้น  
1.6 โดยวิธีลองผิดลองถูก (By trial and error) ความรู้ชนิดนีม้กัได้มาจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหา
ท่ีไมเ่คยทราบมาก่อน เม่ือแก้ปัญหานีถ้กูก็จดจ าไว้ใช้ตอ่ไป ถ้าแก้ปัญหาผิดก็จ าไว้เพ่ือจะได้ไมใ่ช้อีกตอ่ไป  
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2. ยุคอริสโตเติล อริสโตเตลิ (Aristotle) ผู้ได้รับยกยอ่งวา่เป็นบิดาของวิชาตรรกศาสตร์ เป็นผู้ ค้นคิดวิธีการเสาะ
แสวงหาความรู้โดยอาศยัหลกัของเหตผุล ซึง่เรียกว่า Syllogistic Reasoning หรือวิธีอนมุาน (Deductive 
reasoning) ซึง่เป็นการคดิหาเหตผุลโดยการน าเอาสิ่งท่ีเป็นจริงตามธรรมชาตมิาอ้างองค์ประกอบหรือขัน้ตอนของ
การหาความรู้โดยวิธีนีมี้ 3 ประการคือ  
1) เหตใุหญ่ (Major premise) เป็นข้อตกลงท่ีก าหนดขึน้  
2) เหตยุ่อย (Minor premise) เป็นเหตเุฉพาะกรณีท่ีต้องการทราบความจริง  
3) ข้อสรุป (Conclusion) เป็นการลงสรุปจากการพิจารณาความสมัพนัธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงย่อย 
แบบของการหาเหตผุล (Syllogism) ของอริสโตเตลิมี 4 แบบดงันี ้ 
2.1 การหาเหตุผลเฉพาะกลุ่ม (Categoricle syllogism) เป็นวิธีการหาเหตผุลท่ีสามารถลงสรุปในตวัเองได้  
  ตวัอยา่ง  เหตใุหญ่ : ทกุคนเกิดมาแล้วต้องตาย 
    เห็นยอ่ย : นายอาคมเกิดมาเป็นคน 
    ข้อสรุป : นายอาคมจะต้องตาย 
 
2.2 การหาเหตุผลตามสมมตฐิาน (Hypothetical syllogism) เป็นวิธีการหาเหตผุลท่ีก าหนดสถานการณ์ขึน้ 
มกัจะมีค าวา่ “ถ้า...(อยา่งนัน้ อย่างนี)้...แล้วอะไรจะเกิดขึน้...” (If…then…) การหาเหตผุลชนิดนีผ้ลสรุปจะเป็น
จริงหรือไมแ่ล้วแตส่ภาพการณ์ เพียงแตเ่ป็นเหตผุลท่ีถกูต้องตามหลกัตรรกศาสตร์เท่านัน้  
  ตวัอยา่ง  เหตใุหญ่ : ถ้าโรงเรียนถกูไฟไหม้นกัเรียนจะเป็นอนัตราย 
    เห็นยอ่ย : โรงเรียนถกูไฟไหม้ 
    ข้อสรุป : นกัเรียนเป็นอนัตราย 
 
2.3 การหาเหตุผลที่มีทางเลือกให้ (Alternative syllogism) เป็นวิธีการหาเหตผุลท่ีก าหนดสถานการณ์ท่ีเป็น
ทางเลือก ไมอ่ยา่งใดก็อยา่งหนึง่ (Either…or) หรืออยูใ่นรูปท่ีเป็น “อาจจะ” อยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้  
  ตวัอยา่ง  เหตใุหญ่ : ฉนัอาจจะได้นาฬิกาหรือปากกาเป็นรางวลั 
    เห็นยอ่ย : ฉนัไมไ่ด้นาฬิกาเป็นรางวลั 
    ข้อสรุป : ฉนัได้ปากกาเป็นรางวลั 
 
2.4 การหาเหตุผลที่ต่างออกไป (Disjunctive syllogism) เป็นวิธีการหาเหตผุลท่ีอาศยัการเช่ือมโยงกนั โดยท่ี
เหตยุ่อยเป็นตวับอกกรณีบางสว่นในเหตใุหญ่  
  ตวัอยา่ง  เหตใุหญ่ : การท่ีฝนไมต่กและตก ไมเ่ป็นกรณีท่ีจะงดขบวนแห่
นอกห้องเรียน 
    เห็นยอ่ย : วนันีฝ้นตก 
    ข้อสรุป : วนันีไ้มเ่ป็นการดีท่ีจะจดัให้มีขบวนแห่นอกห้องเรียน 
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การหาความรู้โดยวิธีของอริสโตเตลิ ได้ถกูวิพากษ์วิจารณ์โดยฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) วา่มีจดุออ่นหรือ
ข้อบกพร่องบางประการ เชน่  

1. การหาความรู้โดยวิธีของอริสโตเตลิ ไมช่ว่ยให้ค้นพบความรู้ใหม ่เพราะผลสรุปท่ีได้นัน้จ ากดัอยูใ่น
ขอบเขตของเหตใุหญ่นัน่เอง  

2. การหาเหตผุลโดยวิธีของอริสโตเตลินัน้ ข้อสรุปจะมีความเท่ียงตรงเพียงใดย่อมขึน้อยูก่บัความ
เท่ียงตรงของข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงยอ่ย ถ้าข้อเท็จจริงทัง้สองนีข้าดความเท่ียงตรง ก็อาจท าให้ข้อสรุปขาด
ความเท่ียงตรงได้  

 
3. ยุคฟรานซิส เบคอน จากการท่ีเบคอนได้วิพากษ์วิจารณ์วิธีการหาเหตผุลของอริสโตเตลิ วา่มีข้อบกพร่อง
ดงักลา่วแล้ว จงึเป็นเหตใุห้เบคอนได้เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงขึน้ ซึง่เรียกวา่ วิธีอปุมาน (Inductive 
reasoning) เป็นวิธีท่ีอาศยัการเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนแล้วจงึท าการวิเคราะห์ข้อมลู (เหตยุ่อย) เพ่ือดู
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูเหลา่นัน้ในอนัท่ีจะน ามาสรุปเป็นเหตหุรือผลหรือตัง้เป็นทฤษฎี (เหตใุหญ่) ดงันัน้
องค์ประกอบหรือขัน้ตอนในการอปุมานจงึอาจแบง่ได้เป็น 3 ขัน้คือ  
1. เก็บรวบรวมข้อมลูหรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นรายละเอียดย่อย ๆ ก่อน  
2. วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งข้อเท็จจริงยอ่ยเหล่านัน้  
3. สรุปผล  
การแสวงหาความรู้โดยวิธีอปุมานของฟรานซิส เบคอน มี 3 แบบ ขอแยกกลา่วดงันี ้ 

3.1 การอปุมานอยา่งสมบรูณ์ (Perfect induction) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูทกุ ๆ หนว่ยในหมู่
ประชากร เพ่ือดรูายละเอียดของหนว่ยยอ่ยทัง้หมดแล้วจึงวิเคราะห์ข้อมลู แปลผล และสรุป โดยวิธีการนีจ้ะท าให้
ได้ความรู้ความจริงท่ีเช่ือถือได้อย่างสมบรูณ์ แตใ่นทางปฏิบตัอิาจท าไมไ่ด้เพราะเป็นการสิน้เปลืองเวลา แรงงาน
และคา่ใช้จา่ยสงู อีกทัง้ประชากรบางอยา่งเราไมส่ามารถตรวจสอบให้ครบถ้วนทกุหน่วยได้ เชน่ เชือ้โรค อากาศ 
น า้ เป็นต้น  
ตวัอยา่ง ในการศกึษาความต้องการด้านการจดักิจกรรมของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
250 คน โดยใช้แบบสอบถาม ถามนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ทกุคน แล้วรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลได้ว่า 
นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการจดักิจกรรมในด้านใดบ้าง  

3.2 การอปุมานท่ีไมส่มบรูณ์ (Imperfect induction) การอปุมานแบบนีจ้ะเลือกตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมลู
กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของมวลประชากร แล้วจงึสรุป หรืออปุมานว่าประชากรทัง้หมดมีลกัษณะเชน่ไร 
วิธีการนีข้ึน้อยู่กบัการสุม่กลุ่มตวัอยา่งเป็นอยา่งมาก แตก็่สะดวกในการปฏิบตัเิพราะประหยดัแรงงาน เวลา และ
คา่ใช้จา่ย  
ตวัอยา่ง ในการศกึษาความต้องการด้านการจดักิจกรรมของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
250 คน โดยใช้แบบสอบถาม ขัน้แรกจะต้องสุม่นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มาเป็นกลุม่ตวัอยา่งก่อน แล้วให้กลุม่ตวัอยา่งนีต้อบ
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แบบสอบถาม รวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลได้วา่ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มี
ความต้องการจดักิจกรรมในด้านใดบ้าง  

3.3 แบบอปุมานแบบเบคอเนียน (Baconian induction) เป็นการอปุมานท่ีไมส่มบรุณ์วิธีหนึง่ ซึง่เบคอน
เสนอวา่ ในการตรวจสอบข้อมลูนัน้ ควรแจงนบัหรือศกึษารายละเอียดของข้อมลูเป็น 3 กรณี คือ  
1) พิจารณาส่วนท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั (Positive instances)  
2) พิจารณาส่วนท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั (Negative instances)  
3) พิจารณาส่วนท่ีมีความแปรเปล่ียนไป (Alternative instances)  
ผลจากการศกึษารายละเอียดของข้อมลูเป็น 3 กรณีดงักลา่วนี ้จะท าให้สรุปเป็นความรู้ใหมไ่ด้  
วิธีการศกึษาหาความรู้ความจริงตามวิธีการของเบคอน ถึงแม้จะเป็นการชว่ยให้ค้นพบความรู้ใหม่ แตก็่ถกู
วิพากษ์วิจารณ์วา่ การค้นพบความรู้ใหมต่ามวิธีการของเบคอนนีเ้ป็นการค้นพบท่ีปราศจากจดุมุ่งหมายท่ีแนน่อน 
และบางครัง้ความรู้ความจริงท่ีได้อาจไมส่อดคล้องกบัความต้องการ หรือไมอ่าจสรุปเป็นความรู้ความจริงได้ ถ้า
หากรายละเอียดนัน้ไมแ่นน่อนหรือมีความแปรเปล่ียนมาก  
 
4. ยุคปัจจุบัน ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้เสนอวีการค้นหาความรู้ความจริง 
โดยเอาวิธีการของอริสโตเตลิและฟรานซิล เบคอน มารวมกนัเรียวิธีนีว้่า วิธีการอนมุานและอปุมาน (Deductive - 
Inductive method) ซึง่ตอ่มาได้มีผู้ดดัแปลงแก้ไขให้ช่ือใหมว่า่ Reflective Thinking เพราะกระบวนการคดิแบบนี ้
เป็นการคิดกลบัไปกลบัมาหรือคิดอยา่งใคร่ครวญรอบคอบ ผู้ ท่ีคดิวิธีการนีคื้อ จอห์น ดยุ (John Dewey) เขาได้
เขียนไว้ในหนงัสือ “How We Think” เม่ือปีค.ศ.1910 แบง่ขัน้การคดิไว้ 5 ขัน้คือ  

1. ขัน้ปรากฏความยุง่ยากเป็นปัญหาขึน้ (A felt difficulty) หรือขัน้ปัญหานัน่เอง  
2. ขัน้จ ากดัขอบเขตและนิยามความยุ่งยาก (Location and definition of the difficulty) เป็นขัน้ท่ี

พยายามท าให้ปัญหากระจา่งขึน้ ซึง่อาจได้จากการสงัเกต การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง  
3. ขัน้เสนอแนะการแก้ปัญหาหรือสมมตฐิาน (Suggested solutions of the problem hypotheses) ขัน้

นีไ้ด้จากการค้นคว้าข้อเท็จจริงแล้วใช้ปัญญาของตนเดาค าตอบของปัญหาท่ีเกิดขึน้ จงึเรียกกนัวา่ ขัน้
ตัง้สมมตฐิาน  

4. ขัน้อนมุานเหตผุลของสมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้ (Deductively reasoning out the consequences of the 
suggested solution) ขัน้นีเ้ป็นขัน้รวบรวมข้อมลูนัน่เอง  

5. ขัน้ทดสอบสมมตฐิาน (Testing the hypotheses by action) ขัน้นีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจะ
ทดสอบดวูา่ สมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้มานัน้เช่ือถือได้หรือไม ่ 

ขัน้ตอนการคิดแบบนีต้อ่มาเรียกวา่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) นัน่เอง กลา่วคือ 
เร่ิมต้นด้วยปัญหาก่อน แล้วจงึใช้การอนมุานเพ่ือจะเดาค าตอบของปัญหาหรือเป็นการตัง้สมมตฐิานขึน้ ตอ่มาก็มี
การเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน และใช้หลกัของการอปุมานสรุปผลออกมา วิธีการทางวิทยาศาสตร์
จงึมีวิธีการคิดเป็น 5 ขัน้ดงันี ้ 
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1. ขัน้ปัญหา (Problem)  
2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน (Hypotheses)  
3. ขัน้เก็บรวบรวมข้อมลู (Gathering data)  
4. ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู (Analysis)  
5. ขัน้สรุป (Conclusion)  

วิธีการวิจยันัน้ยึดถือและปฏิบตัิตามล าดบัขัน้ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลกั ผลทีได้จากการวิจยัจงึ
เป็นความจริงหรือความรู้ท่ีเช่ือถือได้ 
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บทที่ 2 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการวิจัย 

 
ความหมายของการวิจัย 

การวิจยั ซึ่งตรงกับภาษาองักฤษว่า “Research” ถ้าจะแปลตามตวัหมายถึง การค้นหาซ า้แล้วซ า้
อีก ซึง่ความหมายของค าวา่วิจยั ทางด้านวิชาการได้มีผู้ให้ความหมายไว้ตา่ง ๆ กนั เชน่ 

เบสท์ (Best, 1981 อ้างถึงใน บุญเรียง ขจรศิลป์ , 2533 : 5) ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า
เป็นวิธีการท่ีเป็นระบบระเบียบ และมีจดุมุ่งหมายในการวิเคราะห์ และคิดบนัทึกการสงัเกตท่ีมีการควบคมุ
เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปอ้างอิง หลกัการหรือทฤษฎีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างานและการควบคมุเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ ได้ 

รัตนะ  บวัสนธ์ (2543, 3) ได้ให้ความหมายของการวิจยัไว้ว่า เป็นการหาความจริงเชิง สาธารณะ
ด้วยวิธีการท่ีเรียกวา่กระบวนการวิจยัซึง่มีลกัษณะเป็นระบบมีขัน้ตอน  

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543 : 21) สรุปความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยคือการศึกษา
ค้นคว้าอยา่งมีระบบระเบียบเพ่ือท าความเข้าใจปัญหาและแสวงหาค าตอบ เป็นกระบวนการท่ีอาศยัวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลกั 

บุญเรียง ขจรศิลป์ (2533 : 5) ได้ให้ความหมายของค าว่า การวิจัยทางด้านวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม ่ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือตอบปัญหาท่ีมีอยูอ่ย่างมี
ระบบ และมีวตัถปุระสงค์ท่ีแนน่อน โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ดงันัน้ การวิจยัทางการศกึษาจึงหมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ท่ีเป็นความจริง
เชิงตรรกะ (Logical) หรือความจริงเชิงประจกัษ์ (Empirical) เพ่ือตอบปัญหาทางการศกึษาอยา่งมีระบบ และ
มีวตัถปุระสงค์ท่ีแนน่อน โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลกั   
 
ลักษณะท่ีส าคัญของการวิจัย       

เบสท์ (Best , 1981อ้างถึงใน บุญเรียง ขจรศิลป์ , 2533 : 5)  ได้สรุปลกัษณะท่ีส าคญัของการวิจยั
ไว้ดงันี ้

1.  เป้าหมายของการวิจยัมุ่งท่ีจะหาค าตอบตา่ง ๆ เพ่ือจะน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีมีอยู่โดยพยายามท่ี
จะศกึษาถึงความสมัพนัธ์ ระหวา่ง ตวัแปรในลกัษณะความเป็นเหตเุป็นผลซึง่กนัและกนั 

2.  การวิจยัเน้นถึงการพฒันาข้อสรุป หลกัเกณฑ์หรือทฤษฎีตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ
ท านายเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เป้าหมายของการวิจยันัน้มิได้ หยดุอยูเ่ฉพาะกลุม่ตวัอย่างท่ี
น ามาศกึษาเทา่นัน้ แตข้่อสรุปท่ีได้มุง่ท่ีจะอ้างอิงไปสูก่ลุม่ประชากร เป้าหมาย 
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3.  การวิจยัจะอาศยัข้อมลู หรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถสงัเกตได้รวบรวมได้  ค าถามท่ีน่าสนใจ
บางค าถามไม่สามารถท าการวิจยัได้ เพราะไมส่ามารถรวบรวมข้อมลูมาศกึษาได้ 

4.  การวิจยัต้องการเคร่ืองมือและการรวบรวมข้อมลูท่ีแมน่ย า เท่ียงตรง 
5.  การวิจัยจะเก่ียวข้องกับการรวบรวมข้อมูลใหม่ ๆ  จากแหล่งปฐมภูมิหรือใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม

เพ่ือหาค าตอบของวตัถปุระสงค์ใหม ่
6.  กิจกรรมท่ีใช้ในการวิจยั เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไว้อยา่งมีระบบแบบแผน 
7.  การวิจยัต้องการผู้ รู้จริงในเนือ้หาท่ีจะท าการวิจยั 
8.  การวิจยัเป็นกระบวนการท่ีมีเหตผุล และมีความเป็นปรนยัสามารถท่ีจะท าการตรวจสอบความ

ตรงของวิธีการท่ีใช้ข้อมลูท่ีรวบรวมมา และข้อสรุปท่ีได้ 
9.  สามารถท่ีจะท าซ า้ได้ โดยใช้วิธีเดียวกนั หรือวิธีการท่ีคล้ายคลึงกันถ้ามีการเปล่ียนแปลงกลุ่ม

ประชากร สถานการณ์ หรือระยะเวลา 
10. การท าวิจยันัน้จะต้องมีความอดทนและรีบร้อนไม่ได้ นกัวิจยัควรจะเตรียมใจไว้ด้วยว่า อาจจะ

ต้องมีความล าบากในบางเร่ือง ในบางกรณีท่ีจะแสวงหาค าตอบ ของค าถามท่ียาก ๆ 
11. การเขียนรายงานการวิจัยควรจะท าอย่างละเอียดรอบคอบ ศพัท์เทคนิคท่ีใช้ควรจะบญัญัติ

ความหมายไว้ วิธีการท่ีใช้ในการวิจยัอธิบายอย่างละเอียด รายงายผลการวิจยัอย่างตรงไป ตรงมาโดยไมใ่ช้
ความคดิเห็นสว่นตวั ไมบ่ดิเบือนผลการวิจยั 

12. การวิจัยนัน้ต้องการความซ่ือสัตย์และกล้าหาญในการรายงานผลการวิจัยในบางครัง้  ซึ่ง
อาจจะไปขดักบัความรู้สกึหรือผลการวิจยัของคนอ่ืนก็ตาม  
 
ข้อจ ากัดของการวิจัยทางการศึกษา     

1. ความซบัซ้อนของเนือ้หาหรือปัญหาท่ีจะศกึษา 
2. ความยากในการรวบรวมข้อมลู 
3. ความยากในการท าซ า้ 
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง  หรือกลุ่มประชากรมีผลกระทบต่อ

ผลการวิจยั 
5. ความยากในการควบคมุตวัแปรเกิน 
6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา มีความแม่นย าและเช่ือถือได้  น้อยกว่า

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
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ประโยชน์ของการวิจัย    
1. ช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ ให้มีการค้นคว้าข้อเท็จจริงมาก

ยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พราะว่าการวิจัยจะท าให้มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  เพิ่มเติมซึ่งท าให้วิทยาการต่าง 
ๆ  เจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึน้ ทัง้ตวัผู้วิจยัและผู้น าเอาเอกสารการวิจยัไปศกึษา 

2. 2. น าความรู้ท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิ หรือแก้ปัญหาโดยตรง ช่วยท าให้ผู้
ปฏิบตัไิด้เลือกวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ ก่อให้เกิดการประหยดั 

3. ชว่ยในการก าหนดนโยบาย หรือหลกัปฏิบตัิงานตา่ง ๆ เป็นไปด้วยความถกูต้อง เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

4. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  เพ่ือให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกอย่างมี
ความสขุสบาย 

5. ชว่ยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ ปรากฏการณ์และพฤตกิรรมตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง 
 
การจัดประเภทการวิจัย 

การจดัประเภทการวิจยัทางการศกึษานัน้สามารถจดัได้หลายแบบแล้วแตว่่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ในการแบง่ ซึง่พอสรุป ได้ดงันี ้

1. ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเป็นเกณฑ์ในการแบง่ 
          - เชิงประวตัิศาสตร์ 
          - เชิงบรรยาย 
          - เชิงทดลอง 
2. ใช้จดุมุง่หมายของงานวิจยัเป็นเกณฑ์ในการแบง่ 
         - บริสทุธ์ิ 
         - ประยกุต์ 
         - เชิงปฏิบตักิาร 
3. ใช้ลกัษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นเกณฑ์ในการแบง่ 

          - เชิงปริมาณ 
        - เชิงคณุภาพ 
      4. ใช้ลกัษณะศาสตร์และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัเป็นเกณฑ์ในการแบง่ 

- วิทยาศาสตร์ 
- สงัคมศาสตร์ 
- มนษุยศาสตร์ 

5. ใช้วิธีการควบคมุตวัแปรเป็นเกณฑ์ในการแบง่ 
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- เชิงทดลอง 
- เชิงกึ่งทดลอง 
- เชิงธรรมชาติ   

ระเบียบวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
1. การวิ จัย เชิ งป ระวัติ ศ าสต ร์  (Historical research) เป็ นการวิจัย ท่ี เน้ นถึ งการศึกษ า 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้มาแล้วในอดีต (what was ?) ประโยชน์ของการวิจยั 
ชนิดนีก็้คือ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเหตกุารณ์ต่าง  ๆ ในปัจจุบนั หรือสามารถน ามาใช้
ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือแก้ไขปัญหา ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัได้ด้วย  

2. การวิจยัเชิงบรรยาย หรือการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) เป็นการวิจยัท่ีเน้นถึง
การศกึษารวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั (what is ?) ในการด าเนินการวิจยั นกัวิจยัไม่สามารถท่ี
จะไปจัดสร้างสถานการณ์หรือควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ  การวิจัยแบบนีเ้ป็นการค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริงหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อยู่แล้ว เช่น การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ และความสนใจ
ตอ่การเมือง มีการวิจยัหลายชนิดท่ีจดัไว้ว่าเป็นการวิจยัเชิงบรรยายได้แก่ 

2.1  การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) 
2.2  การวิจยัเชิงสงัเกต (Observational research) 
2.3  การวิจยัเชิงเปรียบเทียบสาเหต ุ(Causal Comparative) 
2.4  การวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ (Correlational research) 
2.5  การศกึษาเฉพาะกรณี (Case study) 

3. การวิจยัเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการวิจยัเพ่ือพิสจูน์ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล
ของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ (what will be ?) โดยมีการจดักระท ากับตวัแปรอิสระเพ่ือศึกษาผลท่ีมีต่อตวัแปร
ตาม และมีการควบคมุตวัแปรอ่ืนมิให้มีผลกระทบตอ่ตวัแปรตาม ซึ่งนิยมมากทางด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
ทางด้านการศึกษา ค่อนข้างล าบาก ในแง่ของการควบคุมตวัแปรเกินลักษณะท่ีส าคญัของการวิจัยเชิง
ทดลองคือ 

3.1 ควบคมุตวัแปรเกินได้ (Control) 
3.2 จดัการเปล่ียนแปลงคา่ของตวัแปรอิสระได้ (Manipulation) 
3.3 สงัเกตได้ (Observation) 
3.4 ท าซ า้ได้ (Replication) 

