


คำานำาผู ้เขียน
ต�าราเรื่องการวิจัยส�าหรับการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมเล่มนี้ เขียน
ขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม ในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ในอดตี ผูเ้ขียนเคยเรยีนวิชาระเบยีบวธีิวจิยัจ�านวนไม่น้อย และกไ็ด้
อ่านต�าราการวจัิยทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทยจ�านวนมาก  ตลอดจนได้ท�า
วิจัยด้วยตัวเอง ได้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา และได้สอน
ระเบียบวิธีวิจัยอยู่หลายปี รู้สึกตลอดมาว่า ไม่มีต�าราที่ตรงกับความต้องการ
เลย ต�าราด้านการวจิยัส่วนมากจะไม่ได้เขยีนขึน้มาส�าหรบัสาขาการออกแบบ
สภาพแวดล้อม และนอกจากจะเป็นเนื้อหาของสาขาอื่นๆ แล้ว ส่วนมากจะ
พดูถงึบางประเดน็ของการวจิยัเท่านัน้ เช่น หลกัการ แนวทาง ขัน้ตอนด�าเนนิ
การ หรือเทคนิค เช่น วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้เขียนจึงพยายามให้ต�าราฉบับนี้
เหมาะส�าหรับนักวิจัยในสาขาการออกแบบสภาพแวดล้อม โดยใช้บริบทที่
เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมประเด็นที่คิดว่าจ�าเป็นประกอบกับขั้นตอนมาตรฐาน
ของการวิจัย เพื่อท่ีนอกจากจะรู้ว่าขั้นตอนนั้นท�าอะไร อย่างไร แล้วก็จะมี
ความรู้เก่ียวกับปรัชญา ความหมาย และหลักการท่ีจ�าเป็นด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สิง่ทีอ่ยากเน้นคอื สาระส�าคญัทางวตัถปุระสงค์ของขัน้ตอนต่างๆ ใน
การวิจัย ว่าขั้นตอนนั้นๆ ท�าเพื่ออะไร และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม  

ทีม่าของเนือ้หาในต�าราฉบบันี ้เริม่จากการรวบรวมและเรยีบเรยีงเนือ้หาจาก
ต�าราต่างประเทศที่ผู้เขียนเห็นว่าตรงเป้าหมายที่ต้องการ และมีการน�าเสนอ
ที่เหมาะสม มาจัดท�าสื่อการสอน ซึ่งในเบื้องต้นได้น�ามาจาก The Craft of 
Research โดย Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (1995) ซึ่ง
น�าเสนอพ้ืนฐานของการวิจัยผ่านกระบวนการเขียนและกระบวนการโต้แย้ง 
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับนักวิจัยที่เพิ่งจะเริ่มต้น  เล่ม
ต่อมาได้แก่ The Practice of Social Research โดย Babbie, E. (1998) ซึ่งมี
การแจกแจงระเบียบวิธีวิจัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน A Practical Guide to 
Behavioral Research: Tools and Techniques โดย Sommer, R. & Sommer, 
B. B. (2002) ซึ่งน�าเสนอหลากหลายเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเพื่อการออกแบบสภาพแวดล้อม และ Architectural Research 
Methods โดย Groat, L. N. & Wang, D. (2002) ซึ่งเป็นต�าราที่เขียนโดย 



นกัวชิาการในสาขาสถาปัตยกรรม และมคี�าอธบิายพร้อมตวัอย่างทีเ่กีย่วข้อง
กับสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมมากที่สุด ต่อมา 
ผู้เขียนได้มีการเขียนบรรยายเพิ่มเติม และขยายความต่อมาเรื่อยๆ ตาม
ประสบการณ์จากการวิจยัและการสอน ตลอดจนได้มีการเพิม่เนือ้หาทีอ้่างองิ
มาจากต�าราอื่นๆ อีกหลายเล่ม ดังที่ปรากฏในรายการเอกสารท่ีแนะน�าให้
ศึกษาเพิ่มเติมท้ายบท และในบรรณานุกรมท้ายเล่ม และเมื่อรวบรวมให้เป็น
ต�าราได้มีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นอีกบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
มากขึ้นจนเป็นต�าราเล่มนี้