ใช้จุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง     
1. การวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure research) หมายถึง การวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตอบสนอง

ความอยากรู้หรือมุ่งท่ีจะหาความรู้เท่านัน้ โดยไม่ได้ค านึงว่าจะน าผลการวิจยัท่ีได้ไปใช้ได้หรือไม่ การวิจยั
ประเภทนีก้่อให้เกิดทฤษฎีใหม ่ๆ ตามมา 
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2. การวิจัยประยุกต์  (Applied research) หมายถึง  การวิจัย ท่ี มีจุดมุ่ งหมายเพ่ื อน า
ผลการวิจยัท่ีได้ไปใช้ใน การแก้ปัญหา หรือปรับปรุงความเป็นอยู่และสงัคมของมนุษย์ให้ดีขึน้ได้แก่ การ
วิจยัทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศกึษาเป็นต้น 

3. การวิจยัเชิงปฏิบตัิการหรือวิจยัเฉพาะกิจ (Action research) เป็นการวิจยัเพ่ือน าผลมาใช้
แก้ปัญหาอย่างรีบด่วนหรือปัจจุบนัทันที ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือจะน าผลท่ีได้มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะ
เร่ืองในวงจ ากดั โดยไมไ่ด้สนใจวา่จะใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาอ่ืนได ้ห้รือไม่  

4. การวิจัยสถาบัน (Institutional research) เป็นการวิจัยท่ีมุ่งน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงงานด้านการบริหารของหน่วยงานหรือ สถาบนันัน้ ๆ โดยไม่มีจดุมุ่งหมายในการน าผลการวิจยัไป
ใช้กบัหนว่ยงานหรือสถาบนัอ่ืน  

 
ใช้ลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 

1. การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ โดยพยายามท่ีจะศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ มาบรรยายถึง
ความสัมพันธ์ของ เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่  การวิจัยเชิงคุณภาพนัน้เป็น
การศึกษาค้นคว้าในแนวลึกมากกว่าแนวกว้าง การรวบรวมข้อมูล  จะให้ความส าคญักับข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
ประวตัสิว่นตวั แนวคดิ ความรู้สกึตา่ง ๆ ของแตล่ะบคุคล วิธีการรวบรวมข้อมลู ได้แก่การสงัเกตอยา่งมีสว่น
ร่วม การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นวิธีการหลกัของการวิจยัเชิงคณุภาพ การวิเคราะห์ข้อมลู จะ
ใช้วิธีการสรุปบรรยายทฤษฎีและแนวคดิตา่ง ๆ ในการอธิบายและวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  

2. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งค้นคว้าข้อเท็จจริง ต่าง ๆ 
เพ่ือหาข้อสรุปในเชิงปริมาณ เป็นการศกึษาในแนวกว้างมากกวา่แนวลกึ เพ่ือท่ีจะน าข้อสรุปตา่ง ๆ ท่ีได้จาก
กลุม่ตวัอย่างอ้างอิงไปใช้กบักลุ่มประชากร โดยอาศยัวิธีการทางสถิติ การรวบรวมข้อมลู เน้นหนกัไปในทาง
ปริมาณหรือค่าต่าง ๆ ท่ีสามารถวดัได้ในเชิงปริมาณ วิธีการรวบรวม ข้อมูล มีหลายรูปแบบ เช่น  การส่ง
แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต การสร้างสถานการณ์สมมติการทดลองและการทดสอบ  เป็นต้น 
การวิเคราะห์ข้อมลู จะใช้วิธีการทางสถิตเิข้ามาใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ใช้ลักษณะศาสตร์และสาขาวิชาที่เก่ียวกับการวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  

1.  การวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ได้แก่ การวิจยัเก่ียวกบัสงัคม การเมือง การปกครอง การศกึษา 
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

2. การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเก่ียวกับคุณค่าของมนุษย์ เช่น ภาษาศาสตร์  
ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรัชญา เป็นต้น 
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3. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่  การวิจัยทางชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม แพทย์ 
พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสชัศาสตร์ เป็นต้น 
 
ใช้วิธีการควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 

1. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจัยเพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหต ุโดยมีการจดัสถานการณ์ทดลอง ด้วยการควบคมุระดบัของตวัแปรต้น และก าจดัอิทธิพลของตวัแปร
ภายนอกตา่ง ๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องแล้ววดัผลตวัแปรตามออกมา 

2. การวิจยัเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental research) เป็นการวิจยัท่ีสามารถควบคมุตวั
แปรภายนอกท่ีไมต้่องการได้เพียง บางตวั เน่ืองจากไมส่ามารถสุม่ตวัอยา่งให้เทา่กนัได้ 

3. การวิจัย เชิ งธรรมชาติ  (Naturalistic research) เป็นการวิจัย ท่ี ค้นหาความจริงของ 
สภาพการณ์ในสงัคม ใช้การสงัเกตการณ์เป็นส าคญั และสรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์ สงัเคราะห์  ประเมิน
คา่อนมุาน และอปุมาน        
 
ขัน้ตอนในการวิจัย   

ในการวิจัยแต่ละประเภท อาจมีขัน้ตอนแตกต่างไป ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงขัน้ตอนในการวิจัยซึ่ง
ไมไ่ด้หมายคลมุไปถึงวา่การวิจยัทกุประเภท ต้องมีขัน้ตอนตามท่ีจะกลา่ว ตอ่ไปนี ้ทกุประการ 

1.  เลือกหวัข้อปัญหา เป็นการตอบค าถามท่ีว่าเราจะท าวิจยัเร่ืองอะไร ซึ่งจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบด้วยความมัน่ใจและเขียนช่ือเร่ืองท่ีจะ วิจยัออกมา 

2.  การก าหนดขอบเขตของปัญหา เม่ือได้ปัญหาท่ีจะท าการวิจยัแน่นอนแล้วควรจะก าหนด
ขอบเขตของ ปัญหาให้ชดัแจ้ง เน่ืองจากการก าหนดปัญหาท่ีแนน่อนชว่ยผู้วิจยัได้ดงันี ้

2.1  วางแผนรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสม 
2.2  รู้ถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ตลอดจน การแปลผลการวิจยั 
2.3 มองเห็นภาพอยา่งแจม่ชดัวา่จะต้องท าอะไรบ้าง 

3. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยการศึกษาสาระความรู้ แนวคิด ทฤษฎี  
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเร่ืองนัน้ในต ารา หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัยและเอกสาร  อ่ืน ๆ ซึ่งจะมี
ประโยชน์ตอ่ผู้วิจยัในข้อตอ่ไปนี ้

1) ชว่ยให้ไมเ่กิดการซ า้ซ้อนในการวิจยั 
2) ชว่ยให้ก าหนดขอบเขตของการท าวิจยัได้ถกูต้องชดัเจน (กรอบแนวคดิ) 
3) ได้แนวทางในการก าหนดสมมตุฐิาน (กรณีท่ีมีสมมตุฐิาน) 
4) ได้แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือรวบรวมข้อมลู 
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5) ได้แนวทางในการสุม่ตวัอยา่ง 
6) ได้แนวทางในการใช้คา่สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู 
7) ได้แนวทางการแปลผลการวิจยัและการเขียนรายงานการวิจยั 

4. การก าหนดสมมตุิฐาน หมายถึง การเขียนข้อความท่ีเป็นข้อคาดหวงัเก่ียวกบัความ แตกตา่ง
ท่ีอาจเป็นไปได้ ระหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ ซึง่สมมตุฐิานนัน้ไมจ่ าเป็นว่าจะต้องเป็นจริงเสมอไป 

5. การเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนเค้าโครงการวิจยัเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัขัน้หนึ่ง เน่ืองจาก
เค้าโครงการวิจยันัน้จะเป็นแบบแผนในการด าเนินงานวิจยั อยา่งมี ระบบ ควร จะ ประกอบด้วย 

1) ช่ืองานวิจยั 
2) ภมูิหลงัหรือท่ีมาของปัญหา 
3) วตัถปุระสงค์ 
4) ขอบเขตของการวิจยั 
5) ตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีวิจยั 
6) ค านิยามศพัท์เฉพาะ (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 
7) สมมตุฐิาน (ถ้ามี) 
8) วิธีด าเนินการวิจยั 
9) รูปแบบของงานวิจยั 
10) การสุม่ตวัอยา่ง 
11) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
12) การวิเคราะห์ข้อมลู 
13) แผนการท างาน 
14) งบประมาณ 

6. การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมลู ก่อนท่ีจะด าเนินการรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัจะต้องทราบว่า 
จะใช้เคร่ืองมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมลู และเคร่ืองมือนัน้มีหรือยงั ถ้ายงัไมมี่ต้องด าเนินการสร้างและ
น าเคร่ืองมือนัน้ไป ทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ อย่างไรก็ตาม  ผู้ วิจัยไม่จ าเป็นต้องสร้าง
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลเองเสมอไป กรณีท่ีทราบว่ามีเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้อย่างเป็นมาตรฐานเหมาะสมกับ
การท่ีจะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ก็อาจยืมเคร่ืองมือดงักล่าวมาใช้ได้ถ้าสงสยัในเร่ืองคณุภาพของ
เคร่ืองมือ เน่ืองจากสร้างไว้นานแล้วก็อาจน ามาทดลองใช้และวิเคราะห์หาคุณภาพใหม่อีกครัง้หนึ่งเม่ือ
พบว่ามีคณุภาพเข้าเกณฑ์ก็น ามาใช้เก็บรวบ รวมข้อมูลได้ (การวิจยับางเร่ืองอาจไม่ใช้เคร่ืองมือรวบรวม
ข้อมลูท่ีเป็นแบบแผนก็จะตดัขัน้ตอนนีอ้อกไป) 

7. ขัน้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัจะต้องทราบว่า
ในการท าการวิจยันัน้สามารถจะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ประชากรทัง้หมด หรือ สุ่มตวัอย่าง ซึ่งในการสุ่ม
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ตวัอยา่งนัน้ก็ต้องทราบวา่จะต้องสุม่ตวัอยา่งโดยวิธีการใดท่ีจะให้ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของ  กลุ่ม
ประชากร ข้อมูลท่ีผู้ วิจัยจะท าการรวบรวมนัน้มาจากไหน ปฐมภูมิ  (Primary Source) หรือทุติยภูมิ 
(Secondary Source) 

วิธีการรวบรวมข้อมลูท่ีนิยมใช้ในการวิจยัทางการศกึษา ได้แก่ 
1) การใช้แบบทดสอบ 
2) การใช้แบบวดัเจตคต ิ
3) การสง่แบบสอบถาม 
4) การสมัภาษณ์ 
5) การสงัเกต 
6) การใช้เทคนิคสงัคมมิต ิ
7) การทดลอง 
8) การจดักระท าข้อมลู (Data Processing) การจดักระท าข้อมลูเป็นวิธีการด าเนินการอย่าง

มีระบบตามล าดบัขัน้ กบัข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จตามความมุง่หมาย  
 
การจัดกระท าข้อมูล 

1. Input เป็นการจดัเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ เช่น การบนัทึกรอยคะแนน การลงรหัส
ข้อมลู การถ่ายข้อมลู ลงคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.  Processing เป็นขัน้ตอนของ การจดัแบง่ประเภทของข้อมลู ส าหรับการวิจยั เชิงคณุภาพ
และเป็นขัน้ตอนการค านวณ ส าหรับการวิจยั เชิงปริมาณ ซึ่งในขัน้ตอนนีอ้าจจะค านวณด้วยมือ ใช้เคร่ือง
คดิเลข หรือใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขึน้อยูก่บัปริมาณของข้อมลูและปัจจยัเอือ้อ านวย 

3.  Output เป็นขัน้ตอนท่ีน าผลจากการขัน้ตอนท่ีได้จากขัน้ Processing มาเขียนเป็นรายงาน 
หรือเสนอในรูปแบบของตารางหรือแผนภมูิตา่งๆ แล้วแปลความหมายของผลท่ีได้   

4. การสรุปผลการวิจยัและเขียนรายงาน  ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้สุดท้ายของการวิจยั โดยการสรุป
ผลการวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั ซึง่โดยทัว่ไปในรายงานการวิจยัจะประกอบด้วย    

1) บทน า ซึ่งประกอบด้วยความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา  วตัถปุระสงค์ในการ
วิจัย สมมติฐานในการวิจยั ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบือ้งต้น  ความไม่สมบูรณ์ของการวิจยัและค า
นิยามศพัท์เฉพาะ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
3) วิธีการด าเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชากร  กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ม 

ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  และขัน้ตอนการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมลู 



 16 

4) ผลการวิจยั  
5) สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
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บทที่ 3 
                                                     การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
1. ความหมาย  

สภุางค ์จนัทวานิช (2548) คือ การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สงัคมจาก
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทกุมิติ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์กบัสภาพแวดล้อม 
วิธีการนีจ้ะสนใจข้อมลูด้านความรู้สกึนกึคิด ความหมาย คา่นิยมหรืออดุมการณ์ของบคุคล
นอกเหนือไปจากข้อมลูเชิงปริมาณมกัใช้เวลานานในการศกึษาติดตามระยะยาว ใช้การสงัเกตแบบมีสว่น
ร่วมและการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการเป็นวิธีการหลกัในการเก็บข้อมลู และเน้นการวิเคราะห์ข้อมลู
โดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั  

ชาย โพธิสิตา (2549) เป็นการศกึษาโลกแหง่ความเป็นจริง ภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นไปตาม
ธรรมชาติ เปิดกว้างด้วยแนวการวิเคราะห์แบบอปุนยัให้ความสาคญัแก่การทาความเข้าใจอยา่งเป็นองค์
รวม ภายในบริบทของสิ่งท่ีศกึษาโดยนกัวิจยัมีการตดิตอ่แบบมีสว่นร่วมโดยตรงกบัประชากรกลุม่เป้าหมาย 
เพ่ือมุง่ทาความเข้าใจพลวตัของปรากฏการณ์ ให้ความสาคญัแก่การศกึษาเฉพาะกรณีทัง้หมดท่ีเป็นไปได้ 
เพราะมีการออกแบบการวิจยัท่ียดึหยุน่ได้ และมีตวันกัวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาคญัในกระบวนการวิจยั  

ศภุกิจ วงศ์วิวฒันนกิุจ (2550) กลา่ววา่ การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) หมายถึง 
การวิจยัท่ีมุง่ทาความเข้าใจ ตีความ และให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึก
นกึคิด ความเช่ือ เจตคติ พฤตกิรรม และวฒันธรรมของมนษุย์ โดยมีวิธีการเก็บข้อมลูหลาย ๆ วิธีในทกุ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เชน่ การสมัภาษณ์ การสงัเกต นกัวิจยัอาจแฝงตวัเองเข้าไปคลกุคลีอยูก่บัประชากรใน
ชมุชนหรือท้องถ่ินท่ีต้องการศกึษาเพ่ือให้ได้ข้อมลู ไมเ่น้นการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลข แตใ่ห้
ความสาคญักบัการตีความและสงัเคราะห์ข้อค้นพบบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงท่ีเก็บได้ แล้วนาเสนอข้อ
ค้นพบในรูปแบบ การบรรยาย หรืออาจสร้างออกมาเป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายพฤตกิรรมทางวฒันธรรมของ
มนษุย์ หรือปรากฏการณ์ทางสงัคมได้ หรือชว่ยสร้างสมมตฐิานเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิจยัตอ่ไป ตวัอยา่ง
การวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ การวิจยัเชิงชาตพินัธุ์วรรณา การวิจยัเชิงประวตัศิาสตร์  

เกียรตสิดุา ศรีสขุ (2552) กลา่ววา่ การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจยัท่ีมี
การรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นหลกั ซึง่อาจได้แก่ คณุลกัษณะ พฤตกิรรม สภาพการณ์ หรือ2 การวิจยั
เชิงคณุภาพ Qualitative Research  
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ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีต้้องอาศยัประสบการณ์ หรือความเช่ียวชาญของ
ผู้วิจยัในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นอยา่งมากในการท่ีจะวิเคราะห์ ให้ความหมาย วิพากษ์วิจารณ์ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ ได้
อยา่งถกูต้อง ละเอียดลกึซึง้  

สมุิตร สวุรรณ (2552) เป็นการแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สงัคมจาก
สภาพแวดล้อมตามความจริงในทกุมิติ สนใจข้อมลูด้านความรู้สกึนกึคิด การให้ความหมายหรือคณุคา่กบั
สิ่งตา่ง ๆ ตลอดจนคา่นิยมหรืออดุมการณ์ของบคุคล เน้นการเข้าไปสมัผสักบัข้อมลูหรือปรากฏการณ์
โดยตรง มกัใช้เวลานานในการศกึษาตดิตามระยะยาว ไมเ่น้นการใช้สถิตติวัเลขในการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้
การสงัเกตและการสมัภาษณ์เป็นวิธีหลกัในการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอปุนยั (inductive)  

อารีย์วรรณ อว่มตานี (2552) เป็นการวิจยัท่ีแสวงหาความจริงในสภาพท่ีเป็นอยู่โดยธรรมชาติ 
(Naturalistic inquiry) ซึง่เป็นการสอบสวน มองภาพรวมทกุมิติ (Holistic perspective) ด้วยตวัผู้วิจยัเอง 
เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ีสนใจกบัสภาพแวดล้อมนัน้ โดยให้ความสาคญักบัข้อมลูท่ีเป็น
ความรู้สกึนกึคดิ คณุคา่ของมนษุย์ และความหมายท่ีมนษุย์ให้ตอ่สิ่งแวดล้อมตา่งๆรอบตวั เน้นการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอบุนยั (Inductive analysis)  

John W.Creswell (1998 :15 อ้างใน ชาย โพธิสิตา, 2549: 25) เป็นกระบวนการค้นคว้าวิจยัเพ่ือ
หาความเข้าใจบนพืน้ฐานของระเบียบวิธีอนัมีลกัษณะเฉพาะท่ีมุง่การค้นหาประเดน็ปัญหาทางสงัคม หรือ
ปัญหาของมนษุย์ในกระบวนการนี ้นกัวิจยัสร้างภาพหรือข้อมลูท่ีซบัซ้อน เป็นองค์รวม วิเคราะห์ข้อความ 
รายงานทศันะของผู้ให้ข้อมลูอยา่งละเอียด และดาเนินการศกึษาในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ  
Patton (1985 อ้างใน Sharan B.Merriam :6) เป็นการวิจยัท่ีมุง่ทาความเข้าใจกบัสถานการณ์ท่ีเป็นสว่น
หนึง่สว่นใดของบริบทตา่งๆ ซึง่มีความสมัพนัธ์กนั  

Sharan B.Merriam (1988 : 6) เป็นการวิจยัท่ีสนใน ให้เกิดความเข้าใจ ในความหมายของ
โครงสร้างของมนษุย์ ในด้านความรู้สกึนกึคดิ และประสบการณ์ตา่งๆ การวิจยัมุง่อธิบายให้ความสนใจ
โดยตรงกบัประสบการณ์ ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สกึ และประสบการณ์ท่ีประสบความ
เปล่ียนแปลง  

สรุปได้วา่ วิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการศกึษาสถานการณ์ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โลกแหง่ความเป็น
จริง ในทกุมิติ มุง่การค้นหาประเดน็ปัญหาทางสงัคม หรือปัญหาของมนษุย์ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของ
ปรากฏการณ์กบัสภาพแวดล้อม มีการออกแบบการวิจยัท่ียดึหยุ่นได้ และมีตวันกัวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาคญั
ในกระบวนการวิจยั ใช้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการเป็นวิธีการหลกัใน
การเก็บข้อมลู และเน้นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั 3 การวิจยัเชิงคณุภาพ 
Qualitative Research  
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2. ลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช , 2548 : 13 - 14) ดังนี ้ 
1) เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดยการมองจากหลายแง่มมุการศกึษา

ปรากฏการณ์สงัคมจะต้องกระทาโดยศกึษาปรากฏการณ์นัน้จากแง่มมุ หรือแนวคิดทฤษฎีท่ีมีความ
หลากหลายมากกวา่ยึดแนวคดิอนัใดอนัหนึง่เป็นหลกั นอกจากนัน้ไม่พจิาณาปรากฎการณ์อยา่งเป็นเส่ียง
เสีย้ว ด้านในด้านหนึง่  

2) เป็นการศึกษาตดิตามระยะยาวและเจาะลึก เพ่ือให้เข้าใจความเปล่ียนแปลงของ
ปรากฏการณ์สงัคมซึง่มีความเป็นพลวตั  

3) ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพ่ือให้เข้าใจความหมายของ
ปรากฏการณ์ มกัมีการวิจยัสนาม (Field research) ไมมี่การควบคมุและทดลองในห้องปฏิบตัิการ เพราะ
ทาให้ผู้วิจยัไมเ่ห็นปรากฎการณ์ในบริบททางสงัคมและวฒันธรรม  

4) คานึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย ด้วยเหตท่ีุการศกึษาปรากฏการณ์สงัคมเป็น
การศกึษามนษุย์ จงึให้ความสาคญัและเคารพผู้ถกูวิจยัในฐานะเพื่อนมนษุย์ จะเข้าไปสมัผสั สร้างความ
สนิทสนมและความไว้เนือ้เช่ือใจ เข้าใจ ไมมี่แบง่เขาแบง่เรา ไมน่าข้อมลูของผู้ถกูวิจยัไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
ไมฝื่นใจเม่ือผู้ถกูวิจยัไมเ่ตม็ใจตอบ นกัวิจยัจะเข้าไปสมัผสัมากวา่จะใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนใดเป็นส่ือกลาง  

5) ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย เป็นการนาข้อมลูรูปธรรมยอ่ยๆ หลายๆ กรณี
มาสรุปเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม โดยพิจารณาร่วมท่ีพบ จะเน้นการวิเคราะห์แบบอปุนยัมากกวา่ใช้สถิติ
ตวัเลข  

6) เน้นปัจจัยหรือตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย ในปรากฏการณ์สังคม 

นกัวิจยัเชิงคณุภาพเช่ือวา่ องค์ประกอบด้านจิตใจ ความคดิและความหมาย คือสิ่งท่ีอยูเ่บือ้งหลงั
พฤตกิารณ์มนษุย์และเป็นตวักาหนดพฤติกรรมมนษุย์ท่ีแสดงออกมา  

 
3. กระบวนทัศน์(paradigm) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

กระบวนทศัน์ หมายถึง โลกทศัน์ คือแนวความคิดทัว่ๆ ไป วิธีการท่ีคนใช้ในการทาความเข้าใจโลก
แห่งความเป็นจริงอนัซบัซ้อน เป็นสิ่งท่ีฝังลึกอยู่ในกระบวนการศึกษาอบรมของหมู่คนท่ียึดถือและปฏิบตัิ
ตามโลกทศัน์นัน้ กระบวนทศัน์จะบอกคนท่ียึดถือและปฏิบตัิ วา่อะไรสาคญั อะไรถกูต้องและมีเหตผุล เป็น
บรรทดัฐานท่ีช่วยชีใ้ห้รู้ว่า ควรจะทาอะไร อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปถามหรือค้นหาคาตอบ ช่วยให้ทา
อะไรไมต้่องลงัเล  
4. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ คือ แผนท่ีทางความคดิของนกัวิจยัท่ีจะบอกว่าในการทาวิจยัเพ่ือ
บรรลถุึงคาตอบท่ีเขาสนใจนัน้ เขาต้องทาอะไรบ้าง จะทาอยา่งไร จะทาอะไรก่อนหลงั และจะเก่ียวข้องกบั
ใครบ้าง แผนท่ีทางความคิดนีเ้หมือนกบัแผนท่ีของนกัเดินทางตรงท่ีมนัทาหน้าท่ีให้แนวทางในการทาวิจยั



 20 

เพ่ือไปให้ถึงคาตอบท่ีต้องการเทา่นัน้ นกัวิจยั(ซึง่เปรียบเหมือนนกัเดนิทาง) อาจจะปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใน
การทางานให้ตา่งออกไปจากท่ีออกแบบไว้แตแ่รกก็ได้ ถ้าเห็นวา่มีเหตผุลอนัสมควร คณุสมบตัอีิกอย่างหนึง่
ของแผนท่ีทางความคดิสาหรับการทาวิจยัคือ แตล่ะขัน้ตอนแตล่ะองค์ประกอบใน”แผนท่ีการวิจยั” (การ
ออกแบบ) นีต้า่งก็มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั ชนิดท่ีเม่ือมีการปรับเปล่ียนในองค์ประกอบอนัหนึง่ก็จะมีผลกระทบ
ตอ่องค์ประกอบท่ีเหลืออ่ืนๆ ไมโ่ดยตรงก็โดยอ้อม  

ความแตกตา่งระหวา่งการออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพตา่งกบัการวิจยัเชิงปริมาณ ตรงท่ีระดบั
ความเข้มงวดในโครงสร้าง กลา่วคือ การวิจยัเชิงปริมาณแผนดาเนินการท่ีวางไว้จะมีความยืดหยุ่นน้อย
หรือไมย่ดึหยุน่เลย ไมว่า่จะเป็นเร่ืองแนวความคิด การเลือกประชากรในการศกึษา วิธีท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
หรือวิธีวิเคราะห์ข้อมลูก็ตาม เม่ือได้วางแผนในตอนเร่ิมต้นดีแล้วจะดาเนินการตามนัน้การปรับเปล่ียนไป
ตามสถานการณ์แทนท่ีจะเป็นสิ่งดี อาจจะให้ผลในทางลบแก่การวิจยัโดยรวม ดงันัน้ลกัษณะสาคญัของ
การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณ คือ การมีโครงสร้างท่ีเข้มงวด แตก่ารวิจยัเชิงคณุภาพจะออกแบบยดึหยุน่
ได้ตามความจาเป็นในแทบทกุขัน้ตอน แตต้่องเกิดจากความจาเป็นจากหลกัการหรือแนวคิดทฤษฏี ไมใ่ช่
ความจาเป็นตามความสะดวกของผู้ทาการวิจยั  
องค์ประกอบของการออกแบบการวิจยั Lincoln and Guba (1985 อ้างใน อ้างในชาย โพธิสิตา, 2549 : 
108) ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเดน็สาคญั (focus) ในการศกึษา ประเดน็สาคญัอาจได้แก่ ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ หรือ
เป็นประเดน็ท่ีจะต้องประเมิน (ถ้าเป็นการวิจยัเพ่ือประเมินผล) หรือประเด็นเชิงนโยบายก็ได้  

กระบวนทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัประเดน็สาคญัในการศกึษา หมายถึงการเลือกจดุยืนทางกระบวน
ทศัน์ว่าจะดาเนินการวิจยัด้วยกระบวนทศัน์แบบไหน จะเลือกแบบปฏิฐานนิยมหรือแบบกระบวนทศัน์
ทางเลือก  

รูปแบบการทาวิจยัท่ีเหมาะสมกบัทฤษฏีท่ีเลือกมาเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั  

ประชากรเป้าหมายและสถานท่ีท่ีจะเก็บข้อมลู  

ขัน้ตอนตา่งๆ ในการเก็บข้อมลู  

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู  

แผนการเก็บข้อมลูและวิธีการบนัทึกข้อมลู  

แผนการวิเคราะห์ข้อมลู  

การจดัการทัว่ไป เชน่ ตดิตอ่กลุม่เป้าหมายสาหรับการเก็บข้อมลู หาสถานท่ีพกัในภาคสนาม 
และวางแผนงานท่ีจะทาระหวา่งเก็บข้อมลูในสนาม เป็นต้น  
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องค์ประกอบที่สาคัญของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ Maxwell (ชาย โพธิสิตา) 
 

1) คาถามในการวิจัย (research questions) หมายถึง สิ่งท่ีนกัวิจยัต้องการรู้ หรือต้องการคา
ตอบ อนัเป็นท่ีมาของการวิจยัเร่ืองนัน้ คาถามวิจยั เสมือนเป็นหวัใจของการออกแบบ ทาหน้าท่ีเป็นตวักลาง
ท่ีเช่ือมโยงองค์ประกอบอ่ืน การตัง้คาถามสาหรับการวิจยั ไมว่า่เป็นวิจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ อาจ
ทาได้ 3 แบบตามลกัษณะของคาตอบท่ีต้องการ  

คาถามท่ียึดกลุม่เป้าหมายในการวิจยัเป็นหลกั รูปแบบคาถามมุง่หาคาตอบเก่ียวกบั
กลุม่เป้าหมายทัว่ไป ซึง่เหมาะกบัการศกึษาตวัอยา่งจานวนมากๆ หรือ กลุม่เป้าหมายเจาะจง 
เหมาะกบัการศกึษาตวัอยา่งจานวนเล็ก เชน่ การศกึษาเฉพาะกรณี (Case study)  

คาถามท่ีบง่นยัถึงข้อมลูท่ีต้องการ รูปแบบของคาถามอาจบอกใบ้ถึงประเภทของ
ข้อมลูวา่เป็นอะไร เจาะจงสาหรับข้อมลูเร่ืองใด เร่ืองหนึง่ หรือ กว้างสาหรับข้อมลูทัว่ๆ ไป ตวัอยา่ง
คาถามแบบเจาะจงข้อมลู เชน่ “การประกอบอาชีพเป็นผูใ้หค้าปรึกษาแก่หญิงที่ถูกกระทาความ
รุนแรงทางเพศมาเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมทางเพศของนกั
สงัคมสงเคราะห์ทีท่างานนี้อย่างไร” คาถามนีบ้ง่นยัวา่ ข้อมลูท่ีต้องการเป็นเร่ือง ผลกระทบตอ่
ความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรมทางเพศของนกัสงัคมสงเคราะห์ คาถามท่ีไมเ่จาะจง เชน่ “การคา
ปรึกษาแก่หญิงที่ถูกกระทาความรุนแรงทางเพศมาเป็นเวลานาน มีผลตอ่นกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีทา
งานในด้านนีห้รือไม ่อย่างไร”  

คาถามแบบมุง่เข้าใจสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร หรือ ผลกระทบของปัจจยัใดปัจจยั
หนึง่ ในการในการวิจยัเชิงคณุภาพจะใช้คาถามประเภท “อยา่งไร” และ “ทาไม” เชน่ “ครอบครัวที่
แตกแยกก่อใหเ้กิดผลทางลบต่อผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กอย่างไร”  
2) จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  (purpose) หมายถึง เป้าหมายท่ีนักวิจัย

ต้องการจะบรรลุถึงในการวิจัยเร่ืองนัน้  สิ่งท่ีต้องการจะทาในกระบวนการวิจัย  อันจะช่วยให้บรรลุถึง
เป้าหมายท่ีต้องการนัน้ได้ และทาหน้าท่ีกาหนดขอบเขต หรือ พืน้ท่ี ท่ีนกัวิจยัจะต้องทางานวา่จะอยู่ในเร่ือง
และประเดน็อะไร แบง่เป็น 3 ประเภทตามลกัษณะมลูเหตท่ีุมาของจดุมุง่หมายนัน้ๆ คือ 

 
จดุมง่หมายสว่นตวัของนกัวิจยั (personal purposes) หมายถึง แรงบนัดาลใจสว่นตวั

ท่ีทาให้นกัวิจยัอยากทาเร่ืองนัน้  

จดุมุง่หมายเชิงปฏิบตัิ (practical purposes) หมายถึง จดุมุง่หมายท่ีต้องการจะบรรลุ
ถึงอะไรสกัอย่างเพื่อผลในทางปฏิบตัิ เป็นความต้องการท่ีจะบรรลถุึงสิ่งท่ีจะมีผลตอ่วงการใด
วงการหนึง่หรือตอ่สว่นรวม สว่นใหญ่เป็นนโยบายสาธารณะ เชน่ มุง่เปล่ียนแปลงสิ่งท่ีไมพ่งึ
ปรารถนาบางอยา่ง (ซึง่อาจจะเป็นทศันะไมถ่กูต้องตอ่ผู้ตดิเชือ้ HIV)  



 22 

จดุมุง่หมายเพ่ือการค้นคว้าวิจยั (research purposes) เป็นจดุมุง่หมายทางวิชาการ 
เพ่ือทาความเข้าใจหรือหาความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์อย่างใดอยา่งหนึง่วา่ ปรากฏการณ์นัน้มี
ธรรมชาตเิป็นอย่างไร ทาไมสิ่งตา่งๆ ในปรากฎการณ์นัน้จงึเป็นอยา่งท่ีมนัเป็นมีเหตผุลอะไรอยู่
เบือ้งหลงั  
3) แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย บางทีเรียกว่า “กรอบแนวคิด” (conceptual framework) คือ

ความเช่ือ หรือข้อสรุปเบือ้งต้นของนกัวิจยัวา่สิ่งท่ีจะศกึษานัน้นา่จะเป็นอย่างไร ท่ีมาของแนวคิดทฤษฏีมี 4 
ทาง คือ  

ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์สว่นตวัของนกัวิจยั (experiential knowledge  

แนวคิดทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ล้ว (existing theories) ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  

การศกึษานาร่อง (pilot study)  

ความคิดสร้างสรรค์ (creative thoughts) แนวคิดดีๆ สาหรับการวิจยับางครัง้เกิดจาก
ความคดิท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์ ไมไ่ด้เกิดขึน้โดยฉับพลนั แตเ่กิดจากการ “ลองคิดแปลกไปจากท่ี
เคยคิด”  

4) วิธีการวิจัย (method) คือ สิ่งท่ีเราจะลงมือทาจริงๆ ในการวิจยั วิธีการหลกั ๆ ของการวิจยัเชิง
คณุภาพ มี 6 รูปแบบ คือ  

4.1 การวิจยัเชิงชาตพินัธุ์วรรณนา (Ethnographic study)  
4.2 การวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology study)  
4.3 การศกึษาเฉพาะกรณี ( Case study method)  
4.4 การวิจยัชีวประวตับิคุคล (Biographical study)  
4.5 การวิจยัแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมลู (Grounded theory study)  
4.6 การวิจยัแบบสนทนากลุ่ม (Focus group study)  

รายละเอียดของแตล่ะรูปแบบ ศกึษาในหวัข้อตอ่ไป สาหรับประเดน็สาคญัท่ีกล่าวในท่ีนีคื้อ  
สาหรับวิธีการ เลือกตวัอยา่ง วิธีเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู สรุปพอสงัเขปดงันี ้ 

4.1 การเลือกตัวอย่าง  
ในการวิจยัทางสงัคมศาสตร์มีวิธีการได้มาของกลุม่ตวัอย่างหลกัๆ อยู่ 2 แบบ คือ  

1) แบบสุม่โดยอาศยัหลกัความนา่จะเป็น (Probability sampling) ซึง่ได้ศกึษามาแล้ว 
2) การเลือกตวัอย่างแบบยดึจดุมุง่หมายของการศกึษาเป็นหลกั ซึง่เป็นการเลือกแบบไมมี่โครงสร้างท่ี
เคร่งครัด มีขัน้ตอนและวิธีดาเนินการท่ีไมซ่บัซ้อน จุดมุ่งหมายหลักของการเลือกตวัอยา่งแบบนีไ้มใ่ช่
เพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทน แตเ่พ่ือให้ได้ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัแนวคิด จดุมุง่หมาย และ
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา ซึง่ การเลือกใครก็ตามเป็นผู้ ให้ข้อมลูก็เพราะเขาเหลา่นัน้มีข้อมลูจะบอก
เราได้มากกมาย ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการวิจยัของเรา เราเรียกคน เหลา่นัน้วา่ Key informants เรา
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เลือกสถานท่ีแหง่หนึง่หรือหลายแหง่มาทาวิจยัเพราะเรามัน่ใจสถานท่ีนัน้ๆ มีอะไรท่ีเราจะได้เรียนรู้
มากมายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราอยากรู่ เราเลือกเหตกุารณ์หรือกระบวนการอนัใดอนัหนึง่มาศกึษา เพราะมี
หลกัฐานมีหลกัฐานให้เช่ือวา่เหตกุารณ์หรือกระบวนการนัน้ๆ มีอะไรหลายอย่างท่ีจะทดสอบ
แนวความคิดในการวิจยัของเรา กลา่วอีกนยัหนึง่คือ เราสามารถอธิบายสิ่งท่ีเราเลือกได้ ทัง้ในทาง
แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยั  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีสนองจดุมุง่หมาย และวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเชิงคณุภาพ มี 15 ประเภท ได้แก่  

(1) ตวัอยา่งท่ีแสดงลกัษณะสดุขัว้ ตวัอยา่งประเภทนีใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกบัคน หรือกรณีท่ีไมธ่รรมดา 
หรือมีอะไรท่ีพิเศษกว่ารายอ่ืน เชน่ รายท่ีประสบผลสาเร็จ หรือ ล้มเหลวมากเป็นพิเศษ หรือ เชน่ เดก็
อจัฉริยะ  

(2) ตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์มาก คล้ายกบัตวัอยา่งประเภทแรก แตต่วัอยา่งนีไ้มใ่ช่พวกสดุขัว้ เป็น
พวกท่ีมีความรู้หรือมีประสบการณ์มากกวา่คนทัว่ไป การวิจยัเชิงคณุภาพแบบมุง่ตีความหมาย มกั
เลือกใช้ตวัอยา่งประเภทนี ้เชน่ ศกึษาการปรับตวัของคนท่ีผา่นสงความมาอยา่งโชกโชน คนป่วยด้วย
โรคเรือ้รังท่ีทรมานมาเป็นเวลานาน เป็นต้น  

(3) ตวัอยา่งท่ีครอบคลมุความหลากหลายในประชากรได้มากท่ีสดุ จดุมุง่หมายของการเลือก
ตวัอยา่งประเภทนีอ้ยูท่ี่ต้องการแสดงให้เห็นวา่ เร่ืองท่ีเป็นประเดน็ของการวิจยั (เชน่ พฤตกิรรมเส่ียง
ทางเพศ เป็นต้น) มีความแตกตา่งอยา่งไรในกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะตา่งกนั  

(4) ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั ในการเลือกตวัอยา่งประเภทนี ้นกัวิจยัจะมองเฉพาะรายท่ีมี
ลกัษณะสาคญับางประการร่วมกนั จดุมุง่หมายก็เพ่ือทาการศกึษาประชากรกลุม่นัน้อยา่งลกึลง เชน่ 
ในการศกึษาครอบครัว นกัวิจยัอาจกาหนดเอาเฉพาะครอบครัวท่ีหวัหน้าเป็นหญิง เพ่ือการศกึษาลงลกึ
ลงไปในปัญหาและสถานการณ์ของครอบครัวท่ีมีหญิงเป็นหวัหน้าครัวเรือน เป็นต้น  

(5) ตวัอยา่งท่ีแสดงลกัษณะสาคญัของประชากรทัง้หมด ลกัษณะสาคญัในท่ีนีห้มายถึง คณุสมบตัิ
อยา่งใดอย่างหนึง่หรือหลายอยา่งท่ีประชากรในกลุม่นัน้ๆ มีเหมือนๆ กนั เชน่ กรรักษาทรวดทรงให้
บอบบางอยูเ่สมอเป็นลกัษณะเดน่ของนางแบบ เป็นต้น  

(6) ตวัอยา่งท่ีเป็นเกณฑ์สาหรับตดัสินกรณีอ่ืนๆ ตวัอย่างประเภทนีม้กัมีลกัษณะสาคญับางอย่างท่ี
ชว่ยให้เราอนมุานเก่ียวกบักรณีอ่ืนๆ ได้ ทานองวา่ “ถ้าเร่ืองนีเ้ป็นจริงสาหรับกลุม่ประชากรนี ้กลุม่อ่ืนๆ 
ก็ไมต้่องพดูถึง” หรือ “ถ้ากลุม่นีมี้ปัญหาในเร่ืองนีก้ลุม่อ่ืนๆ ก็นา่จะมีด้วย” เชน่ 11 การวิจยัเชิงคณุภาพ 
Qualitative Research  
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ในการศกึษาความรู้และทศันคตเิก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวและการใช้วิธีการคมุกาเนิดในกลุม่
ตวัอยา่งท่ียงัเป็นโสด  

(7) ตวัอยา่งท่ีเลือกจากการแนะนาตอ่ๆ กนัไป กลุม่ตวัอย่างประเภทนีถ้กูเลือกมาโดยทางอ้อม คือ 
นกัวิจยัไมไ่ด้ติดตอ่กบัประชากรเป้าหมายโดยตรงในเบือ้งต้น ใช้กรณีท่ีนกัวิจยัมีความรู้จากดัเก่ียวกบั
ประชากรท่ีศกึษา รู้แตเ่พียงว่าตนต้องการข้อมลูในเร่ืองอะไรบ้างเทา่นัน้ อาจใช้วิธีถามใครก็ได้ท่ีคิดวา่
นา่จะมีความรู้เก่ียวกบัแหลง่ข้อมลู เชน่ ถามวา่ “ใครในตาบลนีท่ี้มีความรู้เร่ือง... ดีบ้าง?” เม่ือได้ช่ือมา
สกัหนึง่คน ก็ตามไปถามคนนัน้แบบเดียวกนั ตอ่ไปเร่ือยๆ ในจานวนนีค้นท่ีคนอ่ืนเอย่ช่ือมากท่ีสดุมกัจะ
มีจานวนมาก ซึง่จะเป็นคนท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีนา่จะดีท่ีสดุ  

(8) ตวัอยา่งท่ีไมเ่ข้าเกณฑ์กาหนด เหตผุลของการเลือกตวัอยา่งประเภทนี ้คือ ต้องการท่ีจะศกึษา
วา่ เพราะเหตใุดหนว่ยงานหรือองค์กรบางแหง่จงึไมส่ามารถทางานได้ตามเกณฑ์ท่ีกาหนดในเร่ืองท่ี
สาคญัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เกณฑ์ท่ีวา่นัน้ อาจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ คือ เป็นตวัชีว้ดัประสิทธิภาพ
ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ตวัอยา่งแบบนีมี้ประโยชน์ในการวิจยัเพ่ือการตดิตามและประเมินผล  

(9) ตวัอยา่งท่ีสนบัสนนุและท่ีแย้งข้อค้นพบในการศกึษา หลงัจากเก็บข้อมลูในภาคสนามไประยะ
หนึง่ของการวิจยัเชิงคณุภาพ นกัวิจยัอาจเร่ิมได้คาตอบของสิ่งท่ีต้องการค้นหาบางอยา่ง แตค่าตอบนัน้
จะยงัไมเ่ป็นท่ีมัน่ใจจนกวา่จะได้ผา่นการยืนยนั หรือทดสอบ โดยข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างอ่ืนท่ีตา่ง
ออกไป  

(10) ตวัอย่างท่ีมีความสาคญัทางการเมือง ตวัอยา่งประเภทนีอ้าจเป็นสถานท่ี หรือ บคุคล ท่ีมี
ความสาคญัทางการเมือง  

(11) ตวัอย่างเพื่อพิสจูน์ทฤษฎี คณุสมบตัขิองตวัอยา่งแบบนีจ้ะถกูกาหนดโดยทฤษฎีท่ีต้องการ
พิสจูน์ นกัวิจยัจะมองหาบคุคลหรือเหตกุารณ์ท่ีเหมาะท่ีจะพิสจูน์ทฤษฎีเทา่นัน้ ท่ีวา่เหมาะ หมายความ
วา่อาจเป็นตวัอยา่งท่ีมายืนยนัหรือท้าทายแนวความคดิในทฤษฎีนัน้หรือทัง้สองอยา่ง  

(12) ตวัอย่างท่ีเจาะจงเลือกมาจากประชากรท่ีแบง่เป็นช่วงชัน้(stratified) ใช้หลกัการเดียวกบัการ
สุม่ตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณ แตไ่มไ่ด้มุง่ความหมายเป็นตวัแทน เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีขนาด
เล็ก และเลือกตวัอยา่งเอาตามความเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายและคาถามในการวิจยั  

(13) ตวัอย่างท่ีสุม่มาจากประชากรท่ีเลือกมาอยา่งเจาะจง กลุม่ท่ีเจาะจงเลือกมานัน้ต้องเป็นกลุม่
ท่ีแนใ่จวา่มีอะไรท่ีนา่สนใจมากสาหรับประเดน็ท่ีศกึษา และเป็นกลุม่ม่ีแตกตา่งกนัในลกัษณะสาคญั 
เชน่ ในการศกึษาพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ นกัวิจยัอาจเจาะจงคนขบัรถบรรทกุทางไกล  
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(14) ตวัอย่างท่ีเลือกแบบเฉพาะหน้า ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม มีอยู่บอ่ยๆ ท่ีสถานการณ์เฉพาะหน้า
ทาให้นกัวิจยัต้องตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกตวัอยา่งในระหวา่งท่ีทาการเก็บข้อมลูอยูน่ัน้เอง นกัวิจยัจาเป็น
ต้องทาเชน่นัน้เพ่ือประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้พอดี จงึกลา่วได้วา่การเลือกตวัอยา่งแบบนีเ้ป็น
การเลือกตามเหตกุารณ์เฉพาะหน้า เป็นเร่ืองปกติของการทาวิจยัเชิง12 การวิจยัเชิงคณุภาพ Qualitative 
Research คณุภาพ โอกาสเชน่นัน้อาจเป็นจงัหวะท่ีบงัเอิญเหตกุารณ์ท่ีขา่ยสาหรับการทาวิจยัเกิดขึน้ 
นกัวิจยัเลยถือโอกาสสงัเกตเหตกุารณ์ หรือสมัภาษณ์ผู้ มีความรู้ท่ีปรากฏตวัขึน้พอดี ซึง่จะได้ข้อมลูท่ีดีขึน้  

(15) ตวัอย่างท่ีเลือกตามความสะดวก เป็นการเลือกตวัอย่างชนิดท่ีไมไ่ด้วางแผนไว้ลว่งหน้าแตอ่าศยั
ความสะดวกเป็นเกณฑ์ เป็นวิธีท่ีง่ายแตไ่มใ่ชว่ิธีท่ีดี วิธีนีค้วรเป็นวิธีสดุท้ายท่ีจะเลือกและควรหลีกเล่ียง 
เพราะการเลือกตวัอยา่งวิธีนีไ้มอ่าจจดัวา่เป็นการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงท่ียึดจดุมุง่หมายของการ
วิจยัเป็นหลกั ซึง่ถือเป็นหลกัการสาคญัสาหรับการเลือกตวัอยา่งในการวิจยัเชิงคณุภาพ  
4.2 วิธีการเก็บข้อมูล  
ในการวิจยัเชิงคณุภาพมีวิธีการเก็บข้อมลูหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของข้อมลูท่ีต้องการ
และตามลกัษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมลู จะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีได้ ท่ีใช้กนัเชน่ 
การรวมรวมเอกสาร การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม การสมัภาษณ์เชิงลกึ(แบบไมมี่โครงสร้างเคร่งครัด) การ
สมัภาษณ์เป็นกลุม่ และการสนทนากลุม่ ซึง่รายละเอียดจะกลา่วการสนทนากลุม่ ในรูปแบบการวิจยั 
โดยรายละเอียดพอสงัเขป ดงันี ้ 

(1) การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขัน้แรกเม่ือเร่ิมทาการวิจยั โดยนกัวิจยั
จะต้องศกึษาผลงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งละเอียด เพ่ือนามาประกอบการวิจยั การศกึษาเอกสารจะชว่ยใน
การกาหนดประเด็นและตวัแปรท่ีจะศกึษา กาหนดแนวคิดนา รวมทัง้นามาใช้ในการวิเคราะห์ ถ้าไมท่า
การศกึษาจากเอกสาร  

(2) การสงัเกต (Observation) การสงัเกตในวิจยัเชิงคณุภาพมี 2 แบบ คือ  
(2.1) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation) คือ การสงัเกตท่ีผู้สงัเกตเข้าไป