ในการใช้ต�าราเล่มนี ้ผูอ่้านควรอ่านเรยีงไปทลีะบทในครัง้แรก เพือ่ความเข้าใจ
ในภาพรวม และหลงัจากนัน้ จะเลอืกเปิดอ่านเฉพาะในบททีต้่องการในแต่ละ
ครั้งได้ และเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซ้ึง หรือเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ 
หากผู้อ่านไปค้นคว้าเพิ่มเติมในเอกสารที่แนะน�าเพิ่มเติมท้ายบทและใน
บรรณานุกรม จะท�าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้งมากขึ้น 
ต�าราเร่ืองการวิจัยส�าหรับการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมนี้ ผู้เขียน
ตั้งใจให้นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมทั้ง
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบ 
ชมุชนเมอืง จนถงึการวางผังภาคและเมอืง ได้ใช้ประโยชน์ แต่งานวจิยัในสาขา
ดงักล่าวจะมวีธิกีารวิจัยทีห่ลากหลายและเฉพาะทางมาก แต่เนือ่งจากผูเ้ขยีน
มีความรู้ความช�านาญทางด้านการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
วิธีการน�าเสนอและตัวอย่างที่เลือกใช้จึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมเป็นหลัก  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านบรรณาธิการ ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย 
และท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยให้การเขียนต�าราเล่มนี้ส�าเร็จลง
ได้ รวมถึงครอบครัวอันเป็นที่รักที่ได้ให้เวลาและเป็นก�าลังใจให้ตลอดเวลา 
หากต�าราเล่มนี้จะมีคุณประโยชน์แก่สังคมวิชาการอย่างใด ก็ขออุทิศความดี
นั้นให้กับบิดามารดาและบูรพคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้กับ 
ผู้เขียนจนถึงปัจจุบัน หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้และ 
จะปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

อภ ิ โชค เลขะก ุล
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1.1 การวิจัยและองค์ประกอบของการวิจัย    
  • ค�าจ�ากัดความและความหมายของงานวิจัย
  • ขอบเขตของงานวิจัย
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1.2 เนื้อหาโดยย่อของแต่ละบทต่อไป 

2.1 หัวข้อของการวิจัย      
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2.2 ปัญหาการวิจัย      
 • ปัญหาจริง
 • ปัญหาวิจัย 
 • ปัญหาวิจัยพื้นฐาน และปัญหาวิจัยประยุกต์
2.3 ปัญหา วัตถุประสงค์ คำาถาม และสมมติฐาน 
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4.1 กระบวนทัศน์ของงานวิจัย     
  • สองขั้วของกระบวนทัศน์ในการวิจัย 
  • กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  • ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นส�าหรับกระบวนทัศน์การวิจัย
  • วิธีการวิจัยที่มักใช้ในกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณ 
    และเชิงคุณภาพ
  • ปัจจัยในการเลือกกระบวนทัศน์การวิจัย
  • กระบวนทัศน์ แนวทาง วิธีการ และกลวิธี
4.2 ทฤษฎีในงานการวิจัย      
  • ความหมาย ประโยชน์ และรูปหรือแบบแผนของทฤษฎี
  • การแบ่งกลุ่มของทฤษฎี
  • ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย
4.3 วัตถุประสงค์ทางทฤษฎีในงานวิจัย    
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6.1 หลักการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง    
6.2 หลักการของการเป็นตัวแทน    
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6.5 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอิงความน่าจะเป็น    
  • แนวคิดและค�าศัพท์เกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  • ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
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  • การเลือกตัวอย่างแบบเป็นชั้น   
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6.6 การสุ่มตัวอย่างทางทฤษฎี ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
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  • การเสนอค�าแนะน�า
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5.7 ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการวิจัย
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บทน�านี้กล ่าวถึงภาพรวมของงานวิจัย  
ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ ความส�าคัญ 
ประโยชน์ องค์ประกอบและขั้นตอนในการ
ด�าเนินการ เพื่อเป็นการสร้างภาพรวมของ 
รูปแบบและเนื้อหาของงานวิจัย ก่อนถึง 
ขั้นตอนในการท�างานวิจัยในช่วงแรกเริ่ม
ต้ังแต่ก�าหนดปัญหาจนถึงการออกแบบและ
น�าเสนอ ตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ และ
ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้อง และท้ายสุด
เป็นการแนะน�าเนือ้หาของบทต่างๆ ทีต่ามมา