ใช้ชีวิตร่วมกบักลุม่คนท่ีศกึษา มีการกระทากิจกรรมด้วยกนัจนกระทัง่เข้าใจความรู้สกึนกึคิดและ
ความหมายท่ีคนเหลา่นัน้ให้ตอ่ปรากฎการณ์ทางสงัคมท่ีผู้วิจยัศกึษา ซึง่เม่ือสงัเกตแล้วจะต้องมี
การซกัถามและการจดบนัทึกข้อมลู (notetaking) ด้วย  

(2.2) การสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม (non-participation observation) คือ การสงัเกตท่ีผู้สงัเกต
ไมไ่ด้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมหรือกิจกรรมกบักลุม่คนท่ีศกึษา โดยไมต้่องการให้ผู้ถกูสงัเกตรู้สึกรบกวน
เพราะอาจทาให้พฤตกิรรมผิดไปจากปกตไิด้ ซึง่อาจใช้ในระยะแรกของการวิจยัแล้วใช้การสงัเกต
แบบมีสว่นร่วมในระยะหลงั  

การสงัเกตโดยปกตมีิสิ่งท่ีต้องสงัเกตอยู่ 6 ประการ ได้แก่  
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1. การกระทา คือ การใช้ชีวิตประจาวนั การรับประทานอาหาร การปฏิบตัภิารกิจอ่ืน ๆ ในชีวิตประ
จาวนั 2. แบบแผนการกระทา คือ การกระทาหรือพฤตกิรรมท่ีเป็นกระบวนการ มีขัน้ตอนจนเป็นแบบ
แผน ชีใ้ห้เห็นสถานภาพ บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก  

3. ความหมาย คือ การให้ความหมายของการกระทาหรือแบบแผนพฤตกิรรมนัน้  
4. ความสมัพนัธ์ คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในชมุชนหรือสงัคมนัน้  
5. การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของสมาชิก คือ การท่ีบคุคลยอมร่วมมือในกิจกกรมนัน้ ๆ  
6. สภาพสงัคม คือ ภาพรวมทกุแง่ทกุมมุท่ีสามารถประเมินได้  

(3) การสมัภาษณ์ (Interview) การสมัภาษณ์เป็นการเจาะลกึประเด็นตา่ง ๆ ท่ีผู้วิจยัสนใจ อาจใช้
สมัภาษณ์เป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่ก็ได้ มีหลายประเภท อาจแบง่ได้ดงันี ้ 

(3.1) การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) หรือการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็น
การสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัได้เตรียมคาถามและข้อกาหนดไว้แนน่อนตายตวั โดยปกตินกัวิจยัเชิงคณุภาพ
มกัจะไมใ่ช้วิธีการนีเ้ป็นหลกั เพราะไมไ่ด้ชว่ยให้ได้ข้อมลูท่ีลกึซึง้และครอบคลมุเพียงพอโดยเฉพาะใน
แง่ของวฒันธรรม ความหมายและความรู้สึกนกึคิด  

(3.2) การสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (informal interview) มกัจะใช้ควบคูไ่ปกบัการสงัเกตแบบ
มีสว่นร่วม เพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม โดยเตรียมคาถามกว้าง ๆ มา
ลว่งหน้า การสมัภาษณ์แบบนีอ้าจแบง่ออกได้อีก คือ การสมัภาษณ์โดยเปิดกว้างไมจ่ากดัคาตอบ การ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (indepth interview) การตะลอ่มกลอ่มเกลา (probe) เป็นการซกัถามท่ีล้วงเอา
สว่นลกึของความคดิออกมา และการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสาคญั (key informant interview) โดยกา
หนดตวัผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเพราะมีข้อมลูท่ีดี ลกึซึง้ กว้างขวางเป็นพิเศษ รวมถึงการเง่ียหฟัูง 
(eavesdropping) จากคาสนทนาของผู้ อ่ืนโดยผู้วิจยัไมต้่องตัง้คาถามเองก็เป็นเทคนิคของการวิจยัเชิง
คณุภาพอีกอยา่งหนึง่ ตลอดจนการสนทนากลุม่ (focus group discussion) โดยการจดักลุม่สนทนา 
ประมาณ 8 - 12 คน ท่ีมีคณุลกัษณะบางประการคล้ายคลงึกนั  
ในการสมัภาษณ์มีขัน้ตอนท่ีสาคญั คือ การแนะนาตวั การสร้างความสมัพนัธ์ การบนัทกึคาตอบ การ
ใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานท่ีท่ีใช้สมัภาษณ์  
การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามในการวิจยัเชิงคณุภาพ นอกจากจะใช้วิธีการสงัเกตและสมัภาษณ์
แล้ว ยงัมีวิธีอ่ืน ๆ ท่ีประยกุต์มาจากวิธีสงัเกตและสมัภาษณ์ เชน่ เทคนิค Life History Collection และ
เทคนิค Focus Group Discussions  

(1) Life History Collection เป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีพฒันา
มาจากการสมัภาษณ์ การทา Life History Collection แตกตา่งจากการทาอตัชีวประวตัท่ีิจะเลา่ไป14 
การวิจยัเชิงคณุภาพ Qualitative Research  
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อยา่งอิสระตามเวลา ตามลาดบัเหตกุารณ์ แตจ่ะมีประเด็นท่ีนา่สนใจในแตล่ะกรณีศกึษา ท่ีศกึษาแล้ว
เราก็เข้าไปสมัภาษณ์พดูคยุในเร่ืองตา่ง ๆ เข้าไปศกึษาหลาย ๆ กรณีศกึษา ยิ่งมากย่ิงดี ถ้าเวลาน้อยจะ
ศกึษาโดยเลือกจาก key informant ซึง่จะมีก่ีคนก็ได้ การให้เขาเลา่นัน้ในรอบแรกจะให้เขาเลา่ให้ฟัง 
นกัวิจยัจะฟังอยา่งเดียว เม่ือผา่นไปประมาณคร่ึงชัว่โมงจึงคอ่ยตะลอ่มเข้าเร่ือง และประเดน็ท่ีต้องการ 
( โดยสมัภาษณ์และใช้วิธีบนัทกึเทปไว้ ) แล้วเอาสิ่งท่ีบนัทึกไว้ทัง้หมด มาสรุปเป็นประเดน็ท่ีสาคญั 
บรรยากาศของการใช้เทคนิคนีต้้องไมเ่ป็นทางการมากท่ีสดุ เป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุ  

(2) Focus Group Discussions เป็นเทคนิคซึง่ประยกุต์มาจากการสมัภาษณ์ ท่ีนิยมนามาใช้ใน
การวิจยัเชิงคณุภาพ มกัเป็นการสมัภาษณ์ในประเดน็เก่ียวพนักบัข้อเท็จจริงหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป 
จดุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายขนาดของกลุ่มมกัจะมีประมาณ 5-6 คน เพราะถ้ากลุม่เล็ก
เกินไป จะไมส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย แตถ้่ากลุ่มใหญ่เกินไปก็อาจจะกระทาได้ไมท่ัว่ถึง 
ประเดน็ท่ีอภิปรายจงึมกัมีจานวนไมม่ากเกินไป ผู้ดาเนินการ ( moderator) จะมีบทบาทสาคญัในการ
กระตุ้นให้คนในกลุม่พดูในประเดน็ท่ีกาหนด ข้อสาคญัคือ กลุม่ท่ีเราเลือกทา Focus Group 
Discussions ควรทราบเร่ืองนัน้จริง ๆ สถานภาพของสมาชิกในกลุม่นา่จะใกล้เคียงกนั ผู้ดาเนินการ
ควรปล่อยให้กลุม่สรุปประเด็นของการสมัภาษณ์ หรือยืนยนัในข้อมลูท่ีให้ก่อนการจบการสนทนา  
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการ นาข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบระเบียบ ให้ความหมาย
กบัข้อมลู จดัหมวดหม ูความหมายของข้อมลู วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย ซึง่ก่อนวิเคราะห์ 
ควรมีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ เรียกวา่ “การตรวจสอบข้อมลูสาม
เส้า (Triangulation)”ุ้(Denzinุ้1970)ุ้โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

(1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู(data triangulation) จะเน้นการตรวจสอบข้อมลูท่ีได้มาจาก
แหลง่ตา่งๆ นัน้มีความเหมือนกนัหรือไม่ ซึง่ถ้าทกุแหลง่ข้อมลูพบวา่ได้ข้อค้นพบมาเหมือนกนั แสดงวา่
ข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้มามีความถกูต้อง  

(2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจยั (investigator triangulation) จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจยั
หรือผู้ เก็บข้อมลูตา่งคนกนัว่าได้ค้นพบท่ีเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัอย่างไร ซึง่ถ้าผู้วิจยัหรือผู้ เก็บข้อมลู
ทกุคนพบวา่ข้อค้นพบท่ีได้มามีความเหมือนกนั แสดงวา่ข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้มามีความถกูต้อง  

(3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี(theory triangulation) จะเน้นการตรวจสอบวา่ถ้ามีการใช้
ทฤษฎีท่ีหลากหลายแล้ว ข้อมลูท่ีได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถ้าผู้วิจยัพบว่าไมว่า่จะนา
ทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้มามีความถกูต้อง 15 การวิจยัเชิง
คณุภาพ Qualitative Research  
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การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ดาเนินการ  
- จดัระบบสิ่งท่ีผู้วิจยัได้เห็นได้ยินและได้อา่น เพ่ือให้เข้าใจความหมายในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ในการ

จดัการกบัข้อมลู นกัวิจยัใช้วิธีบรรยาย อธิบายตัง้สมมตฐิาน สร้างทฤษฎี และเช่ือมโยงสิ่งท่ีศกึษาไปยงั
เร่ืองอ่ืนๆ ในการท่ีจะทาเชน่นัน้ ได้นกัวิจยัจะต้องจดัประเภท สงัเคราะห์ ค้นหาแบบแผน และตีความ
ข้อมลูท่ีรวบรวมมา  

- การวิเคราะห์ข้อมลูไมใ่ชข่ัน้สดุท้ายของกระบวนการวิจยั และไมไ่ด้เป็นขัน้ตอนหนึง่ท่ีแยกออกมา
จากขัน้ตอนอ่ืนๆ ในกระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพนกัวิจยัจงึต้องวิเคราะห์ข้อมลูตลอดทกุขัน้ตอนของ
การวิจยั และต้องวิเคราะห์ย้อนกลบัไปกลบัมาหลายครัง้จนกวา่จะได้สิ่งท่ีต้องการศกึษาครบถ้วนจน
สามารถนาเสนอผลการวิจยัได้  
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นการนาข้อมลูท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ เชน่ 
แบบสอบถามปลายเปิด การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ มาทาการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคณุภาพ มีเทคนิคท่ีสาคญั ดงันี ้ 

1) การจาแนกและจดัระบบข้อมลู (Typology and Taxonomy)เป็นการนาข้อมลูทีได้นามาจาแนก
และจดัหมวดหมูอ่อกให้เป็นระบบ เชน่ ข้อมลูหมวดบคุลากร ข้อมลูหมวดงบประมาณ ข้อมลูหมวด
วสัดอุปุกรณ์ ข้อมลูหมวดงบประมาณ เป็นต้น  

2) การวิเคราะห์สรุปอปุนยั (Analytic Induction) เป็นการนาข้อมลูทีได้จากเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุปร่วมกนัของเร่ืองนัน้  

3) การเปรียบเทียบเหตกุารณ์ (Constant Comparison) เป็นการนาข้อมลูท่ีได้มาไปเทียบเคียง
หรือเปรียบเทียบกบัเหตกุารณ์อ่ืน เพ่ือหาความเหมือนและความแตกตา่งกนัท่ีเกิดขึน้ เชน่ เปรียบเทียบ
หนว่ยงานหนึง่กบัอีกหน่วยงานหนึง่ท่ีประสบผลสาเร็จทางการบริหาร เป็นต้น  

4) การวิเคราะห์สว่นประกอบ (Componential Analysis) เป็นการนาข้อมลูทีได้มาทาการวิเคราะห์
ออกให้เห็นเป็นสว่นๆ เชน่ วิเคราะห์การบริหารงานขององค์การออกเป็น 7 หมวด ตามกรอบของ 
PMQA เป็นต้น  

5) การวิเคราะห์ข้อมลูเอกสาร (Content Analysis) เป็นการนาเอกสารหรือหลกัฐานตา่งๆ มา
วิเคราะห์ให้เห็นวา่ มุง่พรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึน้ เชน่ วิเคราะห์การปกครองสมยั 
พ.ศ.2475 จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ เป็นต้น  

6) การวิเคราะห์สาเหตแุละผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการนาข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์ให้
เห็นวา่จากผลมาจากเหต ุคือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึน้ ย้อนกลบัมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตปัุจจยัใดบ้าง 
หรือวิเคราะห์เหตไุปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตไุปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นวา่เม่ือเหตนีุเ้กิดขึน้ ได้นา
ไปสูผ่ลท่ีเกิดขึน้อะไรบ้าง 16 การวิจยัเชิงคณุภาพ Qualitative Research  
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7) การสร้างจินตนาการเชิงสงัคมวิทยา (Sociology Imaginary) เป็นการนาข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์
โดยเปล่ียนมมุมองการวิเคราะห์ไปยงัมมุมองอ่ืนๆ เพ่ือดผูลการวิเคราะห์ท่ีเกิดขึน้วา่เป็นเชน่ใด เชน่ 
เปล่ียนมมุมองการวิเคราะห์จากมมุมองคา่นิยม มาเป็นการวิเคราะห์มมุมองด้านวฒันธรรม เป็นต้น  
ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ไมว่า่จะเป็นการใช้เทคนิคใด ก่อนท่ีจะมีการนาเทคนิคทัง้ 7 เทคนิค
มาใช้นัน้ จาเป็นอยา่งมากท่ีจะต้องมีการการตรวจสอบข้อมลู เพ่ือให้ผู้วิจยัเกิดความมัน่ใจวา่ข้อมลูท่ีได้
เก็บรวบรวมมานัน้มีความถกูต้องก่อน ทัง้นีเ้พราะการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพเน้นการใช้ อตัวิสยั 
(subjectivity) ไมเ่หมือนกบัการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณท่ีเน้นการใช้วตัถวุิสยั (objectivity)  
แนวทางปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดงันี ้ 

อยา่ปลอ่ยข้อมลูทิง้ไว้ โดยมิได้วิเคราะห์ก่อนคร่าวๆ เป็นอนัขาด  

จดัทาดชันีข้อมลูท่ีเก็บได้ อยา่ปลอ่ยให้ข้อมลูกองไว้โดยไมจ่ดัระบบ และตรวจสอบดรูู้วา่ได้
ข้อมลูอะไรมาแล้วบ้าง  

สร้าง “แก่นเร่ือง” (Theme) และหวัข้อเร่ือง “(Categories) ไปเร่ือยพร้อมกบัการตรวจสอบ
บอ่ยๆ การมีหวัข้อเร่ืองย่อยมากๆ ดีกวา่มีน้อย เพราะเราจะรวมกนันัน้ง่ายกวา่  

ทา “ดรรชนี” (Indexs) และ “รหสั” (Code) ข้อมลูให้ละเอียดครอบคลมุทกุแง่มมุ ให้มากท่ีสดุท่ี
จะมากได้ ตามจินตนาการท่ีสมัผสันานมา ชว่งนีอ้ยา่ยอ่ข้อมลูหรือสรุปไว้เพียง 2-3 แก่นของเร่ือง
เทา่นัน้ เพราะจะทาให้ผลการวิเคราะห์ขาดความสมบรูณ์และลุม่ลกึ  

จดัแยกข้อมลูท่ีประมวล เป็นหมวดหมูแ่ละทาแฟ้มข้อมลู ทาสาเนาเก็บแยกไว้ในแตล่ะชดุ หรือ
พิมพ์แยกไฟล์ เป็นเร่ืองๆ  

เวลาวิเคราะห์ข้อมลู อยา่ทางานแบบเคร่ืองจกัร ต้องหยดุและฉกุ “คดิ” บ้างเป็นครัง้คราว 
สะท้อนความรู้สกึนึกคิดว่าเรากาลงัจะวิเคราะห์ไปทางไหนและไปอยา่งไร  

ทกุครัง้ท่ีตดัสินใจวิเคราะห์ “อย่างไร” ให้จดลงบนัทกึไว้ในข้อมลู หมวด “วิธีการ”  

จงสนกุกบัการวิเคราะห์ เพราะเป็นเร่ืองการใช้สติปัญญา เป็นงานสร้างสรรค์มิใชง่านจิปาถะ  

อา่นวานของนกัวิจยัคนอ่ืนๆ เพ่ือเห็นตวัอยา่งหรือใช้ความคิด รูปแบบเปรียบเทียบ คล้ายคลงึ 
ตรงกนัข้าม อปุมาอปุไมย ฯลฯ  

อา่นวรรณกรรมทางวิธรวิทยา และ “คิด” วา่จะนาไปใช้ปรับปรุงงานของเราได้อย่างไร มิใชอ่า่น
เพ่ือรองรับว่าเราทาถกูแล้ว  

5) ความถูกต้องตรงประเด็น(Validity) หมายถึง คณุสมบตัขิองผลผลิตจากการวิจยั ซึง่อาจจะอยูใ่น
รูปของข้อค้นพบ คาอธิบาย ข้อสรุป การตีความหรือแนวทฤษฎี วา่ถกูต้องตรงตามสภาพท่ีเป็นอยูข่อง 
17 การวิจยัเชิงคณุภาพ Qualitative Research  
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีเราศกึษามีเหตมีุผลและใช้ได้เพียงใด ความถกูต้องตรงประเดน็ของการวิจยัแบง่เป็น 2 
ประเภท คือ  

5.1) ความถกูต้องตรงประเด็นภายใน คือ ถกูต้องตามความจริงของปรากฏการณ์หรือประเดน็ท่ี
ศกึษานัน่คือการวิจยัเสนอภาพของสิ่งนัน้ได้อยา่งสมบรูณ์ ไมผ่ิดไปจากความจริงของสิ่งนัน้  

5.2) ความถกูต้องตรงประเด็นภายนอก คือ ผลของการศกึษา (ข้อค้นพบ, ข้อสรุป, ข้อเสนอจากผล
การศกึษา ฯลฯ) สามารถนาไปใช้กบัท่ีอ่ืนได้  
ความถกูต้องตรงประเดน็ อาจจาแนกเป็น 4 ชนิด คือ ความถกูต้องตรงประเดน็ ในเร่ืองของการ  
- พรรณนา (นกัวิจยับอกเลา่เก่ียวกบัปรากฏการณ์ได้ถกูต้องมากน้อยเพียงใด)  

- ตีความข้อมลู  

- เป็นไปตามทฤษฎี  

- นาผลไปใช้กบัท่ีอ่ืน เวลาอ่ืน  
 
5. การพจิารณาการวิจัยเชิงคุณภาพ  
การพจิารณาว่าหัวข้อเร่ืองที่กาหนดเหมาะสมกบัการวิจยัเชิงคณุภาพหรือไม่ พิจารณา 3 ประการ  

1. เนือ้หาของเร่ืองท่ีจะทาการวิจยั นกัวิจยัต้องตอบคาถาม ให้ได้วา่ เนือ้หาของสาระท่ีจะศกึษา
เก่ียวกบัเร่ืองอะไร  

2. นกัวิจยัต้องเข้าใจอย่างดีว่า วิธีการเชิงคณุภาพใช้ได้ดีกบัเร่ืองประเภทไหน คาถามการวิจยั
ประเภทใด นกัวิจยัต้องตอบคาถามทานองวา่ วิจยัเร่ืองนี ้ข้อมลูประเภทไหนเหมาะท่ีสดุ เป็นข้อมลูเชิง
คณุภาพหรือเชิงปริมาณ  

3. วิธีการเชิงคณุภาพมีข้อได้เปรียบและข้อจากดัในการดาเนินการอยา่งไรบ้าง เหมาะท่ีจะเก็บ
รวบรวมด้วยวิธีการเชิงคณุภาพ หรือ เชิงปริมาณ  

 
 

บรรณานุกรม 
เกียรตสิดุา ศรีสขุ.(2552). ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม ่: โรงพิมพ์ครองชา่ง.  
ชาย โพธิสิตา.(2550). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์ 
พริน้ติง้แอนพบัลิชชิ่ง จากดั.  
ณรงค์ศกัดิ ์บณุยมาลิก . (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. [ระบบออนไลน์] แหลง่ท่ีมา 
http://onzonde.mutiply.com (12 กรกฏาคม 2552).  
นิศา ชโูต . (2548) . การวิจัยเชิงคุณภาพ . กรุงเทพฯ : พริน้ต์โพร . 304 หน้า .  



 31 

มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั . 2552 . ความหมายของการวิจัยเชิง
คุณภาพ [ระบบออนไลน์] แหลง่ท่ีมา www.src.ac.th (12 กรกฏาคม 2552).  
ราชบณัฑิตยสถาน. (2551). พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร A – L ฉบับราชบัณฑติยสถาน. 
กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.  
ลักษณะเด่นของการวิจัยเชิงคุณภาพ. [ระบบออนไลน์] แหลง่ท่ีมา www.slideshare.net (12 กรกฏาคม 
2552).  
ศภุกิจ วงศ์วิวฒันนกิุจ.(2550). พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถติิ. กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพ์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
สชุาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ และ กรรณิการ์ สขุเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพ: การวิจยัปัญหา
ปัจจบุนัและการวิจยัอนาคตกาล. กรุงเทพฯ : เฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จากดั.  
สภุางค ์จนัทรวานิช. (2548). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครัง้ท่ี 13. กรุงเทพกรุงเทพมหานคร : สานกั
พิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
สมุิตร สวุรรณ.(2552) . การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ. [ระบบออนไลน์] แหลง่ท่ีมา
http://onzonde.mutiply.com (12 กรกฏาคม 2552).  
อารีย์วรรณ อว่มตานี . (2552) . การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเชิงคุณภาพ. [ระบบออนไลน์] 
แหลง่ท่ีมา www.krupai.net (12 กรกฏาคม 2552).  
อทุมุพร จามรมาน. (2550). แบบและเคร่ืองมือการวิจัยทางการศึกษา : การวิจัยรายกรณี. 

กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
Merriam,. Sharan B. (1988). Qualitative research and case study application in education. 
California: Jossey-Bass Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

บทที่3 
งานสร้างสรรค์ 

 
3.1  ความหมายของการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์  คือ    การท าให้เกิดบางสิ่งบางอยา่งขึน้มา    ซึง่บางสิ่งบางอยา่งนัน้ไมเ่คยมีอยูม่า
ก่อน ทัง้ท่ีเป็นความคดิใหม ่ กระบวนการใหม ่ หรือผลิตผลใหม ่ และตอบสนองความต้องการในด้านตา่ง 
ๆ ของมนษุย์ได้  เพ่ือแทนท่ี ผลผลิต หรือประดษิฐ์กรรมเดมิ ท่ีตอบสนองได้ไมพ่อเพียง หรือไมเ่ป็นท่ีพอใจ  

 การสร้างสรรค์ในอีกความหมายหนึง่ คือ เป็นการท าให้ดีขึน้กวา่เดมิ ซึง่มีหลาย ๆ วิธี โดยอาจเป็น
การปรับปรุงกระบวนการใหม ่ให้ได้ผลผลิตมากวา่เดมิ หรือเป็นการปรับปรุงรูปแบบผลผลิตใหม ่โดยใช้
วิธีการเดมิ แตผ่ลผลิตมีคณุภาพมากขึน้ แตไ่มว่่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นการกระท าให้เกิดขึน้จาก
การใช้แนวคิดแบบใหม ่ๆ ทัง้สิน้ และเป็นผลของวิธีการคิดท่ีเรียกวา่ "ความคิดสร้างสรรค์" 

ความคดิสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาระดบัสงูท่ีใช้กระบวนการทางความคิด
หลาย ๆ อย่างมารวมกนั เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหมห่รือแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ให้ดีขึน้ ความคดิสร้างสรรค์จะเกิดขึน้
ได้ก็ตอ่เม่ือผู้สร้างสรรค์มีอิสรภาพทางความคิด  มลูเหตสุามารถเกิดขึน้ได้หลายทาง เชน่ อาจเกิดจาก
ความรู้สกึส่วนลกึท่ีมีอยูใ่นจิตใจ ความเพ้อฝัน การจินตนาการหรือจากประสบการณ์ ทัง้สมหวงัและไม่
สมหวงั    ท่ีจดุประกายให้เกิดความคิดท่ีจะท าให้ดียิ่งขึน้หรือให้บรรลผุล ตลอดจนความมีสต ิ-ไตร่ตรอง ใน
การท างานและการตดัสินใจอยา่งฉบัพลนัก็ตาม  สิ่งเหลา่นีจ้ะเก่ียวกบัวิชาว่าด้วยเหตผุล(Logical 
reasoning) คือ  

          1.  การจ าแนกแยกแยะ ( Analytical )  
          2.  การจดัให้เข้าระเบียบ (Systematic)  
          3.  การวิจารณ์ ( Critical ) 
3.1.2  พฤตกิรรมการสร้างสรรค์ ( Creative behavior )  มีอยูด้่วยกนั 3 ประการ คือ  

                       1) ขบวนการสร้างสรรค์ ( Creative process ) มนษุย์จะมี ความแตกตา่งกนัไปตาม
วิถีทางการนกึคดิของแตล่ะคนและขึน้อยู่กบัความถนดั  และ  ความสามารถด้วย เชน่ บางคนถนดัซ้าย 
บางคนถนดัขวา บางคนก็ถนดัการวาดรูปมากกวา่การปัน้ เป็นต้น  บางคนอาจจะสามารถท า  ได้ดีเพียง
บางอย่าง   แตบ่างคนก็ไมส่ามารถท าได้ดีเท่าท่ีควร วิธีการพฒันาการสร้างสรรค์ก็แตต่า่งกนัออกไปตาม
ความถนดัและความสามารถของแตล่ะคนดงันัน้ขบวนการสร้างสรรค์งานจงึแตกตา่งกนั  
                       2) ลักษณะพเิศษเฉพาะตัว ( Individual Characteristic )  เน่ืองจากคนเรามีความ
ถนดั และความ สามารถตา่งกนั และศลิปะแตล่ะแขนงก็มีลกัษณะเฉพาะตวัของมนั ทัง้ในเร่ืองขบวนการ
คดิและขบวนการท า พรสวรรค์พิเศษท่ีมีอยู่กบัตวั มีเพียงเฉพาะอยา่ง การฝึกทกัษะอาจชว่ยได้ส าหรับ
เฉพาะคนเทา่นัน้และนอกจากนัน้ แตล่ะคนก็จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่ขึน้อยู่กบัความถนดัและ
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ความสามารถ  
                       3) องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ( Environ+9+9mental factors ) จากท่ีกลา่ว
มาแล้ววา่ 

 
UserName: EAV-20853674 

PassWord: md8cj5k8ke  
 
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์งาน และเป็นบอ่เกิดของความคิด ดงันัน้สิ่งแวดล้อมท่ี

แตกตา่งกนัไป ตามสภาพภมูิศาสตร์สงัคม ธรรมเนียมวฒันธรรม ตลอดจนความเช่ือตา่งๆจะมีผลกระทบ
ตอ่ผลงานทัง้สิน้ ดงัจะเห็นได้จากผลงาน แตล่ะท้องถ่ิน แตล่ะภาค แตล่ะประเทศ และแตล่ะยคุ จะมีความ
แตกตา่งกนัออกไป เม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนไป ผลงานก็ยอ่มเปล่ียนแปลงตามไปด้วย 

3.1.3  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
                        จากการศกึษาประเภทของความคดิสร้างสรรค์หลาย ๆ ทศันะแล้วสามารถวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์อาจจะแบง่แยกได้ 4 ประเภทด้วยกนั คือ 
                         1) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปล่ียนแปลง (Innovation)   คือแนวคิดท่ี
เป็น การสร้างสรรค์สิ่งใหมข่ึน้ เชน่ ทฤษฎีใหม ่การประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกวา่
แยกเป็นส่วนย่อย บางครัง้เรียกวา่ “นวตักรรม” ท่ีเป็นการน าเอาสิ่งประดษิฐ์ใหมม่าใช้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ เชน่ การใช้สมองกล เป็นต้น 
                         2) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis)    คือ การผสมผสาน
แนวคิดจากแหลง่ตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั แล้วก่อให้เกิดแนวคิดใหมอ่นัมีคณุคา่ เชน่ การน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร เชน่ การใช้หลกัการค านวณของลกูคิดและหลกัทาง
วิทยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซึง่กลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึง่ 
                        3) ความคดิสร้างสรรค์ประเภทต่อเน่ือง (Extension)  เป็นการผสมผสานกนัระหว่าง
ความคดิสร้างสรรค์ประเภทเปล่ียนแปลงกบัความคดิสร้างสรรค์ประเภทสงัเคราะห์ คือ เป็นโครงสร้างหรือ
กรอบท่ีได้ก าหนดไว้กว้าง ๆ แตค่วามตอ่เน่ืองเป็นรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานนัน้ เชน่ งาน
อตุสาหกรรมการสร้างรถยนต์ ซึง่ในแตล่ะปีจะมีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองจากต้นแบบเดมิ 
                        4) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication)   เป็นลกัษณะการ
จ าลองหรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืน ๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้แปลกไปจากเดมิเพียง
เล็กน้อย แตส่ว่นใหญ่ยงัคงแบบเดมิอยู่ (อษุณีย์ โพธิสขุ. 2537 : 86) 

  ขัน้ตอนของการเกิดขึน้ของแนวคิดใหม่ ๆ ในลกัษณะริเร่ิมสร้างสรรค์ได้รับการศกึษาวิจยัจาก
ประวตัขิองบคุคลและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ มากพอสมควร พอสรุปได้วา่ มกัมีขัน้ตอนดงันี ้
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                          1) ขัน้รวบรวมข้อมูล (Saturation) คือ สถานการณ์ท่ีได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมลู เร่ืองราว 
ตลอดจนปัญหาตา่ง ๆ หรือเร่ืองคล้ายคลงึกนัจนเตม็อ่ิมแล้วรอการดลใจท่ีจะให้เกิดความคดิออกมา 
                          2) ขัน้พิจารณาไตร่ตรอง (Deliberation) หมายถึง การพินิจพิจารณาตรึกตรองปัญหา
อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั แล้วน ามาวิเคราะห์วิจยั เปรียบเทียบดแูล้วลองจดัระบบใหม ่หรือคดิจากแง่มมุ
ตา่ง ๆ กนั 
                          3) ขัน้บ่มหรือฟักตัว (Incubation) ถ้าได้พยายามอยา่งมากตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว 
ความคดิยงัไมเ่กิด ก็หยดุพกั อยา่ฝืนความคิด หรือบงัคบัสมองแตต่รงข้าม ควรลืมปัญหาเสียชัว่ขณะ ไป
พกัผอ่นหย่อนใจให้สมองสดช่ืน อาจจะเกิดความคิดใหม่ ๆ 
                         4) ขัน้ความคิดกระจ่างชัด (Illumination) ผู้ เช่ียวชาญเช่ือวา่ คนเรามีจิตใต้ส านกึ 
(Subconcious) ท่ีจะชว่ยให้เราเกิดความคดิแวบ่ขึน้มาในสมอง ผา่นจิตใต้ส านกึท าให้เกิดความสวา่งไสว
ในจิตใจและเกิดแว่บขึน้มาได้ 
                         5) ขัน้ท าความคิดให้เป็นจริง (Accomodation) เม่ือเกิดความคดิขึน้แล้ว ไมรี่บท าให้
เป็นจริงเป็นจงัขึน้มาโดยเร็ว โดยท าให้ความคดิให้กระจา่งแจ้ง และพิจารณาดวูา่เหมาะสมเข้ากนัได้กบั
ปัญหาดงัท่ีคิดไว้แตแ่รกหรือไม่ แล้วก็สร้างให้เป็นรูปเป็นร่างขึน้มา พร้อมทัง้วางแผนด้านปฏิบตัิ เพราะ
ความคดิท่ีเกิดขึน้แล้วหากไมส่ร้างไมท่ าให้เป็นรูปเป็นร่าง ไมใ่ช้ให้เกิดประโยชน์ ก็เหมือนกบัไมเ่กิดอะไรขึน้
เลย 
ทา่นผู้ รู้เช่ือว่า ความคดิสร้างสรรค์ซอ่นอยู่ในขัน้ตอนทัง้ 5 ท่ีกลา่วแล้วและผู้ใดก็ตามท่ีมีความฉลาดตาม
สมควรก็อาจมีความคิดริเร่ิมได้ ถ้าได้ฝึกฝนให้เกิดขึน้เสมอ 
นอกจาก 5 ขัน้ตอนนีแ้ล้ว หากจะเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์ให้ดีขึน้ก็ต้องพยายามขจดัเคร่ืองกีดขวาง
บางประการ เชน่ ขนบประเพณี และสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ฯลฯ เพราะสิ่งเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ความนกึคิด
ของคนเรา เรามกัจะท าอะไรตามความเคยชิน ไมก่ล้าท่ีจะคดิอะไรแปลกใหม่ 
                3.1.5  ธรรมชาตขิองความคิดสร้างสรรค์ 
                        1) ความจริงพืน้ฐานข้อแรก คือ ทกุคนมีความคดิสร้างสรรค์โดยก าเนิดแตม่ากน้อยตา่งกนั 
แล้วแตบ่คุคลและสิ่งแวดล้อม 
                        2) ความคิดสร้างสรรค์สมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญา จากการศกึษาของ Getzel และ Jackson 
พบวา่บคุคลท่ีมีเชาวน์ปัญญาเพียงอยา่งเดียวก็ไมใ่ชส่ิ่งท่ีจะประกนัวา่มีความคดิสร้างสรรค์สงู ทกุคนมี
ความสามารถทางศลิปะเชิงสร้างสรรค์ 
                       3) ความคิดสร้างสรรค์เป็นทัง้ขบวนการและผลิตผล 
                       4) ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล 
                       5) ความคิดสร้างสรรค์เป็นชดุของคณุลกัษณะ ลกัษณะนิสยัและคา่นิยม 
                       6) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งจากวิธีธรรมดาท่ีสอนกนัอยูใ่นโรงเรียน 
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3.2  การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 

ทศันศลิป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศลิปะผ่านการรับรู้ทางจกัษุประสาท โดยการ
มองเห็น สสาร วตัถ ุและสรรพสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเข้ามากระทบ รวมถึงมนษุย์ และสตัว์ จะด้วยการหยดุนิ่ง หรือ
เคล่ือนไหวก็ตาม หรือจะด้วยการปรุงแตง่ หรือไมป่รุงแตง่ก็ตาม การท างานศลิปะต้องมีจิตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ มีระบบระเบียบเป็นขัน้เป็นตอน การสร้างสรรค์งานอยา่งมีประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบตั ิ
งานตามแผนและมีการพฒันาผลงานให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ผลของงานก่อให้เกิดปัจจยัสมมตุติอ่จิตใจ และ
อารมณ์ของมนษุย์ อาจจะเป็นไปในทางเดียวกนัหรือไมก็่ตามทศันศลิป์เป็นการแปลความหมายทางศลิปะ 
ท่ีแตกตา่งกนัไปแตล่ะมมุมอง ของแตล่ะบคุคล ในงานศลิปะชิน้เดียวกนั ซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการ ไมมี่
กรอบท่ีแนน่อน ขึน้กบัอารมณ์ของบคุคลในขณะนัน้ 

     3.2.1  กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
               เม่ือเข้าใจในเง่ือนไขท่ีวา่ “ศลิปะ” จะต้องเป็นสิ่งท่ีมนษุย์ สร้างสรรค์ ขึน้แล้ว ดงันัน้ 

มนษุย์มีความแตกตา่ง จากสตัว์อ่ืนอีกประการหนึง่ก็คือ ตรงท่ีรู้จกั เลือกการกระท า ด้วยแตล่ะบคุคลย่อมมี 
แนวความคิด ทศันคติ พืน้ฐานประสบการณ์ และเง่ือนไขอ่ืนแตกตา่งกนั ผลงานทศันศลิป์ ท่ีถกูสร้างขึน้ก็
ยอ่มมีความแตกตา่งกนัออกไปตามรูปแบบจดุมุง่หมายวิธีการ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีจะถ่ายทอด 
ความคดิ จินตนาการ  หากมีการสร้างสรรค์งานอยา่งมีระบบระเบียบเป็นขัน้เป็นตอน มีการปฏิบตั ิงานตาม
แผนและมีการพฒันาผลงานให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ  เพราะสิ่งนี ้จะปรากฏเป็นผลงาน ท่ี
ท าให้ผู้พบเห็นเข้าใจ ซาบซึง้ มีปฏิกิริยาตอบสนอง  โดยทัว่ไปกระบวนการในการสร้างสรรค์งานศลิปะจะมี
ล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

จดุเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์เกิดจากมนษุย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น มีการเรียนรู้
และพฒันาความรู้ มิเคยมีความคดิท่ีหยดุนิ่ง ไมเ่คยหยดุความพอใจ มนษุย์มีความปรารถนาในสิ่งตา่ง ๆ 
ไมมี่ท่ีสิน้สดุชอบแสวงหาสิ่งใหม ่ๆ อยู่เสมอ มนษุย์มีสตปัิญญา สามารถคิดค้นระบบความสมัพนัธ์ได้อยา่ง
สลบัซบัซ้อน สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆน ามาใช้แก้ปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานการ
ด ารงชีวิต เพ่ือความอยูร่อดและเพ่ือเอาชนะธรรมชาตเิป็นส าคญั ดัง่จะเห็นได้จากประวตัศิาสตร์นบัตัง้แต่
มนษุย์ชาตไิด้ถือก าเนิดขึน้ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ มนษุย์เรียนรู้การใช้งานวสัดท่ีุมีอยู่ตามธรรมชาตเิพ่ือ
การด ารงชีพ เชน่รู้จกัใช้ก้อนหิน มาประดษิฐ์เป็นเคร่ืองมือในการลา่สตัว์ ใช้หนงัสตัว์เป็นเคร่ืองนุง่หม่ปก
คลมุร่างกาย ในชว่งปลายของยคุหิน มนษุย์เร่ิมเรียนรู้ท่ีจะพึง่พาตนเองมากกว่าท่ีจะคอยอาศยัธรรมชาติ
เพ่ือการด ารงชีพ มีการสร้างถ่ินฐานท่ีอยู ่มีการท าเกษตร และปศสุตัว์เพ่ือใช้งานและเป็นอาหาร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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                             ภาพท่ี2 เคร่ืองมือใช้งานตา่งๆท่ีมนษุย์ประดษิฐ์จากก้อนหิน 
ท่ีมา(http://www.studenthandouts.com/Assortment-01/Gallery-Pages/01.01-Implements-

of-the- Polished-Stone-Age.html) 
 

 เคร่ืองใช้ตา่งๆมีการพฒันาให้สามารถใช้งานได้สะดวก มีรูปแบบการใช้งานมากขึน้ ดงัจะพบได้
จากการขดุค้นพบ วตัถโุบราณตา่งๆ เชน่ ภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา ขวานหิน สิ่ว ก าไลข้อมือ ตอ่มาในยคุ
โลหะมีการน าเอาแร่ธาต ุเชน่ แร่เหล็ก ทองแดง เงิน สงักะสี มาหลอมแล้วหลอ่เป็นภาชนะ เป็นอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือตา่งๆให้มีอายกุารใช้งานนานขึน้ มี ประสิทธิภาพมากขึน้ และสนองความต้องการด้านจิตใจด้วย
การตกแตง่ให้เกิดความสวยงามนัน่คือจดุเร่ิมแรกการสร้างสรรค์ด้านความงาม และก่อให้เส้นทางแหง่การ
สร้างสรรค์สองเส้นท่ีมีวิวฒันาการควบคูก่นัมา คือ ความคดิสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย (Creative for 
function) คือ ประดษิฐ์คดิค้น การสร้างสรรค์ดดัแปลงสิ่งตา่งๆ ให้มีคณุคา่ทางประโยชน์ใช้สอย และการ
สร้างสรรค์ทางความงาม (Creative for beauty) คือ การสร้างสรรค์ความงามท่ีแปลกใหมใ่ห้งดงามและมี
คณุคา่ยิ่งขึน้ หรือท่ีเรียกว่าศิลปะนัน่เอง 
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                     ภาพท่ี3 เคร่ืองด ารงชีพท่ีมาจากความคดิสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย 
                            ท่ีมา(http://www.sacredearth.com/ethnobotany/food/civilization.php) 
 
ความหมายของศลิปะ ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2530 หมายถึง ผลแหง่

ความคดิสร้างสรรค์ ของมนษุย์ท่ีแสดงออกมาในรูปลกัษณ์ตา่ง ๆ ให้ปรากฏ ซึง่สนุทรียภาพ ความ
ประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอจัฉริยภาพ พทุธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทกัษะของ
แตล่ะคน เพ่ือความพอใจ ความร่ืนรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือ ความเช่ือทางศาสนา 

ศลิปะเป็นสิ่งท่ีท่ีมนษุย์คิดค้นกระท าขึน้มา เร่ิมจากในยคุเร่ิมแรกอารยะธรรม 30,000-10,000ปี
ก่อนคริสตกาล(ยคุหินเก่า) ศิลปะถกูสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือประกอบในพิธีกรรมตา่ง ๆ ด้วย ความเกรงกลวั ใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเช่ือวา่เกิดจากอิทธิฤทธ์ิของสิ่งท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ มีอ านาจ อิทธิพล ตอ่การ
ด ารงชีวิต ความตาย และความอดุมสมบรูณ์  

 
                     ภาพท่ี4 ผลงานศลิปกรรมในยคุ Stone Age 30,000-10,000 BC. 

(http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/prehistoricart/) 
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เพ่ือบนัทกึการด ารงชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง และเพื่อผลทางความงาม การสร้างสรรค์สิ่งตา่ง ๆ 
เหลา่นี ้เป็นรากฐานของการสร้างศลิปะของมนษุย์ในสมยัตอ่ ๆ มา มีพฒันาการให้เกิดการสร้างสรรค์งานท่ี
มีลกัษณะแปลก แตกตา่ง อยา่งตอ่เน่ือง เป็นความงามท่ีมนษุย์สร้างขึน้ถ่ายทอดผ่าน ส่ือตา่ง ๆ ออกมาให้
ผู้ อ่ืนได้สมัผสั ได้รับรู้ เพ่ือตอบสนองตอ่ ความยินดี ความพงึพอใจ สร้างคณุคา่ตอ่จิตใจ ก่อให้เกิดความสขุ 
โดยมีหรือไมมี่เหตผุล 

ส านกังานมาตรฐานการศกึษาได้นิยามไว้ว่า งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศลิปะท่ีมีการศกึษา
ค้นคว้าอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมกบักลุม่วิชาทางศลิปะ ตามการจดักลุม่ศลิปะของอาเซียน ได้แก่ 
ทศันศลิป์ (Visual Arts) ศลิปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศลิป์ (Literature) และตามการ
แบง่กลุม่ ISCED (International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตศลิป์ คณะ
จิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ คณะมณัฑนศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะ
มนษุยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือการ
พฒันาจากแนวคดิการสร้างสรรค์เดมิ เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบกุเบิกศาสตร์ทางศลิปะ 
งานสร้างสรรค์ครอบคลมุถึงสิ่งประดษิฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศลิปะเฉพาะทางท่ีมีคณุคา่และ
คณุประโยชน์เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ( คูมื่อประกนัคณุภาพภายนอกรอบสาม ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา) 

การสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ ทศันศลิป์ (Visual arts) คือสิ่งประดษิฐ์ของมนษุย์ท่ีแสดงออกถึง
สนุทรียภาพในตวัมนษุย์ เกิดจากประสบการณ์ ความต้องการ ความคดิท่ีเป็นปัจเจกบคุคล อนัน าไปสูก่าร
สร้างวตัถท่ีุมีสนุทรียรสท่ีสมัผสัได้ด้วยการมองเห็นเป็นหลกั สารท่ีถกูสง่ผา่นจากผลงานศลิปะจะเป็นภาษา
ภาพ ท่ีใช้ทศันะธาตทุางศลิปะเชน่ จดุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงา พืน้ผิว ความกลมกลืน และการจดั
ภาพ ทัง้นีผู้้ รับสารหรือผู้ชมงานศลิปะชิน้นัน้ๆอาจจะรับรู้ สมัผสั จินตนาการได้ตรงหรือไมต่รงกบัเจตนาของ
ผู้สร้างสรรค์ก็ได้ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัประสบการณ์ทางสนุทรียะของแตล่ะบคุคล จดุมุง่หมายของการสร้างงาน
ทศันศลิป์ก็เพ่ือสนองตอ่ความต้องการภายในและสร้างคณุคา่ทางจิตใจ ด้วยความประณีตความละเอียดมี
ระเบียบ นา่อศัจรรย์ ประหลาด แปลกหแูปลกตา เป็นสิ่งท่ีมีคณุงามความดี ท าให้ผู้พบเห็นเกิดความ
ประทบัใจ ผลงานทศันศลิป์สามารถบอกเล่าเหตกุารณ์ เร่ืองราว ความเช่ือ และรสนิยมของมนษุย์ในสงัคม
แตล่ะสมยัทัง้ทางตรงและทางอ้อม บอกเล่าอารมณ์ความคดิความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์จากแนวความคิดท่ี
เป็นนามธรรม ถกูแปรคา่สูค่วามเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ จิตรกรรม ประตมิากรรม 
ภาพพิมพ์ จวบจนในยคุปัจจบุนัท่ีมีความเจริญทางวิทยาการเทคโนโลยี ท าให้จินตนาการแหง่การ
สร้างสรรค์ศลิปะได้ถกูเปิดกว้างออก มีการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย วีดีโอ หรือ
การใช้ส่ือผสม เพ่ือเตมิเตม็ให้สนุทรียะรสท่ีผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกผา่นผลงานนัน้มีความสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ 
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ถึงแม้ผลงานทศันศลิป์จะถกูสร้างโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการทางความคดิสร้างสรรค์ ท่ีมี
ความยืดหยุ่น ผู้สร้างสรรค์สามารถสรรสร้างด้วยการเลือกใช้ส่ือ วสัดุ วิธีการประกอบสร้าง วิธีแก้ปัญหา 
โดยอิสระตามความพอใจของผู้สร้างสรรค์ ทัง้ระบบวิธีคดิ และกระบวนการสร้างสรรค์งานศลิปะจะไมมี่
รูปแบบเฉพาะ ไมมี่ระเบียบวิธีท่ีต้องปฏิบตัใินแนวทางเดียวกนั ไมมี่กฎเกณฑ์ท่ีแนน่อนตายตวั แตง่าน
ศลิปะท่ีมีคณุคา่ทางสนุทรียะจะถกูสร้างขึน้อยา่งมีเจตจ านง มีระบบวิธีคิด มีกระบวนการ ซึง่จะต้องใช้
ทกัษะจินตนาการ ทกัษะการคดิวิเคราะห์ ควบคูก่บัทกัษะปฏิบตัิการร่วมด้วยเสมอ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความรู้ 
พืน้ฐานทางลกัษณะนิสยั ความสามารถเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์จะใช้ทกัษะใดเป็นตวัน าในการแสวงหา
ค าตอบทางการสร้างสรรค์ เพ่ือให้ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และความคดิสร้างสรรค์ เป็น
ผลงานศลิปะท่ีมีคณุคา่ทางความงาม 

การสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ มีแรงบนัดาลใจเป็นมลูเหตุ ซึง่มาจากการรับรู้ภาวะการณ์ตา่งๆท่ี
สง่ผลตอ่จิตของผู้สร้างสรรค์ ซึง่น าไปสูผ่ล คือ การสร้างผลงานท่ีตอบสนองตอ่อตัวิสยัของตนเอง ผู้
สร้างสรรค์แตล่ะคนจะมีความแตกตา่ง หลากหลาย ในการสร้างรูปแบบ กระบวนการศกึษาค้นคว้า 
ปฏิบตัิการ เพ่ือค้นหาค าตอบทางการสร้างสรรค์ของตนเอง โดยใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ท่ีผา่นการศกึษา
วิเคราะห์และกลัน่กรองแล้ว เป็นแนวทางเพ่ือน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิของงาน  ฉะนัน้สาระส าคญัในเอกสาร
ประกอบผลงานสร้างสรรค์ คือ ผู้สร้างสรรค์ ควรจะสามารถอธิบายสิ่งตา่งๆท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
การสร้างสรรค์ 4 ประการของตนได้อยา่งเป็นระบบ คือ แรงบนัดาลใจ แนวความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการสร้างสรรค์ และผลงานสร้างสรรค์กระบวนการท างาน โดยอาจะใช้แนวคิด หลกัการและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องประกอบการอธิบาย แสดงความเป็นเหตเุป็นผลของกระบวนคิด วิเคราะห์ ในขัน้ตอนตา่งๆท่ี
น าไปสูก่ารสงัเคราะห์เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีสร้างความรู้ เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าความรู้ในผลงานตนเองนัน้ได้มา
อยา่งไร เกิดขึน้ได้ด้วยปัจจยัอะไรบ้าง อะไรคือข้อบง่ชี  ้ซึง่มีรายละเอียดและกรอบแนวคดิคดิในการอธิบาย
ดงันี ้
 
แรงบันดาลใจ 

แรงบนัดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลงัผลกัดนัอนัเกิดจากจิตซึง่เป็นแก่นแท้ภายในตวัตน ท่ีสง่
อิทธิพลตอ่การคดิและ การกระท า พฤติกรรมการแสดงออกของมนษุย์  
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ภาพท่ี4 แผนผงัแสดงกระบวนการ การเกิดแรงบนัดาลใจ 
แรงบนัดาลใจ เป็นจดุเร่ิมแรกสดุของการสร้างสรรค์ เกิดจากการรับรู้ สาระ ประเดน็ เร่ีองราวตา่งๆ

ในสภาพแวดล้อมรอบตวัผู้สร้างสรรค์ เชน่ เร่ืองของธรรมชาต ิมนษุย์ สงัคม เทคโนโลยี มลภาวะ เป็นต้น 
เร่ืองตา่งเหลา่นี ้ล้วนเป็นปัจจยัน าเข้าสูก่ารรับรู้ของมนษุย์ทัง้สิน้ในทกุวนัเวลา การรับรู้ของมนษุย์ในแตล่ะ
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วนันัน้มีมากมายหลายเร่ืองใชว่า่ทกุเร่ืองจะสามารถน ามาเป็นแรงผลกัดนัสูก่ารสร้างสรรค์ได้ จะมีเพียงบาง
เร่ือง บางประเดน็ท่ีสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ ความใสใ่จ มีผลกระทบตอ่ อารมณ์ ความรู้สกึของผู้
สร้างสรรค์ อาจจะเกิดจากการรับรู้อยา่งฉับพลนัหรือเป็นสิ่งท่ีคอ่ยๆก่อตวัสะสมในใจเป็นได้  การรับรู้ทัง้
สองลกัษณะ เร่ืองราวตา่งๆเหลา่นัน้จะถกูน าเข้าสูจ่ิตเพ่ือจดจ า ย า้คิด ผลกัดนัให้ น าไปสูแ่รงกระตุ้นให้เกิด
ความคดิและการกระท าคล้อยตามใจปรารถนาโดยท่ีบคุคลนัน้อาจจะรู้หรือไมรู้่ตวัก็ได้ แรงบนัดาลใจอาจ
เกิด จากความประทบัใจ หรือ ความสะเทือนใจ เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกบัภาวะเหตกุารณ์ตา่งๆ หรืออะไร
ก็แล้วแตท่ี่มากระทบกบัการรับรู้ของผู้สร้างสรรค์ สง่ผลให้เกิดเจตนา ความคดิอารมณ์ความรู้สกึรวมถึง
จินตนาการขึน้ และถ่ายทอดความรู้สกึนัน้ออกมาเป็นผลงานศลิปะ 

ในการเขียนบรรยาย อธิบาย สาระในแรงบนัดาลใจจะเปรียบเสมือนการปฐูานความเข้าใจในสิ่งท่ี
เป็นท่ีไปท่ีมา อนัเป็นมลูเหตขุองการสร้างสรรค์ แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สร้างสรรค์กบัเร่ืองท่ีเป็นแรง
บนัดาลใจ อนัเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมของผู้สร้างสรรค์ เพ่ือให้เนือ้หามีความชดัเจนและ
ครอบคลมุเพียงพอท่ีจะส่ือสารความคิดในส่วนนีใ้ห้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ แนวทางในการอธิบายควรจะค านงึถึง
ประเดน็ตอ่ไปนี ้

1.มลูเหตท่ีุก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจ เป็นการอธิบายให้เห็นถึงข้อเท็จจริง เร่ืองราว ปรากฏการณ์
นัน้ๆท่ีเป็นปัจจยัภายนอก อนัเป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์นัน้ๆคืออะไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง ซึง่ในสว่นนี ้
อาจจะต้องมีข้อมลูท่ีเป็น ภาคเอกสาร หรือภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง ใช้ร่วมในการอธิบาย 

2.แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างมลูเหตกุบัตวัผู้สร้างสรรค์ เป็นการอธิบายให้เห็นวา่ตวัผู้สร้างสรรค์
เข้าไปเก่ียวข้องกบัมลูเหตนุัน้ๆได้อย่างไร ด้วยเหตใุด อาจะเป็นสิ่งท่ีอยูใ่นสภาพแวดล้อมของตวัผู้
สร้างสรรค์ หรือเป็นสิ่งท่ีใสใ่จ ให้ความสนใจ ก็เป็นได้ 

3.ความคิดของผู้สร้างสรรค์ เป็นการอธิบายให้เห็นถึงทศันคตขิองผู้สร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ ข้อเท็จจริง 
เร่ืองราว ปรากฏการณ์นัน้ๆ ผลของความคิดท่ีเกิดขึน้อาจะเป็นในทางบวกหรือในทางลบจะเกิดจากมมุมอง
ความคดิ ทศันคติ พืน้ฐานประสบการณ์ และเง่ือนไขอ่ืนๆเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์เอง ซึง่น าไปสูข้่อสรุป
อนัเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ 

การรับรู้ของมนษุย์ในแตล่ะวนันัน้มีมากมายหลายเร่ืองใช่วา่ทกุเร่ืองจะสามารถน ามาเป็น
แรงผลกัดนัสูก่ารสร้างสรรค์ได้ และแรงบนัดาลใจยงัมิใช่ประเดน็ส าคญัท่ีเราจะแสดงออกผ่านผลงานเป็น
มลูเหตแุหง่การสร้างสรรค์เท่านัน้ จะต้องผา่นกระบวนการตอ่เน่ืองทางความคิดท่ี ผู้สร้างสรรค์ต้องวิเคราะห์
เพ่ือสรุปหาความคดิรวบยอดอนัเป็นแนวความคดิสร้างสรรค์ ฉะนัน้การอธิบายในเนือ้ความของแรงบนัดาล
ใจจะแตกตา่งจากแนวความคดิสร้างสรรค์ ดงันี ้
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ภาพท่ี5 แผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงบนัดาลใจกบัแนวความคิดสร้างสรรค์ 
 
แนวความคิดสร้างสรรค์  
 แนวความคิดสร้างสรรค์ (Concept) เปรียบเสมือนเป็นความมุง่หมายของการสร้างสรรค์ แนว
ทางการสร้างศลิปะในชิน้นัน้ๆหรือชดุนัน้ๆ เป็นความคดิรวบยอดของผู้สร้างสรรค์เองท่ีจะแสดงให้เห็นถึง
การกระท าทางการสร้างสรรค์อนัเป็นเจตนา ท่ีจะแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ใดรู้สกึหนึง่ การ
เลือกใช้รูปแบบ เทคนิควิธีการ ทศันะธาต ุผ่านผลงานศลิปะให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ วิธีการแสวงหาความรู้เพ่ือสรุป
เป็นแนวความคดิสร้างสรรค์นัน้มีหลากหลายวิธี เชน่ 
• ใช้อิทธิพลทางศลิปกรรมน าความคดิ ศกึษาผลงานศลิปะทีหลากหลายศกึษาการใช้ เทคนิค วิธีการใช้
ทศันะธาต ุและรูปแบบการน าเสนอผลงานเพื่อให้รู้แนวทางในการสร้างสรรค์  
• ใช้เทคนิคน าความคดิ ด้วยการทดลองปฏิบตัทิางศลิปะเพ่ือหาเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ 
แล้วน าผลท่ีได้นัน้มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาแนวคิดอนัเป็นค าตอบทางการสร้างสรรค์ของตนเอง 
• ใช้ข้อมลูอนัเป็นข้อเท็จจริงน าความคิด อาจจะเป็นข้อมลูท่ีศกึษาจากสภาพแวดล้อมจริง สถานท่ีจริง 
ข้อมลูความรู้จากเอกสาร หนงัสือต ารา หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีตา่งๆ  
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               ภาพที่6 แผนผงัแสดงกระบวนการสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ 
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วิธีการดงักลา่วเป็นวิธีการท่ีใช้ทัว่ไป และใช้แบบผสมผสาน โดยการล าดบัขัน้ตอนในการหาความรู้
นัน้ จะขึน้อยูก่บัปัจจยัภายในของผู้สร้างสรรค์เอง เชน่ พืน้ฐานความรู้ท่ีมีอยู ่ลกัษณะนิสยั ทกัษะ
ความสามารถ จะชีน้ าให้เลือกวิธีการใดเป็นตวัน า และล าดบัขัน้ตอนเป็นอยา่งไรเพ่ือการแสวงหาค าตอบ
บทสรุปของแนวความคิดสร้างสรรค์ ประเดน็ส าคญัท่ีผู้สร้างสรรค์จะต้อง พิจารณาตรวจสอบความคดิของ
ตนเองและอธิบาย มีดงันี ้
1. ผู้สร้างสรรค์ ต้องการน าเสนอ ความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ อะไรผา่นผลงาน 
2. รูปทรงตา่งๆท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ มีความหมายและมีความสมัพนัธ์กบัความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ
อยา่งไร 
3. ใช้เทคนิค รูปแบบ วิธีการ ใดในการสรร้างสรรค์ และสิ่งเหลา่นัน้ตอบสนองตอ่ความคดิ อารมณ์ 
ความรู้สกึ อยา่งไร 
 
กระบวนการสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์(Process)เป็นขัน้ตอนปฏิบตัิการ น าแนวความคิดท่ีเป็นนามธรรมมาแปรคา่ให้
เกิดเป็นรูปธรรม การเขียนเพ่ือแสดงให้เห็นวิธีคิดและขัน้ตอนตา่งๆ ในการจดัท าจากข้อมลูสูผ่ลสมัฤทธ์ิเป็น
ชิน้งานสร้างสรรค์ สิ่งท่ีท าให้ผู้ชมงานศลิปะ เกิดความประทบัใจ ตะลงึ อศัจรรย์ใจ ความฉงนสนเทห์่ ก็จะ
เกิดจากผลทางเทคนิค ความแยบคาย เฉียบคมในวิธีคดิ ร่วมกบัทกัษะฝีมือของผู้สร้างสรรค์ด้วยวิธีการท่ีใช้
ความประณีต ละเอียดอ่อน หรือวิธีท่ีเฉียบพลนั รุนแรง เป็นต้น ความรู้ความสามารถในการสร้างเทคนิค
ทางศลิปะใหม่ๆ ท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจเป็นเร่ืองปกตขิองนกัสร้างสรรค์ท่ีจะต้องมีนิสยัเป็นนกัค้นคว้า ชอบทดลอง 
ชา่งสงัเกต แก้ปัญหา เพ่ือให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นไปตามแนวความคิด และด้วยเหตนีุน่ี้เองจงึเกิดเป็น
งานศลิปะท่ีแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะตน(Style)ของผู้สร้างสรรค์ได้ และStyle น่ีเองคือความรู้ท่ีน่าสนใจ 
ในแง่กรณีศกึษาแนวปฏิบตักิารสร้างงานศลิปะท่ีมีคณุคา่ หรือการสร้างรูปแบบทางศลิปะในลกัษณะเฉพาะ
ตน ท่ีพงึจะถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน  
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ภาพท่ี7 แผนผงัแสดงกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
ในความหลากหลายของการออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากความเป็นปัจเจกบคุคล เพ่ือ

ไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิในการสร้างงานศลิปะ การอธิบายจงึไมส่ามารถสร้างกฏเกณฑ์ก าหนดไห้มีหวัข้อหวัข้อท่ี
เป็นรูปแบบเหมือนๆกนัได้ ผู้สร้างสรรค์จะต้องล าดบัขัน้ตอนและอธิบายวิธีคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ในแต่
ละขัน้ตอนได้ด้วยความเข้าใจ มีโครงสร้างหลกั ของการด าเนินงานเพ่ือการจดัหมวดหมูใ่นการอธิบาย สาม
สว่นคือ 

 การจัดท าภาพร่าง(Sketch) ภาพร่างคือ ชิน้งานต้นแบบท่ีผู้สร้างสรรค์สร้างขึน้ก่อนท่ีจะลงมือ
ปฏิบตัสิร้างผลงานจริง เป็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้ผู้สร้างสรรค์ได้เห็นรูปลกัษณ์ในเบือ้งต้นของผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการแปรคา่ข้อมลู ภาพถ่าย ภาพลายเส้นท่ีผู้สร้างสรรค์เก็บรวบรวม จาก
สถานท่ีจริง หรือจากเอกสารส่ือสิ่งพิพ์ตา่งๆ โดยผา่นกรรมวิธีตา่งๆจนได้เป็นภาพร่าง ประเดน็
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ส าคญัในการเขียนคือ การวิเคราะห์เพ่ือจดัท าภาพร่าง การอธิบายถึงวิธีคิดวิเคราะห์ การคดัเลือก
ข้อมลูไดข้อมลูหนึง่มาใช้ในการสร้างภาพร่าง พร้อมทัง้ระบวุสัดอุปุกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการจดัท า
ภาพร่าง ขัน้ตอนการท าภาพร่าง และการวิเคราะห์คดัเลือกภาพร่างเพื่อน าสูก่ารสร้างเป็นผลงาน
จริง 

 การทดลองทางศิลปะ(Experimental)เนือ้หาจะกลา่วถึง การทดลองสร้างสรรค์อนัหลากหลาย
ด้วยส่ือ วสัด ุเทคนิค กระบวนการตา่งๆท่ีผู้สร้างสรรค์ได้กระท า แล้วน าผลท่ีได้นัน้มาใช้ในงาน
สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองแนวควาคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นแนวทางในการค้นหาแนวคิดอนัเป็น
ค าตอบทางการสร้างสรรค์ของตนเอง และแสดงให้เห็นว่าในแตล่ะชว่งของการทดลองผู้สร้างสรรค์
มีขัน้ตอนการท างานอยา่งไร มีข้อค้นพบอะไร และมีการน าผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์อยา่งไร ขอให้
เข้าใจวา่สว่นนีค้อ่นข้างมีความส าคญั ในแง่มมุของการถ่ายทอดความรู้ เหตเุพราะความรู้ใหม ่แนว
ทางการสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ล้วนเกิดด้วยวิถีแหง่การทดลองทัง้สิน้ 

 การสร้างสรรค์ผลงานจริง(Art Process) เป็นกระบวนการพฒันาจากภาพร่างสูผ่ลงานจริง เป็น
การอธิบายอยา่งเป็นขัน้ตอน เพ่ือแสดงให้เห็น กระบวนการศกึษา ทดลอง ค้นคว้า แก้ปัญหา 
เพ่ือให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นไปตามแนวความคดิและมีรูปแบบเฉพาะตน การใช้วสัดอุปุกรณ์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ประเดน็ส าคญัของกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน ควรเน้น
ความส าคญัในการอธิบายท่ี เทคนิคหรือวิธีการเฉพาะตนท่ีผู้สร้างสรรค์ค้นคว้า ทดลอง ขึน้เอง เพ่ือ
ไห้ผลของงานเป็นไปตามแนวความคดิ และการใช้ภาพประกอบการอธิบายจะเป็นตวัชว่ยให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่ายขึน้ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานศลิปะเป็นวตัถทุางสนุทรียะท่ี เสกสรรขึน้จากเจตคต ิการรับรู้ ทกัษะความสามารถ 

ประสบการณ์อนัเป็นเฉพาะบคุคล ลกัษณะเดน่ของการแสดงออกทางศลิปะเป็นส่ือท่ีผู้สร้างสรรค์ใช้สง่สาร
ทางสนุทรียะสูผู่้ชม สิ่งท่ีปรากฏตอ่หน้าผู้ชมงานศลิปะไมไ่ด้เป็นตวัอกัษรพยญัชนะร้อยเรียงเป็นประโยคท่ี
อา่นแล้วทกุคนสามารถเข้าใจได้เหมือนกนัๆ หากแตเ่ป็นภาษาภาพท่ีจะต้องตีความ ใช้ความคดิ ความรู้สกึ
เพ่ือการรับรู้ จะได้มากหรือน้อยก็ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล    การอธิบายในสว่นของผลงาน
จงึมุง่เน้นไปในเชิงการให้ความรู้ในการสร้างความเข้าใจ การเสพความงามทางศลิปะ การวิเคราะห์ การ
วิจารณ์และการประเมินคณุคา่    
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ภาพท่ี8 แผนผงัแสดงกระบวนการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์  

 
การให้ความรู้ในเชิงการวิเคราะห์งานศลิปะ ผู้สร้างสรรค์ควรจะบรรยายโดยการพิจารณาแยกแยะ

องค์รวมของงานศลิปะออกเป็นสว่นๆทีละประเด็น ทัง้ในด้านความคดิกบัความงาม กลา่วถึงสนุทรียภาพท่ี
ปรากฏในผลงาน ด้านรูปแบบทางศลิปะ ทศันะธาต ุองค์ประกอบศลิป์ การใช้ส่ือตา่งๆ ด้านเทคนิควิธีการ 
การน าเสนอผลงาน  เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของแตล่ะประเดน็ท่ีแยกแยะออกมา เพ่ือประเมินคณุคา่
ทางด้านความงาม ทางด้านสาระ และทางด้านอารมณ์ความสอดคล้องกบัแนวความคดิสร้างสรรค์ท่ีตัง้ไว้ 
รวมถึงข้อคดิน าเพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาผลงานศลิปะพร้อมทัง้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์  
อาจกลา่วถึงข้อค้นพบท่ีเป็นความรู้ใหม่ หรือปัญหาอปุสรรคในการสร้างสรรค์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ไป 
เชน่ การน าผลการสร้างสรรค์ไปประยกุต์ใช้ ในด้านตา่งๆ การชีแ้นะหวัข้อหรือประเดน็ท่ีควรไปศกึษาและ
พฒันาเพิ่มเตมิเพ่ือให้ได้ความรู้ใหมท่ี่อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่า เป็นต้น 
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บทที่5 
ภาษาในงานเขียนทางวิชาการ 

 
การใช้ภาษาในงานทางวิชาการควรใช้ภาษาเขียนหรือภาษาทางการท่ีถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ 

กระชบั ส่ือความหมายชดัเจน ตรงไปตรงมา มีการเรียบเรียงความคดิอย่างเป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้ผู้อา่น
ในสาขาวิชานัน้ ๆ และผู้อา่นทัว่ไปสามารถเข้าใจได้ง่าย หากจ าเป็นต้องใช้ศพัท์เฉพาะสาขาหรือ
ศพัท์เทคนิคต้องใช้ให้เหมาะสม ดงัท่ีเปลือ้ง ณ นคร (2529) กลา่ววา่ภาษาวิชาการจะมีศพัท์เทคนิคท่ีเป็น
ภาษาเฉพาะส าหรับวิชาการนัน้ ๆ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเร่ืองจงึจะถือวา่ใช้ภาษาเขียนได้ถกูระดบั
ภาษา ภาษาเทคนิคไมอ่าจเข้าใจกนัทัว่ ๆ ไปได้ ดงันัน้ใน การเขียนเร่ืองท่ีจะให้บคุคลทัว่ไปอา่นก็ควรใช้ค า
เทคนิคให้น้อยท่ีสดุถ้าจ าเป็นต้องใช้ก็ควรอธิบายค านัน้เสียก่อน  
ภาษาเขียนนัน้เราต้องการเฉพาะเนือ้หา ไมส่นใจบคุลิกลกัษณะของผู้พดู ภาษาเขียนตดัเร่ืองอารมณ์ 
ความรู้สกึออกไปจงึมีความเป็นกลางมากกวา่ภาษาพดู ภาษาพดูเป็นการส่ือสารเฉพาะขณะท่ีพดู แตภ่าษา
เขียนเป็นส่ือท่ีใช้เฉพาะขณะท่ีเขียนหรือใช้ส่ือสารในระยะยาวก็ได้ ภาษาเขียนนัน้มกัจะเผยแพร่ไปใน
ขอบเขตท่ีกว้างกวา่ภาษาพดู คือแพร่ไปสูค่นหลายกลุม่ การเขียนให้คนทัว่ไปอา่นต้องอธิบายค าศพัท์ท่ีคน
ทัว่ไปทกุกลุม่เข้าใจได้ ภาษาเขียนจงึไมน่ิยมค าย่อ ค าตดั ถ้าจะใช้ศพัท์เฉพาะก็ต้องอธิบายให้ผู้ ท่ีไมรู้่
ความหมายเข้าใจ (ปรีชา ช้างขวญัยืน , 2540) 

ภาษาท่ีใช้ในการเขียนงานวิชาการต้องมีความชดัเจน เป็นกลาง ไมใ่ช้ความรู้สกึเป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสิน ดงัท่ีประสิทธ์ิ กาพย์กลอน (2532) เรียกการใช้ภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงาน บรรยายลกัษณะของ
สิ่งของ บคุคล เหตกุารณ์ หรือปรากฏการณ์ซึง่ชดัเจน จ าเพาะเจาะจง และแมน่ตรงท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้
วา่ "ภาษาบอกข้อเท็จจริง"และได้สรุปลกัษณะของภาษาบอกข้อเท็จจริงวา่มีลกัษณะการใช้ถ้อยค าท่ีเป็นมี
ความหมายเป็นกลาง (Neutral words) เป็นถ้อยค าท่ีไมก่ระตุ้นความรู้สกึของผู้อา่น หรือแสดงความรู้สึก
และความเช่ือใด ๆของผู้ เขียนออกมา ทัง้ยงัสามารถพิสจูน์หรือทดสอบได้ว่าเป็นจริงเสมอ 
การเขียนรายงานต้องใช้ภาษาท่ีเป็นกลางท่ีสดุ ไมเ่ป็นไปในท านองชกัจงูโดยใช้อารมณ์หรือความรู้สกึของ
เราเขียนลงไป เพียงแตบ่รรยายไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เทา่นัน้ ว่าอะไรเป็นอะไร ภาษารายงานจงึต้องมี
คณุสมบตัดิงันี ้(มณัฑนา เกียรตพิงษ์ และคนอ่ืน ๆ , 2529 ) 