ตวั
อย่
าง
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การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม

1.1 การวิจัยและองค์ประกอบของการวิจัย   
  • ค�าจ�ากัดความและความหมายของงานวิจัย
  • ขอบเขตของงานวิจัย
  • ลักษณะของงานวิจัย
  • ความจ�าเป็นของงานวิจัย
  • ความส�าคัญของงานวิจัย
  • ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย
  • ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยกับงานออกแบบ 
  • เป้าหมายทั่วไปของงานวิจัย
  • ส่วนประกอบทั่วไป และรูปแบบของงานวิจัย
  • ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย

1.2 เนื้อหาโดยย่อของแต่ละบทต่อไป 

01

ตวั
อย่
าง
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บทนำ 

การวิจัยเป ็นกิจกรรมหนึ่ งที่มีความหมายเฉพาะ มี
คุณลักษณะ และมีองค์ประกอบที่เมื่อมีครบท�าให้ได้รับการ
ยอมรบัว่าเป็นงานวิจยัสมบรูณ์อย่างทีค่วรเป็น โดยความหมาย 
และองค์ประกอบที่ยึดถือกันทั่วไปมีดังนี้ 

คำ�จำ�กัดคำวามและคำวามหมายของงานวิจำัย 

ความหมายของงานวิจัยได้ถูกอธิบายไว้หลายอย่าง เช่น 
เป็นการค้นหาความจริง การค้นหาค�าตอบ ทางออก หรือ 
วธิกีารทีเ่หมาะสมส�าหรบัการกระท�าบางอย่าง หรอืเป็นการ
ท�าสงครามหรอืการผจญภยัไปกบัสิง่ทีไ่ม่รู ้ส�าหรบัค�าจ�ากดัความ
ที่เป็นทางการในวงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สภาพแวดล้อม ในหนงัสือ Architectural Research Methods 
(Groat & Wang, 2002) ได้ให้ค�าจ�ากัดความของการวิจัย  
ว่าเป็นการส�ารวจอย่างเป็นระบบทีมุ่ง่ไปสูก่ารสร้างสรรค์ความรู ้
ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วจะเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ ท่ีสอดคล้องและเทียบได้กบักระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ แต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นวทิยาศาสตร์ โดยมากแล้ว
ต้องเป็นวิธีท่ีเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการเพ่ือท่ีจะได้ข้อมูล
ที่เชื่อถือได้และมีประโยชน์ ส�าหรับวิเคราะห์ต่อไป และต้อง
มีการตคีวามว่าผลทีไ่ด้หรอืสิง่ทีพ่บนัน้หมายความว่าอย่างไร 

การวิจัยและองค์ประกอบ
ของการวิจัย

คำ�ถามต้นบท
1. งานวิจัยคืออะไร? 
2. งานวิจัยแตกต่างกับงานออกแบบอย่างไร? 
3. ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงจะถือว่าเป็นงานวิจัย?

1.1

ตวั
อย่
าง
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การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม

ซึ่งงานวิจัยต้องมีความหมายเสมอ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหน การวิจัยมักใช้
กระบวนการที่เป็นระบบตามวัตถุประสงค์ที่จะค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้เสมอ 