ภาษาต้องเป็นข้อเท็จจริงพิสจูน์ยืนยนัได้ ภาษาท่ีใช้รายงานไมน่ิยมใช้ภาษาท่ีตีความได้หลายทาง 
เชน่ "ในเดือนพฤษภาคมอากาศในประเทศไทยสบายกวา่ประเทศลาว" ไมใ่ชภ่าษารายงานเพราะไมใ่ช่
ข้อเท็จจริง หรือ "เม่ือน า้เย็นท่ีสดุมนัก็จะกลายเป็นน า้แข็ง" ควรใช้วา่ "ในเดือนพฤษภาคมอณุหภมูิใน
ประเทศไทยต ่ากวา่ประเทศลาว" และ "เม่ือน า้มีอณุหภมูิต ่าลงจนถึงจดุเยือกแข็ง น า้จะกลายเป็นน า้แข็ง" 
ภาษาต้องปราศจากข้อสนันิษฐานหรือการคาดคะเน ผู้ เขียนต้องบนัทึกเหตกุารณ์ตามท่ีปรากฏแก่ตา หาก
ต้องการสนันิษฐานหรือคาดคะเน ต้องมีข้อมลู หรือข้อเท็จจริงตา่ง ๆ มาใช้ในการสนันิษฐาน 
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ภาษาต้องปราศจากข้อตดัสินชีข้าด หรือสรุปวิจารณ์ ต้องไมใ่ช้ภาษาท่ีแสดงวา่เป็นการยกย่อง ติ
เตียน พอใจ ไมพ่อใจ ภาษาของการเขียนรายงานต้องบรรยายไปตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้ การ
ตดัสินหรือสรุปวิจารณ์เป็นหน้าท่ีท่ีผู้อ่านจะกระท าเอง การเขียนแบบท่ีผู้ เขียนดว่นสรุปตดัสินอาจท าให้
ความคดิของผู้อา่นหยดุชะงกั 

ละเว้นการใช้ค าท่ีจะท าให้ผู้อ่านเกิดอคต ิอยา่เลือกใช้ค าท่ีอาจท าให้ผู้อา่นเกิดอคต ิเชน่ ค าว่า 
"คอ่ย ๆ ยอ่ง" กบั "เดนิไปอย่างเงียบ ๆ" ผู้อา่นอาจสร้างภาพและเกิดความรู้สกึตา่งกนั 
อยา่งไรก็ตามการใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการแตล่ะสาขาวิชาอาจมีลกัษณะปลีกย่อยแตกตา่งกนัได้ 
ดงัท่ีอมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2542) สรุปวา่ ภาษาวิทยาศาสตร์ในภาษาไทยยงั ไมมี่ผู้ศกึษาไว้โดยตรง แตใ่น
ภาษาองักฤษ Scientific English เป็นท าเนียบภาษาท่ีมีความส าคญัและมีผู้ศกึษาไว้มาก และกลา่วถึง
ลกัษณะของภาษาวิทยาศาสตร์ไว้เป็นข้อ ๆ ดงันี ้

1. มีความเป็นกลาง ไมเ่น้นผู้กระท า แตเ่น้นกระบวนการจึงใช้ประโยคกรรมวาจก (Passive) 
มากกวา่ปกต ิ 

2. มีความเป็นสากลจงึใช้กริยาปัจจบุนักาลและค านามไมเ่ฉพาะเจาะจง  
3. เน้นวตัถปุระสงค์หรือหน้าท่ีของสิ่งท่ีกลา่วถึง จงึมีการวาง Infinitive ไว้หน้าประโยค  
4. รวบรัดแตไ่ด้ใจความมากจงึใช้ค านามขยายค านาม  
5. ไมเ่น้นความสละสลวย แตพ่ดูให้สัน้ 

 
การใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ 
 
1. การใช้ค า 
 1.1 ใช้ค าให้ถูกต้อง 
        1.1.1 ถกูต้องตามความหมายของค า 
                 การใช้ค าในภาษาเขียนนัน้ผู้ใช้ต้องระมดัระวงัอยา่งมากจงึจะสามารถส่ือความหมายได้
อยา่งถกูต้อง เหมาะสมและตรงกบัความต้องการ โดยเฉพาะการใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั ค าใน
ภาษาไทยเป็นจ านวนมากมีความหมายคล้ายคลงึกนั แตไ่มส่ามารถน ามาใช้แทนกนัได้เสมอไป ผู้ใช้ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจความหมายของค านัน้ ๆ เป็น อยา่งดีจงึจะสามารถน ามาใช้ได้ตรงความหมาย 
 
 ตวัอยา่งค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั 
เขาถกูกกัขงัไว้ท่ีเรือนหลงัเล็กหน้าหน้าวดัร้างแหง่นัน้เป็นเวลาถึงสองวนั  
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เขาถกูกกักนัในสถานพินิจและคุ้มครองเดก็เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
 
ลกูท่ีดีต้องรู้จกัทดแทนบญุคณุของพอ่แม่ 
 เพราะเพื่อนคนนีท้ าให้เขาเจ็บช า้มามาก เขาจงึคิดจะตอบแทนให้สาสม 
การแสดงเคร่ืองเพชรมลูคา่มหาศาลในคืนนีมี้ต ารวจอารักขาอย่างแนน่หนา  
พืน้ท่ีบริเวณท่ีราบลุม่แมน่ า้สายตา่ง ๆ มกัมีผู้คนตัง้ถ่ินฐานอยู่อยา่งหนาแนน่  
 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจใช้เวลาถึงสองชัว่โมงในการเกลีย้กล่อมคนร้ายให้ปลอ่ยตวัประกนั  
นกัการเมืองผู้ใหญ่ทัง้สามทา่นพยายามไกลเ่กล่ียให้พ่ีน้องทกุคนในตระกลูนี ้ยตุข้ิอพิพาทเก่ียวกบัมรดก  
ค านีท้ าหน้าท่ีเป็นค ากริยาในประโยค  
เดก็คนนัน้มีกิริยามารยาทงดงาม  
 
เขาพยายามท าทกุอยา่งเพื่อให้ภาพลกัษณ์ของเขาดีขึน้  
การบรรยายอย่างละเอียดท่ีเขาพบในตอนจบของเร่ืองสัน้เร่ืองนีช้ว่ยให้เขาเกิดภาพพจน์ชดัเจน 
 
      1.1.2  ถกูต้องตามชนิดของค า  
                การใช้ค าต้องค านึงถึงชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยคผู้ เขียนต้องรู้จกัเลือกใช้ค าให้
ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ และเพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อยา่งชดัเจน 
 ตวัอยา่งการใช้ค าไมถ่กูต้องตามชนิดของค า 
 เขาเป็นผู้แทนราษฎรท่ีไมเ่คยมีผลงานด้านการดแูลทกุข์สขุของประชาชนเลย ในท่ีสดุประชาชนก็
ต้องโดดเด่ียวเขา 
 "โดดเด่ียว" เป็นค าวิเศษณ์ แตผู่้ เขียนน ามาใช้ในต าแหนง่ของค ากริยา ประโยคนีอ้าจแก้ไขให้
ถกูต้อง คือ "เขาเป็นผู้แทนราษฎรท่ีไมเ่คยมีผลงานด้านการดแูลทกุข์สขุของประชาชนเลย ในท่ีสดุประชาชน
ก็ทอดทิง้เขาให้อยู่อยา่งโดดเดี่ยว"   นอกจากจะต้องใช้ชนิดของค าให้ถกูต้องตามหน้าท่ีของค านัน้ ๆ ใน
ประโยคแล้วผู้ เขียนยงัต้องระมดัระวงัใช้ค าแตล่ะชนิดให้ถกูต้องด้วย เชน่ ค าบพุบท ค าสนัธาน และลกัษณ
นาม เป็นต้น 
 
 1.2 ใช้ค าที่เป็นภาษาเขียน  
        การเขียนท าให้การบนัทึกแมน่ย าและถาวร ไมถ่กูจ ากดัด้วยเวลาและสถานท่ี รวมทัง้ความ
ละเอียดถ่ีถ้วนก็มีมากกวา่ภาษาพดู ภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีเรียบเรียงเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีเ้พราะหน้าท่ี 
ประโยชน์ สถานการณ์ รวมทัง้ความถาวร ท าให้ภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีต้องมีการร่าง การเรียบเรียง การ
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แก้ไขซ า้แล้วซ า้เลา่ งานเขียนหลายประเภทมีผู้แก้ไขหลายคน เชน่ ร่างกฎหมาย รายงานการประชมุ เป็น
ต้น ข้อแตกตา่งระหวา่งภาษาเขียนกบัภาษาพดูเห็นได้ง่ายในเร่ืองระดบัของถ้อยค าท่ีใช้และรูปแบบของส่ือ 
(วลัยา ช้างขวญัยืน , 2534 )  
 
ตวัอยา่งภาษาพดู 
มาถึงสมยันีบ้้านเมืองเจริญขึน้ อะไร ๆ ก็พฒันาไป
อยา่งรวดเร็ว  
เราอดแปลกใจและสงสยัไมไ่ด้วา่ท าไมนกัศกึษาถึงมี
เสรีภาพมาก  
แม้จะได้รับประทานอาหารกนัเพียงนิดหน่อย แตเ่รา
ก็ไมรู้่สกึหิวเลย  

ตวัอยา่งภาษาเขียน 
ปัจจบุนันีบ้้านเมืองเจริญขึน้ สิ่งตา่ง ๆ ก็พฒันาไป
อยา่งรวดเร็ว  
เราอดแปลกใจและสงสยัไมไ่ด้วา่เหตใุดนกัศกึษาจงึ
มีเสรีภาพมาก  
แม้จะได้รับประทานอาหารกนัเพียงเล็กน้อย แตเ่ราก็
ไมรู้่สกึหิวเลย  
 

 
 การใช้ค าในงานเขียนเชิงวิชาการนัน้ ผู้ เขียนต้องเลือกใช้ค าท่ีเป็นภาษาทางการแทนการใช้ภาษา
ล าลอง ดงันัน้ผู้ เขียนจงึจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัการใช้ค านัน้ ๆ พิถีพิถนั และรู้จกัเลือกใช้ให้ถกูต้องตรง
ตามความหมายท่ีแท้จริงของค าด้วย อนนัต์ เหล่าเลิศวรกลุ (2542: 32) ได้ยกตวัอยา่งการใช้ค าภาษา
ทางการและภาษาล าลองไว้ ดงันี ้
ภาษาทางการ  
อินเดียเป็นประเทศท่ีมีขีปนาวธุตดิหวัรบนิวเคลียร์
อยูใ่นความครอบครองมากท่ีสดุประเทศหนึง่  
โทมาฮอร์คเป็นขีปนาวธุท่ียิงจากพืน้น า้สูพื่น้ดินท่ี
สร้างช่ือเสียงให้แก่สหรัฐอเมริกามากท่ีสดุใน
ยทุธการพายทุะเลทราย  
 

ภาษาล าลอง 
อินเดียเป็นประเทศท่ีมีจรวดตดิหวัรบนิวเคลียร์มาก
ท่ีสดุประเทศหนึง่  
โทมาฮอร์คเป็นจรวดท่ียิงจากพืน้น า้สูพื่น้ดนิท่ีท า
ช่ือเสียงให้กบัสหรัฐ ฯ มากท่ีสดุในยทุธการพายุ
ทะเลทรายยทุธการพายทุะเลทราย  
 

 
1.3 ใช้ค าสุภาพ 
         การใช้ค าในภาษาเขียนควรค านงึถึงเร่ืองการใช้ค าสภุาพเพ่ือให้ผู้อา่นเกิดความรู้สกึท่ีดีทัง้ยงัแสดงให้
เห็นวา่ผู้ เขียนเป็นผู้ ท่ีมีมารยาทในการใช้ภาษาด้วย ดงัตวัอยา่ง 
 ประโยค "อาชีพท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปส าหรับคนตาบอดคือขายล็อตเตอรี" อาจเลือกใช้ค าสภุาพและ
เป็นทางการ ดงันี"้อาชีพท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปส าหรับผู้พิการทางสายตาคือการจ าหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาล" 
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1.4 ใช้ค าไทย 
         ปัจจบุนัเรารับวิทยาการด้านตา่งๆ มาจากตา่งประเทศ เราจงึมีค าศพัท์ภาษาตา่งประเทศใช้เป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งค าศพัท์ในภาษาองักฤษในการเขียนภาษาไทยนัน้หากจ าเป็นต้องใช้ค าศพัท์
ภาษาตา่งประเทศ ควรเลือกใช้ค าศพัท์บญัญัตท่ีิราชบณัฑิตยสถานก าหนดหากค าใดยงัไมมี่การบญัญตัิขึน้
ใช้ อาจใช้ค าท่ีใช้กนัอยูโ่ดยทัว่ไปหรือใช้ทบัศพัท์ แตค่วรวงเล็บค าภาษาองักฤษไว้ด้วยเพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจได้
ตรงกนั ดงัตวัอย่าง 
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แทนค า E-mail  
  อินเทอร์เน็ต แทนค า Internet  
  การรือ้ปรับระบบ แทนค า Reengineering  
หากยงัไมมี่ศพัท์บญัญัตใิช้ การใช้ทบัศพัท์ควรวงเล็บค าภาษาองักฤษไว้ด้วย เชน่  
ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) คือท่ีซึง่มีการใช้ส่ือชนิดตา่ง ๆ รวมกนัเสมือนเป็นระบบอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
(สรรเสริญ สวุรรณประเทศ และกมัพล คณุาบตุร , 2539 : 88) 
 ช่ือเฉพาะขององค์การ หนว่ยงาน หรือสถาบนัตา่งๆ  หากต้องการใช้ควรเขียนค าเตม็และวงเล็บค า
ยอ่ไว้ เชน่  
 - กลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ( Asia-Pacific Economic 
Cooperation หรือ APEC)  
 - องค์การสนธิสญัญาแอตแลนตกิเหนือ North Atlantic Treaty Organization (NATO)  
 - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่เอเชียและแปซิฟิก ( Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific หรือ ESCAP) เป็นต้น  
  
ค าที่ไม่ควรใช้ในภาษาเขียน (ปรีชา ช้างขวญัยืน , 2542) 
1. ค าย่อและค าตดั 
 ค าย่อท่ีไมค่วรใช้คือค ายอ่ท่ีใช้เฉพาะกลุม่ คนสว่นใหญ่อาจไมท่ราบความหมาย เชน่ ปวศ. อ.
ส.ม.ท. น.บ. เป็นต้น ในการเขียนควรใช้ค ายอ่ให้น้อยท่ีสุดหรือไมใ่ช้เลย หากใช้ควรเขียนค าเตม็เพ่ือชว่ยให้
ผู้อา่นเข้าใจ 
 ค าตดัท่ีใช้ในภาษาเขียนโดยทัว่ไปมีไมก่ี่ค า เชน่ กรุงเทพ ฯ โปรดเกล้า ฯ ข้า ฯ ค าตดับางค าใช้แพร่หลายใน
การพดูแตไ่มน่ิยมใช้ในภาษาเขียนซึง่ต้องการความแจม่แจ้ง เชน่ นิสิตจฬุา ผู้วา่ โรงเรียนนายร้อย เป็นต้น 
 
2. ค าภาษาตา่งประเทศ 
 ค าภาษาตา่งประเทศถ้าใช้ในวงแคบเฉพาะในหมูผู่้ รู้ไมก่ี่คนก็อาจเป็นประโยชน์ 
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3. ค าหรูหรา 
 ค าหรูหรา ได้แก่ค าท่ีเป็นศพัท์ซึง่ไมค่อ่ยใช้กนัในภาษาทัว่ไปและถือกนัวา่เป็นศพัท์สงูกวา่ศพัท์ท่ีใช้
กนัทัว่ไป การใช้ค าประเภทนีอ้าจแสดงว่าผู้ใช้รู้ศพัท์มาก แตก็่ท าให้ผู้อ่านเข้าใจยากขึน้ ค าหรูหราใน
ภาษาไทยมี 2 ประเภท คือ  
 1) ค าท่ีมาจากภาษาอ่ืน เชน่ ประจกัษ์ บญัชา เ จตนารมณ์ ทศันียภาพ เป็นต้น ค าสามญัท่ีใช้แทน
ค าเหลา่นีคื้อ เห็น ความมุง่หมาย ภาพท่ีสวยงาม  
 2) ศพัท์ท่ีตัง้ขึน้โดยพยายามจะให้แปลกหแูตค่นฟังต้องตีความ เชน่ เรียกการพดูโจมตีวา่ "การ
กระท าท่ีไมเ่ป็นมิตร" เรียกผู้หญิงวา่ "ดอกไม้ของชาติ" เรียกรถไฟวา่ "ม้าเหล็ก" เป็นต้น  
 
 3) ค าท่ีมีความหมายซ า้กนั  การใช้ค าท่ีมีความหมายซ า้กนัคือการใช้ค ามากกวา่หนึง่ค าเพ่ือบอก
ความหมายเดียว เชน่ วางแผนลว่งหน้า เปิดเผยให้ทราบ เร่ิมท าเป็นครัง้แรก ในประวตัเิทา่ท่ีผา่นมา เป็นต้น 
 
4)  ค าท่ีเป็นภาษาพดู เชน่ 
ภาษาพูด ภาษาเขียน 

เข้าทา่ เหมาะสม 
เตม็กลืน แทบจะท าไมไ่ด้ 
ยงัไง อยา่งไร 

บาทเดียวเอง เพียงบาทเดียว 
 
6. ค าโบราณ  
 ค าโบราณมีอยูใ่นหนงัสือเก่า เชน่ วรรณคดี หรือจารึกตา่ง ๆ เป็นค าท่ีคนสมยัใหมอ่าจไมเ่ข้าใจจงึ
ควรเลือกใช้ค าอ่ืน เชน่ 
ค า ตวัอยา่งประโยค  
 ยอ่ม                          สิ่งมีชีวิตย่อมกินอาหาร  
 เจ้าเรือน                    คนส่วนมากมีโทสจริตและโมหจริตเป็นเจ้าเรือน  
 ลางที                        ลางทีคนเราก็ไมใ่ช้เหตผุล  
 ส าเหนียก                  พงึส าเหนียกว่าวิชาเป็นสิ่งประเสริฐ  
 
7. ค าในภาษาเฉพาะกลุม่ 
 ค าในภาษาเฉพาะกลุม่เป็นภาษาปัจจบุนัท่ีใช้และรู้กนัในหมูค่นเพียงบางกลุม่ รวมไปถึงค าท่ีเป็น
ภาษาถ่ิน ในการเขียนเพ่ือให้คนทัว่ไปเข้าใจจงึต้องใช้ภาษาราชการ 
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8. ค าสแลง  
 ค าสแลงเป็นค าท่ีจดัอยูใ่นประเภทค าต ่า สว่นมากเป็นค าทัว่ ๆ ไปท่ีน ามาใช้ในความหมายเฉพาะ
และใช้กนัชัว่ระยะเวลาหนึง่ บางค าอาจใช้กนัจนติดอยูใ่นภาษา เชน่ ค าว่า เชย เป็นต้น ค าสแลงมกัมี
ความหมายกว้างมากและแปลให้ตายตวัไมไ่ด้ ความหมายจงึไมรั่ดกมุและเน่ืองจากมกัใช้กนัชัว่คราวจงึไม่
เหมาะท่ีจะใช้เป็นภาษาเขียน 
 
9. ค าหยาบ 
ค าหยาบ ได้แก่ ค าท่ีถือวา่ต ่ากวา่ภาษาพดูลงไปและเป็นค าท่ีถือวา่พดูไมไ่ด้ ถ้าใช้พดูก็ถือวา่ดหูมิ่นผู้ ฟัง ค า
ดา่ก็รวมอยูใ่นประเภทค าหยาบด้วย ค าเหลา่นีใ้ช้ในภาษาเขียนไมไ่ด้เลย 
 
 
2. การใช้ประโยค  
 การสร้างประโยค ต้องค านงึถึงสิ่งตอ่ไปนี ้ 
 2.1 ความถูกต้องชัดเจน 
ใช้รูปประโยคภาษาไทย ไมใ่ช้รูปประโยคและส านวนภาษาองักฤษ ประโยคภาษาไทยโดยทัว่ไปมกัจะ
ประกอบไปด้วยประธาน กริยา และกรรม บางประโยคอาจใช้กริยาหรือกรรมขึน้ต้นประโยคหากผู้พดู
ต้องการเน้นสว่นนัน้ ๆ แตต่ามปกตแิล้วประโยคภาษาไทยไมน่ิยมใช้กรรมขึน้ต้นประโยค 
 ตวัอยา่ง 
 การประชมุ World Economic Forum 1999 ท่ีสิงคโปร์ ทัง้นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียถกู
เชิญให้เข้าร่วมประชมุด้วย  
 ส าหรับฉนั เร่ืองนีไ้มมี่ความส าคญัอะไรเลย  
 มนัเป็นอะไรท่ีฉนัไมเ่คยคิดมาก่อน  
 ในท่ีสดุปัญหาทัง้หมดก็ได้รับการแก้ไขโดยผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ  
 นกัวิจยัรุ่นใหมค่วรเรียนรู้ท่ีจะเป็นนกัวิจยัท่ียืนอยู่บนขาของตนเองได้  
 
ประโยคข้างต้นนีอ้าจเขียนให้เป็นรูปประโยคภาษาไทยได้ดงันี  ้
 นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุ World Economic Forum 1999 
ท่ีสิงคโปร์  
 เร่ืองนีไ้มมี่ความส าคญัส าหรับฉนัเลย  
 ฉนัไมเ่คยคิดถึงเร่ือง (สิ่ง) นีม้าก่อน  



 56 

 ในท่ีสดุผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ ก็แก้ไขปัญหาทัง้หมดได้  
 นกัวิจยัรุ่นใหมค่วรเรียนรู้ท่ีจะเป็นนกัวิจยัท่ีสามารถพึง่ตนเองได้  
 
 2.2 ความกะทัดรัด สละสลวย 
 การใช้ภาษาในงานวิชาการนัน้ต้องกระชบั รัดกมุ ส่ือความหมายได้ชดัเจน ตรงประเด็นและ
สละสลวย คนจ านวนไมน้่อยมกัเข้าใจวา่การเขียนงานวิชาการจ าเป็นต้องใช้ค าศพัท์สงู และผกูประโยคให้
ซบัซ้อนเพ่ือแสดงภมูิของผู้ เขียนและเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของเนือ้หาท่ีเป็นวิชาการ แท้จริงแล้วการ
เขียนงานวิชาการซึง่มุง่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป็นส าคญันัน้ ผู้ เขียนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเลือกใช้ค าง่ายท่ีส่ือ
ความหมายตรงไปตรงมา และผกูประโยคสัน้ ๆ ไมพ่ดูซ า้โดยไมจ่ าเป็นเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจ
เนือ้เร่ืองได้ง่ายย่ิงขึน้ ส่วนความไพเราะสละสลวยของการเรียบเรียงข้อความนัน้จะชว่ยเสริมให้เร่ืองนา่อา่น
ยิ่งขึน้ 
 
 
 
ตวัอยา่งการใช้ประโยคท่ีใช้ค าฟุ่ มเฟือย 
 -การตดัสินใจท่ีจะอนญุาตให้ท าเหมืองโพแทสหรือไมจ่ะกระท าโดยอยูบ่นพืน้ฐานการให้คณุคา่ตอ่
สขุภาพประชาชนและมีทิศทางท่ีมุง่สูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 
 -มีผู้คนซึง่บริสทุธ์ิจ านวนมากหลายคนเป็นข้าราชการระดบัสงูต้องถกูท าลายอนาคตทางการงาน
และอาชีพ 
 -ขา่วเป็นเร่ืองของข้อเท็จจริง ต้องถกูต้องเท่ียงตรง และต้องให้โอกาสแก่ทกุฝ่ายในการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงของแตล่ะฝ่ายให้ปรากฏ 
 -เราจะเห็นอยู่บอ่ย ๆ วา่ความสมัพนัธ์ฉนัเครือญาตแิละพวกพ้องหรือระบบอุปถมัภ์ค า้จนุกนั สง่ผล
ให้การตดัสินแก้ไขปัญหาเด็ดขาดเท่ียงตรงใช้ไมไ่ด้ 
 -ในสงัคมไทย เพราะจะเกิดสภาพการลบูหน้าปะจมกูคนโน้นทีคนนีที้  
 -ทางออกของปัญหาทัง้ในอดีตถึงปัจจบุนั แนวทางการประนีประนอมจะมีอยูส่งู  
  