ขอบเขตของงานวจิำัย 
ขอบเขตของงานวิจัยแต่ละเรื่องอาจจะกว้างมากๆ หรือแคบมากๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ลกัษณะของงานวจัิยนัน้ งานวจิยับางชิน้มวีตัถุประสงค์ทีจ่ะอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้
ในภาพรวมทั้งหมด จึงมีขอบเขตที่กว้างมาก เช่น การศึกษารูปแบบของสถาปัตยกรรม
และกลุ่มคนในเมืองๆ หนึ่ง ซึ่งอาจกินเนื้อที่กว้างขวาง และมีรูปแบบและปริมาณ
สถาปัตยกรรมที่ต้องส�ารวจมากมาย และมีกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่แตกต่างกันหลายกลุ่ม  
งานวจัิยนีก้จ็ะอธบิายรปูแบบทัง้หมดว่ามีอะไรบ้าง มีผูอ้ยูอ่าศยักีก่ลุม่ เป็นใครบ้าง และ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยอาจแยกรปูแบบสถาปัตยกรรมตามกลุ่มผูอ้าศัย ซึง่งานวิจยันี้
จะมขีอบเขตทีก่ว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกนักจ็ะขาดความลกึเมือ่เทยีบเท่ากบังานวจัิย
อืน่ๆ คอื ไม่สามารถอธบิายได้อย่างลกึซึง้เท่างานวจัิยทีแ่คบกว่า เช่น งานวจัิยชนดิเดยีวกนั
ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมเหมือนกันแต่เลือก
บริเวณที่แคบกว่า เช่น ย่านหนึ่งของเมือง หรือถนนเส้นหนึ่ง หรือแม้แต่อาคารชุดเดียว 
หรือของกลุ่มคนกลุ่มเดียว ท�าให้มีปริมาณท่ีต้องส�ารวจน้อยกว่า สามารถศึกษาใน 
รายละเอียดเชิงลึกมากขึ้นได้ เช่น ประวัติอาคาร การใช้งาน ความเชื่อที่เกี่ยวข้องของ
ผู้อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงค�าแนะน�าต่างๆ เช่น  
การปรบัปรงุหรอือนรุกัษ์ ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า ขอบเขตของงานวจิยัอาจจะกว้างหรอืแคบ
ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันจะมีความส�าคัญได้เช่นเดียวกัน

ลักษณะของงานวิจำัย  
การที่ผลงานชิ้นหนึ่งจะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นงานวิจัย ผลงานนั้นมักจะมี
ลักษณะบางประการที่ถูกยึดถือร่วมกัน ได้แก่

• มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์-สังเคราะห์ และสรุปข้อมูล เพื่อตอบค�าถามหรือ 
แก้ปัญหาบางประการ

• มีการใช้กระบวนการท่ีผ่านการพิสูจน์แล้ว เชื่อถือได้ โดยอาจเป็นวิธีทาง
วิทยาศาสตร์หรือมีความเป็นระบบ ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

• เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทฤษฎี และงานวิจัยในอดีต สามารถระบุบริบททาง
องค์ความรู้ได้

• เป็นที่ยอมรับในสังคมการวิจัย สังคมวิชาการ และสังคมโดยรวม
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• มีความเที่ยง (reliability) และความตรง (validity) คือสามารถท�าซ�้าได้ ทดสอบ
และพิสูจน์ได้ แน่ใจได้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญและตรงต่อประเด็นกับสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา ตามเป้าหมายที่ต้องการรู้

• มคีวามหมาย มปีระเด็นทีจ่ะบอกเล่า มีสิง่ทีค่นต้องการรู ้มผีลทีเ่ป็นทีต้่องการ
• มปีระโยชน์ ใช้แก้ปัญหา ตอบค�าถามทีต้ั่งไว้ หรือสร้างความก้าวหน้าทางความรู ้

ซึง่ลกัษณะข้างต้นนีคื้อลกัษณะท่ัวไปท่ีมีอยูใ่นงานวจัิย หากขาดไปกจ็ะไม่ถอืว่า
เป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์

คำวามจำ�เป็นของงานวจิำัย 
งานวิจัยแต่ละเรื่องจ�าเป็นต้องตอบค�าถามที่ว่า “ท�าไมถึงต้องท�าวิจัยเรื่องนี้” ให้ได้  
นักวิจัยทุกคนเลือกที่จะท�าวิจัยด้วยสาเหตุต่างๆ กัน เช่น 

• เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลหลักของงานวิจัย  
• เพื่อรวมรวมความรู้ บันทึกและแสดงให้เห็นได้ชัดเจน
• เพื่อพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่
• เพื่อแก้ปัญหา โดยที่ ไม่มีทางแก้ที่ทราบอยู่ขณะนั้น 
• เพื่อตอบค�าถามบางประการ โดยที่ ไม่มีค�าตอบที่ทราบอยู่ขณะนั้น
• เพื่อสนองความอยากรู้ส่วนตัว
• เพื่อรวบรวมความรู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางสาขา
• เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพทางวิชาการ
• เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงหรือความต้องการของผู้อื่น (ผู้ใช้งานวิจัย) 
• เพือ่ให้ได้ปรญิญา (ส�าหรบันกัศกึษา เน่ืองจากเป็นข้อก�าหนดทัว่ไปของหลกัสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษา)

จะเห็นได้ว่ามีเหตุผลต่างๆ ที่ท�าให้นักวิจัยเลือกท�าวิจัย แต่ส่ิงท่ีส�าคัญที่สุดก่อนบรรลุ
ถงึความจ�าเป็นเหล่านัน้ นกัวจิยัจ�าเป็นต้องสร้างองค์วามรูข้ึน้จากงานวจิยัให้ได้ เพราะ
เป็นความต้องการพื้นฐานของการท�าวิจัย  

คำวามสำ�คำัญของงานวิจำัย (Significance of research)

งานวิจัยทุกเรื่องต้องมีความส�าคัญเพียงพอให้มีการลงทุน และลงแรงเพ่ือด�าเนินการ
วิจัย ความส�าคัญของงานวิจัยสามารถตัดสินได้จากคุณสมบัติบางประการของผลการ
วิจัยดังต่อไปนี้ 
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• มีผลกระทบต่อสังคมหรือต่อวงการวิชาชีพ 
 การทีผ่ลของงานวจัิยก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางสถานที ่หรอืทางกจิกรรม 

ต่อสังคมหรือส่วนย่อยของสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ผลกระทบอาจมาจากการเปลี่ยนมุมมอง หรือวิธีคิดที่ส�าคัญที่ส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในการศึกษา การวิจัย หรือการปฏิบัติวิชาชีพ 

• มีการค้นพบที่ส�าคัญ (a breakthrough)
 ผลของงานวจิยัถ้ามคีวามส�าคญัในระดบัหน่ึงสามารถสร้างความเปลีย่นแปลง

ได้ เช่น การค้นพบยารักษาโรคที่ยังรักษาไม่ได้ หรือวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
แบบใหม่ทีเ่ปลีย่นรปูแบบของสถาปัตยกรรมจากทีเ่คยเป็นในอดตี เช่น ในอดีต
ได้การค้นพบความรู้ที่ท�าให้สามารถสร้างอาคารด้วยระบบโครงสร้างเสาและ
คาน ท�าให้สามารถออกแบบได้โดยไม่ต้องใช้ผนังรับน�้าหนัก ท�าให้สามารถ
ออกแบบพืน้ทีใ่นอาคารได้กว้างขวางมากขึน้ หรอืการคดิค้นระบบลฟิต์ ท�าให้
สร้างอาคารได้สูงขึ้น หรือความสามารถในการผลิตกระจกผืนใหญ่ๆ ได้ การ
ค้นพบเหล่านี้เคยท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบของสถาปัตยกรรม
มาแล้ว เช่น ท�าให้เกิดอาคารสูง เกิดรูปแบบของผนังเบา และหน้าต่างกระจก
ที่กว้างตลอดแนวช่วงเสา เป็นต้น

• เกิดนวัตกรรม (innovation)
 ผลของการวจิยัทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ กลไก หรอืวธิกีารด�าเนินการทีใ่หม่ มีคณุประโยชน์ 

และมคีวามส�าคัญ ถอืได้ว่าเป็นนวตักรรม ทีม่คีณุค่าต่อสงัคมและวงการวชิาชพี 

• สามารถแก้ปัญหา 
 ความส�าคัญอีกประการของงานวิจัยคือ สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ โดย

เฉพาะอย่างยิง่งานวจิยัทีมี่วตัถปุระสงค์ในการช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์จรงิ
บางประการ การท่ีผลของงานวจิยัสามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาน้ันๆ ได้ถอืเป็น
ความส�าคัญของงานวิจัย  

• สามารถป้องกันความเสียหาย  
 เช่นเดียวกับการแก้ปัญหา งานวิจัยอาจมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยป้องกันก่อนที่