ประโยคข้างต้นอาจแก้ไขให้กะทดัรัด สละสลวยได้ดงันี ้
 -การตดัสินใจอนญุาตให้ท าเหมืองโพแทสต้องอยูบ่นพืน้ฐานเร่ืองสขุภาพของประชาชน และมุง่การ
พฒันาท่ียัง่ยืน 
 -มีผู้บริสทุธ์ิจ านวนมากซึง่เป็นข้าราชการระดบัสงูต้องถกูท าลายอนาคตในการประกอบอาชีพ  
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 -ขา่วเป็นเร่ืองของข้อเท็จจริงซึง่ต้องถกูต้อง เท่ียงตรง และให้โอกาสแก่ทกุฝ่ายในการน าเสนอ
ข้อเท็จจริง 
 -เรามกัพบเสมอว่าความสมัพนัธ์ในระบบอปุถมัภ์สง่ผลให้การแก้ปัญหาท่ีเด็ดขาดและเท่ียงตรง
เป็นวิธีท่ีใช้ไมไ่ด้ในสงัคมไทยเพราะจะท าให้เกิดการลบูหน้าปะจมกู 
 -ทางออกของปัญหาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัมีแนวทางการประนีประนอมสงู(หรือ ทางออกของ
ปัญหาทัง้อดีตและปัจจบุนัมีแนวทางการประนีประนอมสงู)  
  
 2.3 การเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 
 ภาษาไทยไมน่ิยมใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนเม่ือจบข้อความหรือประโยคแตก่ารเว้นวรรคตอนเป็น
เคร่ืองหมายท่ีชว่ยแบง่ประโยคหรือข้อความให้ชดัเจนขึน้ ท าให้ทราบว่าข้อความหรือประโยคจบลงแล้ว 
การใช้วรรคตอนผิดสง่ผลให้ความหมายของข้อความผิดเพีย้นไป หรือส่ือความหมายไมช่ดัเจน การเว้น
วรรคตอนจงึถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก  
 
ตวัอยา่งประโยคท่ีมีการเว้นวรรคถกูต้อง ท าให้เข้าใจง่ายและชดัเจน 
 คนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยอ่มแสวงหาหนทางชีวิตท่ีมีความมัน่คง มีเกียรต ิได้ท างานท่ีตนรัก
และถนดั ประเทศไทยยงัไมมี่ระบบท่ีจงูใจให้เดก็ท่ีมีสตปัิญญา เฉลียวฉลาดเห็นคณุคา่ของการเป็นนกัวิจยั 
รู้วา่ชีวิตนกัวิจยัเหมาะสมตอ่ความถนดัและความสามารถของตน และมัน่ใจวา่เป็นอาชีพท่ีมัน่คง มีรายได้ดี
พอสมควร และท่ีส าคญัเป็นอาชีพท่ีท าประโยชน์ให้แก่สงัคมไมย่ิ่งหยอ่นกวา่หมอหรือนกัการเมือง 
(ศาสตราจารย์ น.พ. วิจารณ์ พานิช "การศกึษากบัการวิจยั" ใน ปฏิวตัิการศกึษาไทย หน้า 143) 
 
ตวัอยา่งประโยคท่ีเว้นวรรคตอนไมถ่กูต้อง ท าให้การส่ือสารไมช่ดัเจน 
หมายเหต ุเคร่ืองหมาย /// ใช้แทนการเว้นวรรคตอน 
 
การศกึษากลายเป็นแหลง่ผลิตปัญญาชนท่ีเห็นแก่ตวั///แปลกแยก/// 
และโลภ///บ้าอ านาจ///และหลงเงินตรา///โลกของเขามีเพียงตวัเขาเป็นศนูย์กลาง///คน 
เหลา่นีจ้ะเช่ือวา่การเอาชนะผู้ อ่ืน///และการก่อสงครามคือ///หวัใจของการด ารงชีวิต  
คนทัว่ไป///จะเช่ือวา่โศกนาฏกรรมท่ีก่อแก่เดก็ๆท่ีเรียนไมเ่ก่งเหลา่นี/้// 
คือสิ่งท่ีถกูต้องเพราะน่ีคือการคดัสรรพนัธุ์ทาง///สงัคมท่ียตุธิรรม  
  
3. ย่อหน้า 
 3.1 ความหมายของย่อหน้า 
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 ยอ่หน้า คือการน ากลุม่ของประโยคมาร้อยเรียงอย่างสมัพนัธ์กนัเพ่ือแสดงความคดิส าคญัเพียง
ความคดิเดียว ข้อความแตล่ะยอ่หน้าจะเป็นตวัแทนของความคิดส าคญัเพียงประการเดียวเท่านัน้ หาก
ต้องการเสนอความคดิหลายประการผู้ เขียนต้องแยกกลา่วถึงความคิดเหลา่นัน้เป็นประเดน็ ๆ ในแตล่ะย่อ
หน้า แล้วเรียบเรียงเนือ้หาให้สมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัตามล าดบั ผู้อ่านจงึจะสามารถตดิตามความคิดของผู้ เขียน
ได้ง่าย  โดยทัว่ไปแล้วการแสดงความคิดส าคญัในแตล่ะย่อหน้านัน้ ผู้ เขียนอาจแปรประเดน็ความคิดส าคญั 
(Main idea) เป็นประโยคใจความส าคญั (Topic sentence) และขยายความด้วยวิธีตา่ง ๆ เนือ้ความในแต่
ละยอ่หน้าจงึประกอบไปด้วยประโยคใจความส าคญัหรือประโยคหลกัและประโยคขยาย ประโยคใจความ
ส าคญัจะชว่ยให้ผู้อา่นมองเห็นประเด็นท่ีผู้ เขียนต้องการน าเสนอได้เดน่ชดัขึน้ แตบ่างครัง้ผู้ เขียนก็อาจจะ
เสนอความคิด (Main idea) โดยไมมี่ประโยคใจความส าคญั ผู้อา่นต้องสรุปประเด็นส าคญัของยอ่หน้านัน้
เอาเอง 
 ยอ่หน้าเป็นตวัแทนของความคดิท่ีผู้ เขียนต้องการการน าเสนอ การใช้วิธีเขียนแบบยอ่หน้าท าให้
ผู้อา่นสามารถติดตามเนือ้เร่ืองได้อย่างเป็นขัน้ตอนและมีเหตผุล ผู้อา่นสามารถหยดุคิดตามได้เม่ืออา่น
เนือ้หาแตล่ะย่อหน้า นอกจากนีก้ารเขียนเนือ้หาโดยจดัแบง่ความคดิออกเป็นยอ่หน้ายงัชว่ยให้เกิดความ
งามในเร่ืองรูปแบบ ทัง้นีเ้พราะมีท่ีวา่งให้หยดุพกัสายตา และผู้อา่นสามารถตรวจสอบท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีผู้ เขียนน าเสนอได้ง่ายขึน้ ทัง้ยงัแสดงให้เห็นวิธีการเรียบเรียงความคิดท่ีเป็น ระบบ
ระเบียบของผู้ เขียนอีกด้วย 
 
 3.2 รูปแบบของย่อหน้า 
 ยอ่หน้าแบง่ออกได้เป็นหลายรูปแบบตามลกัษณะการปรากฏของประโยคใจความส าคญัหรือ
ประโยคหลกั ดงันี ้
 1) ยอ่หน้าท่ีมีประโยคใจความส าคญัอยูต่อนต้น 
 ยอ่หน้าประเภทนีผู้้ เขียนแปรประเดน็ความคดิส าคญัเป็นประโยคใจความส าคญัแล้วน าไปใสไ่ว้ใน
ตอนต้นของยอ่หน้า จากนัน้จงึขยายความในประโยคใจความส าคญันัน้ให้ผู้อา่นเข้าใจ โดยทกุประโยคท่ี
น ามาขยายความจะต้องเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัประโยคใจความส าคญัท่ีอยู่ต้นยอ่หน้า การเขียนย่อหน้าแบบ
นีเ้ป็นวิธีท่ีง่ายส าหรับผู้ ท่ีเพิ่งเร่ิมเขียนเพราะจะไมห่ลงประเดน็ได้ง่าย ผู้อา่นก็สามารถติดตามความคิดของ
ผู้ เขียนได้ทนัที 
 
ตวัอยา่งย่อหน้าท่ีประโยคใจความส าคญัอยูต่อนต้น 
 ปัญหาเร่ืองการศกึษาของชาตนิัน้มีมากมายหลายประการก็จริงอยู ่แตห่าก จะให้ระบวุา่อะไรคือ
รากเหง้าของปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุก็คงจะต้องตอบวา่การผกูขาด โดยระบบราชการ ถ้าหากจะมองวา่
การศกึษาเป็นอตุสาหกรรมบริการประเภทหนึง่ จะเห็นได้วา่การศกึษาเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการผกูขาดสงู
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มาก กว่า 90 % ของสถาน ศกึษาทัง้หมดกวา่สามหม่ืนแห่งท่ีมีอยูใ่นประเทศเป็นของราชการ ไมว่า่จะโดย 
กระทรวงศกึษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลยั ล าพงัอ านาจผกูขาดเพียงอยา่งเดียวก็เลวร้ายพออยูแ่ล้ว แตน่ี่
เป็นการผกูขาดโดยผู้ผลิตท่ีถกูดแูคลนวา่ไร้สมรรถนะท่ีสดุในระบบเศรษฐกิจ ความล้มเหลวของระบบ
การศกึษาไทยนัน้แท้จริงแล้วมิได้มาจากบคุลากรทางการศกึษาแตม่าจากความล้มเหลวของระบบราชการ
ตา่งหาก ซึง่ได้ปรากฏชดัในงานด้านอ่ืนของราชการด้วย เชน่ การบริหารบริการสาธารณสขุ การก ากบัดแูล
สถาบนัการเงิน การบริหารกองทนุฟืน้ฟแูละเงินตราตา่งประเทศ การก ากับดแูลรัฐวิสาหกิจ หรือการบริหาร
การเงินการคลงัของประเทศ เป็นต้น 
(วฒุิพงษ์ เพรียบจริยวฒัน์ "ช าแหละ พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต"ิ ใน ปฏิวตักิารศกึษาไทย หน้า 227 ) 
 
 2) ยอ่หน้าท่ีมีประโยคใจความส าคญัอยูต่อนท้าย 
 ผู้ เขียนเร่ิมต้นยอ่หน้าด้วยประโยคขยายความ จากนัน้จงึเขียนประโยคใจความส าคญัปิดท้าย ย่อ
หน้าแบบนีจ้ะชว่ยให้ผู้อา่นขมวดปมความคดิของสิ่งท่ีได้อา่นมาทัง้หมดในย่อหน้านัน้ได้ชดัเจนขึน้ ผู้ เขียนท่ี
ใช้ยอ่หน้าแบบนีต้้องระลกึอยูเ่สมอวา่ทกุประโยคท่ีขยายความนัน้สนบุสนนุประเด็นความคิดส าคญัท่ี
ต้องการน าเสนอ  
 
ตวัอยา่งย่อหน้าท่ีประโยคใจความส าคญัอยูต่อนท้าย 
 แม้การเขียนรูปภาพจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมอย่างไทยด าเนินการไปตามเร่ืองราวทางศาสนา
เป็นส าคญั และเป็นท่ีทราบกนัอยา่งแพร่หลายวา่เร่ืองราวตา่ง ๆ ในพระพทุธศาสนาท่ีจิตรกรรมหรือศลิปิน
น ามาเป็นแนวคิดในการเขียนรูปภาพนัน้เป็นเร่ืองราวท่ีปรากฏในอดีตกาลในประเทศอินเดีย หรือเร่ืองชาดก
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความคิดของปัญญาชนชาวอินเดีย ดงันัน้บคุลิกภาพและพฤตกิรรมของคน สถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศท่ีคมุกนัขึน้เป็นเร่ืองตา่ง ๆ ก็ยอ่มจะได้รับอิทธิพลจากสงัคมและสิ่งแวดล้อมใน
ถ่ินอินเดียเป็นปัจจยัส าคญัในการปรุงแตง่เร่ืองราวท่ีปัญญาชนชาวอินเดียนิพนธ์ขึน้โดยแท้ แตก่ระนัน้ก็
ตาม ทา่นท่ีมีประสบการณ์จากการดรููปภาพจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมอยา่งไทยท่ีนายชา่งจิตรกรรมหรือ
ศลิปินไทยเขียนขึน้โดยอาศยัเร่ืองราวท่ีมีมาในพระพทุธศาสนา เป็นต้นวา่ พระปฐมสมโพธิกถาหรือชาดก 
จะสงัเกตเห็นลกัษณะพิเศษอยา่งหนึง่เก่ียวกบัรูปแบบของสรรพสิ่งตา่ง ๆ ในงานจิตรกรรม คือไมป่รากฏ
รูปภาพคน สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในถ่ินอินเดียท่ีเป็นปัจจยัปรุงแตง่เร่ืองราวมาแตเ่ดมิให้เห็น
ได้เลย แตรู่ปภาพจิตรกรรมท่ีนายชา่งจิตรกรรมไทยเขียนขึน้นัน้จะท าให้ปรากฏเร่ืองราวท่ีมีมาใน
พระพทุธศาสนาด้วยรูปภาพคน พฤตกิรรมของคน สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศท่ีมีอยูใ่นถ่ินฐาน
บ้านเมืองไทยทัง้สิน้ ปรากฏการณ์ในรูปภาพจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมอย่างไทยเชน่กลา่วนีเ้ป็นลกัษณะ
พิเศษ ควรนบัถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ในงานจิตรกรรมแบบประเพณีนิยม 
(จลุทศัน์ พยาฆรานนท์ ร้อยค าร้อยความ รวมประวตัแิละผลงานด้านศลิปวฒันธรรมไทย หน้า 154-155) 
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 3) ยอ่หน้าท่ีมีประโยคใจความส าคญัอยูท่ัง้ตอนต้นและท้าย 
 ยอ่หน้าแบบนีมี้ผู้นิยมใช้กนัมากเพราะชว่ยเน้นย า้ให้ผู้อา่นทราบประเดน็ความคิดส าคญัของเร่ือง
ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ประโยคท่ีปรากฏในตอนต้นและท้ายยอ่หน้าล้วนแสดงความคิดอย่างเดียวกนัเพียงแตใ่ช้
ค าพดูตา่งกนั 
 
ตวัอยา่งย่อหน้าท่ีประโยคใจความส าคญัอยูต่อนต้นและท้าย 
 เม่ือพดูกนัถึงเร่ืองศลิปกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัภาพจิตรกรรม ภาพประตมิากรรม หรือการก่อสร้างท่ี
เป็นงานทางสถาปัตยกรรมของประเทศชาติตา่ง ๆ ในยา่นเอเชียด้วยกนัแล้ว ประเทศไทยเรานีก็้จดัได้วา่
เป็นประเทศหนึง่ท่ีเป็นแหลง่ก าเนิดศลิปกรรมสาขาตา่ง ๆ มานานไมน้่อยหน้าไปกวา่ศิลปกรรมท่ีปรากฏมี
อยูใ่นประเทศอ่ืน ๆ ซึง่ตัง้อยู่ในยา่นเดียวกนั ศลิปกรรมบางอยา่งบางชิน้ของไทยเรานัน้ยงัมีอายเุก่าแก่
ย้อนหลงัขึน้ไปนบันานกว่าพนัปีเสียอีก  อยา่งน้อยหลกัฐานท่ีได้รับจากการส ารวจ และการขดุค้นทาง
โบราณคดีเก่ียวกบัมนษุย์สมยัก่อนประวตัศิาสตร์จากแหลง่ตา่ง ๆ ในประเทศไทยเม่ือไมน่านมานี ้ก็ได้พบ
หลกัฐานแสดงให้เห็นได้อยา่งชดัแจ้งวา่ ดนิแดนอนัเป็นท่ีตัง้ประเทศของเราทกุวนันีเ้ป็นแหลง่ก าเนิด
ศลิปกรรมมาแล้วแตอ่ดีตเก่าแก่ขึน้ไปถึงสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยเฉพาะภาพเขียนสีตามหน้าผาและ
ผนงัถ า้ตา่ง ๆ ซึง่ถกูค้นพบในระยะหลงั ถึงจะยงัไมส่ามารถก าหนดอายอุนัแนน่อนหรือสนันิษฐานแนช่ดัไป
ได้วา่ภาพเหลา่นัน้เขียนขึน้โดยชนชาตใิดก็ตาม แต่ก็ควรจะยินดีและภมูิใจได้วา่ ดนิแดนอนัเป็นท่ีตัง้
ประเทศของชนชาตไิทยเรานี ้ได้ช่ือว่าเป็นแหลง่ศลิปกรรมอนัเก่าแก่แหง่หนึง่ท่ีชาวโลกรู้จกั 
(จลุทศัน์ พยาฆรานนท์ ร้อยค าร้อยความ รวมประวตัแิละผลงานด้านศลิปวฒันธรรมไทย หน้า 119) 
 
 4. ยอ่หน้าท่ีมีประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนกลาง 
 ผู้ เขียนเร่ิมต้นยอ่หน้าด้วยประโยคขยายความเพ่ือน าเข้าสู่ประเดน็ท่ีต้องการ จากนัน้จงึเขียน
ประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของเร่ืองนัน้ หลงัจากนัน้ก็เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองนัน้อีกครัง้
หนึง่ ยอ่หน้าแบบนีเ้ขียนคอ่นข้างยากเน่ืองจากผู้ เขียนต้องมีวิธีจงูความสนใจของผู้อ่านเข้าสูเ่ร่ืองนัน้ก่อนท่ี
จะได้พบกบัประโยคใจความส าคญั จากนัน้จงึขยายความตอ่ไปจนได้รายละเอียดท่ีครบถ้วน ส าหรับผู้อ่าน
เองการค้นหาประโยคใจความส าคญัก็อาจท าได้คอ่นข้างยากเม่ือเปรียบเทียบกบัยอ่หน้าประเภทอ่ืน 
 
ตวัอยา่งย่อหน้าท่ีประโยคใจความส าคญัอยูต่อนกลาง 
 ถ้าย้อนเข้ามามองตวัเรา รูปกายท่ีบอกวา่เป็นธาตดุนิ น า้ ลม ไฟ ก็เหมือนกนั เวลาอาบน า้ขีไ้คลก็
ออกมาจากเซลล์ผวิหนงัท่ีตายลอกหลดุออกมา ไมรู้่วา่วนัละก่ีแสนก่ีล้านตวั เซลล์เหล่านีก็้คือดนิ 
ขณะเดียวกนัตรงท่ีตายไปก็มีตวัใหมเ่กิดขึน้มาทดแทนในจ านวนเท่า ๆ กนั การท่ีเราคงสภาพเป็นเราอยูไ่ด้ 
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ไมโ่ตขึน้และก็ไมเ่ล็กลง เพราะเราอยูใ่นสภาพสมดลุของการเปล่ียนแปร สิ่งท่ีเกิดขึน้และสิ่งท่ีตายไปมี
ปริมาณเทา่กนั อนันีเ้ป็นสามญัลกัษณะของสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย แตเ่ราไมเ่คยมองมนัตามท่ีเป็นจริง เราไปยดึ
ในเงาสะท้อนจงึเหมาเอาวา่เราก าลงัแข็งแรงยงัหา่งไกลจากความตาย แตแ่ท้จริงบนความมีชีวิตแข็งแรงท่ี
แลเหมือนกนักบัว่าเราเป็นตวัเราสืบเน่ืองกนัตลอดเวลานัน้ มนัมีความเกิดและความตายกระพริบทดแทน
กนัอยู่ทกุ ๆ เสีย้ววินาที เร็วแสนเร็ว จนยากแก่การรู้สึกและเห็นทนั 
(พญ. อมรา มลิลา อยา่งไรคือภาวนา หน้า 16-17 อ้างใน วลัยา ช้างขวญัยืน) 
 
 5. ยอ่หน้าท่ีไมมี่ประโยคใจความส าคญั 
 ยอ่หน้าประเภทนีมี้แตป่ระเด็นความคดิส าคญัแตไ่มมี่ประโยคใจความส าคญั ทกุประโยคในยอ่
หน้านัน้จะแสดงรายละเอียดเพ่ือสนบัสนนุประเดน็ความคดิส าคญัท่ีผู้ เขียนต้องการน าเสนอ ผู้อา่นต้องสรุป
ประเดน็ส าคญัเองหลงัจากท่ีอา่นจบแล้ว ย่อหน้าประเภทนีพ้บเป็นจ านวนมากในงานเขียนประเภทตา่ง ๆ  
 
ตวัอยา่งย่อหน้าท่ีไมมี่ประโยคใจความส าคญั 
 วฒันธรรมครอบง ามาพร้อมกบัความสมัพนัธ์แนวดิง่หรือความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ ซึง่เรียกร้อง
ความเคารพเช่ือฟัง ท าตามโดยไมต้่องถามเหตผุล ไมต้่องการให้ถกเถียงโต้แย้ง ไม่ต้องการความคิดแหวก
แนว การเรียนรู้แบบเกิดปัญญาแตกฉานและการวิจยัต้องการบรรยากาศของความสมัพนัธ์แนวราบ ความ
เสมอภาคทางความคดิ ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง ส่งเสริมการถกเถียงโต้แย้ง เห็นคณุคา่ของการ
ถกเถียงโต้แย้งตอ่การกระตุ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท าให้เกิดการ "เสริมพลงั" (synergy) ซึง่กนัและกนั 
และท าให้ความคิดไม ่"ตดิกรอบ"  
(ศาสตราจารย์ น.พ. วิจารณ์ พานิช "การศกึษากบัการวิจยั" ใน ปฏิวตัิการศกึษาไทย หน้า 139) 
ประเดน็ความคดิส าคญัของข้อความในย่อหน้าข้างต้นนีคื้อ "ความสมัพนัธ์แนวดิง่เป็นอปุสรรคตอ่การ
เรียนรู้และการวิจยั" 
 
3.3 ลกัษณะของย่อหน้าท่ีดี 
  ยอ่หน้าท่ีดีควรมีลกัษณะตอ่ไปนี ้
 1) มีเอกภาพ เอกภาพคือความเป็นหนึง่ในเร่ืองของประเดน็ความคิด กลา่วคือใน 1 ย่อหน้าจะมี
เพียง 1 ความคิดส าคญัเทา่นัน้ ทกุประโยคท่ีน ามาแสดงรายละเอียดต้องสนบัสนนุหรืออธิบายประเดน็หลกั
ของยอ่หน้านัน้ หากมีประโยคท่ีไมเ่ก่ียวข้องสมัพนัธ์ยอ่หน้านัน้ก็จะขาดความเป็นเอกภาพ 
 
 2) มีสมัพนัธภาพ  
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สมัพนัธภาพของยอ่หน้าหมายถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัระหวา่งความคิดหลกักบัความคิดปลีกยอ่ย 
ผู้อา่นจะสามารถติดตามความคดิของผู้ เขียนได้ง่ายและชดัเจนขึน้หากผู้ เขียนใช้ค าเช่ือมได้อยา่งถกูต้อง 
เหมาะสม ทัง้ยงัมีวิธีเรียบเรียงและการเสนอความคดิอยา่งมีระบบ มีเหตผุล และทกุประเดน็มีความ
เก่ียวเน่ืองกนัไปโดยล าดบั นอกจากสมัพนัธภาพในแตล่ะยอ่หน้าแล้ว ข้อเขียนแตล่ะเร่ืองยงัต้องมี
สมัพนัธภาพระหวา่งยอ่หน้าด้วย 
 
 3) มีสารัตถภาพ  
สารัตถภาพคือการเน้นย า้ในสว่นท่ีเป็นประเดน็ส าคญั ซึง่อาจท าได้โดยการให้รายละเอียดเก่ียวกบัสิ่งท่ี
ต้องการเน้นมากกวา่ประเดน็อ่ืน เชน่ ยกตวัอยา่งประกอบ กลา่วด้วยถ้อยค าท่ีมีความหมายอย่างเดียวกนั
แตใ่ช้ข้อความตา่งกนั และอธิบายขยายความอยา่งละเอียด เป็นต้น การเน้นประเดน็ใดประเดน็หนึง่นีอ้าจ
ท าได้อีกวิธีหนึง่คือการวางประโยคใจความส าคญัไว้ในต าแหนง่ท่ีมองเห็นได้เดน่ชดั ซึ่ง ได้แก่ในตอนต้น
และตอนท้ายของยอ่หน้านัน่เอง 
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