ปญัหาหรอืความเสยีหายจะเกดิขึน้  การทีผ่ลของงานวจิยัสามารถน�าไปสูก่าร
ป้องกันความเสียหายนัน้ๆ ไมใ่หเ้กิดขึน้ ถอืเป็นความส�าคัญของงานวิจยั เช่น 
งานวิจัยที่พบวิธีบริหารจัดการน�้าไม่ให้ท่วมขังจนสร้างความเดือดร้อนได้ จะ
ได้รับความส�าคัญสูงในช่วงที่มีปัญหาน�้าท่วม เป็นต้น
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• เพิ่มมูลค่า (add value)
 ในงานวจิยับางชนดิ วตัถปุระสงค์หลกัอาจไม่ใช่เป็นการสร้างหรอืค้นพบสิง่ใหม่ 

แต่เป็นการพัฒนา และเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น การที่ผลของงาน
วจิยัสามารถน�าไปสูก่ารพฒันาให้เกดิมลูค่าทีส่งูขึน้กว่าเดมิ ถือเป็นความส�าคญั
ของงานวิจัย  

งานวิจัยแต่ละเรื่องจ�เป็นต้องตอบค�ถามที่ว่า “ท�ไมถึงต้องท�วิจัยเรื่องนี้” ให้ได้
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ประโยชน์ที่ได้จำากงานวิจำัย (Contribution of research)

นอกจากความส�าคัญที่ว่ามาแล้ว งานวิจัยแต่ละชิ้นยังท�าให้เกิดคุณค่าบางอย่างหรือ 
ประโยชน์บางประการ ในแต่ละด้าน ได้แก่ 

• ประโยชน์ที่ได้รับทันทีตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยการตอบค�าถามวิจัย 
โดยที่ปัญหาและค�าถามวิจัยได้ระบุความรู้ที่ขาดและก�าลังเป็นที่ต้องการ เมื่อ
ได้ผลการวิจัยก็จะเป็นประโยชน์ทันที 

• ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการน�าไปแก้ปัญหาจรงิ เมือ่ได้ผลการวจัิยและมีการเสนอ
ค�าแนะน�าจากผลการวิจัยนั้นในการแก้ปัญหาจริง ถือเป็นประโยชน์ทันทีต่อ
วงการวิชาชีพ หรือต่อสังคม

• ประโยชน์พืน้ฐานทางวชิาการ งานวจิยัทีท่�าเสรจ็แต่ละชิน้จะช่วยให้เกดิผลดังนี้ 
o เพิ่มองค์ความรู้ให้กับวงการวิชาการ 
o เติมช่องว่างให้กับวรรณกรรมที่มีอยู่ 
o เชื่อมโยงปัญหาหรือหัวข้อในปัจจุบันกับผลโดยรวมของงานวิจัยในอดีต  
o สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชา 
o สร้าง ทดสอบ หรือยืนยันทฤษฎี 
o เสริมสร้างวงการวิชาการ การเสนอผลการวิจัยจะเกิดการสื่อสารระหว่าง

นักวิชาการ
• ประโยชน์ทีต่ามมาหากงานงานวิจยัเสรจ็เรยีบร้อย และผลงานวจิยัได้ถกูน�าไป

ใช้แล้ว จะมีประโยชน์อื่นๆ ตามมา เช่น ความเจริญก้าวหน้าของวงการ หรือ
สังคมส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สิง่ส�าคญัทีส่ดุของการวจิยัคือการสร้างองค์ความรู ้ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ทางการน�า
ไปใช้ ดังนั้นกระบวนการวิจัยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ยังไม่มีประโยชน์ ท�าให้เป็น 
องค์ความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้ 

การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่วนการออกแบบนั้นถือเป็นการใช้องค์ความรู้
ที่มีอยู่แล้วในการสร้างผลงานที่ตอบโจทย์และ/หรือแก้ปัญหาที่มี
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คำวามแตกต่างระหว่างงานวิจำัยกับงานออกแบบ
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่วนการออกแบบนั้นถือเป็นการใช้องค์ความรู้
ที่มีอยู่แล้วในการสร้างผลงานที่ตอบโจทย์และ/หรือแก้ปัญหาท่ีมี การวิจัยจะเน้น
กระบวนการของการหาความรู ้เพือ่ตอบค�าถามหรอืแก้ปัญญา โดยเฉพาะกระบวนการ
ที่ท�าให้ได้ค�าตอบที่ตรงเป้าหมายและเชื่อถือได้มากท่ีสุด โดยท่ีในเนื้อหาของงานวิจัย
บางชิ้นอาจจะมีการเสนอรูปแบบของผลการวิจัยที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาในลักษณะ
ทีส่อดคล้องกบังานออกแบบด้วยกไ็ด้ ส่วนงานออกแบบเป็นการใช้ความรูท้ีม่อียูเ่ดิมใน
การสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ในการใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจมีกระบวนการการค้นคว้า
หาความรูเ้ฉพาะทางท่ีสอดคล้องกบัการวจิยัอยูด้่วยในตอนแรก แต่จะเน้นทีก่ระบวนการ
ออกแบบมากกว่า ซึ่งก็คือการประกอบสร้างให้ได้ผลงานส�าเร็จรูป เช่น การออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมก็จะเน้นที่กระบวนการออกแบบให้ได้รูปแบบและรายละเอียดของ
อาคารตามทีต้่องการ เพือ่ตอบโจทย์ทางการใช้งาน ทางเทคโนโลย ีและทางสุนทรยีภาพ

ข้อมูลกับความรู้ (Information and knowledge)

ก่อนจะกล่าวถึงการสร้างองค์ความรู้ ต้องท�าความเข้าใจว่าความรู้คืออะไรก่อน โดยการ
แยกแยะระหว่างความรู้กับข้อมูล เน่ืองจากเป็นสองส่ิงมักถูกใช้ปนกันในบางครั้ง ซึ่งทั้งสอง
อย่างนี้ไม่เหมือนกัน ดังนี้  

• ข้อมูล คอื สิง่ทีเ่ราเกบ็รวบรวม เช่น ขนาด ปรมิาณ กจิกรรม ค�าพดู หรอืบทสมัภาษณ์ 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของค�าบรรยาย หรือตัวเลข ยังไม่เห็นรูปแบบหรือความสัมพันธ์กัน 
ไม่มีความหมาย และยังใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้

• ความรู้ คือ รูปของข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการแล้ว โดยมีการแสดงออกถึงรูปแบบ 
ระเบียบ หรือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ความรู้สามารถใช้ในการท�าอะไรบางอย่าง
ได้ เช่น ความรู้ในการสร้างบ้าน การท�าขนมเค้ก เป็นต้น ต้องสามารถน�ามาปฏิบัติ
ตามแล้วได้ผลตามนั้นจริงๆ เช่น ได้บ้าน หรือได้ขนมเค้ก 

ดังนั้นในการท�าวิจัยจะเห็นได้ว่าเราต้องเก็บข้อมูลมาผ่านกระบวนการให้กลายเป็นความรู้
นั่นเอง
ตวั
อย่
าง
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ความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง

ความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (implicit or tacit knowledge) คือความรู้ที่อยู่ในตัวคน แต่
ไม่มีการถ่ายทอดอย่างชัดเจน หรือเป็นถ้อยค�าอย่างเป็นทางการ มักจะถ่ายทอดโดย
การสังเกตจากการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน และการฝึกฝน โดยมากการถ่ายทอดความรู ้
ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มักจะมีการถ่ายทอดแบบนี้จากรุ่นสู่
อีกรุ่น หรือจากครูสู่ลูกศิษย์

ความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่มีการอธิบาย และบรรยาย
อย่างชัดเจนเป็นค�าพูดหรือข้อเขียน มีรูปแบบในการถ่ายทอดที่เป็นทางการและ 
เป็นระบบในรปูแบบของสือ่ต่างๆ เช่น รปูแบบของบทเรยีน หรอืต�ารา ทีใ่ช้ในการเรยีน
สมัยใหม่ทั้งหลายที่เราก�าลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน

องค์ความรู้ (Body of knowledge) 

องค์ความรู้จะถูกพูดถึงเสมอเมื่อจะท�างานวิจัย คือก่อนลงมือท�าต้องรู้ว่าองค์ความรู้ที่
มีอยู่แล้วเป็นอย่างไร และเมื่อท�าวิจัยเสร็จก็จะต้องสร้างองค์ความรู้ขึ้น องค์ความรู้คือ 
ชุดของความรูใ้นสาขาวชิาหนึง่ ทีเ่ป็นเรือ่งเดยีวกนั มคีวามสมัพนัธ์กนั และใช้ประโยชน์
ได้ ถูกสร้างขึ้นโดยนักวิจัย โดยใช้กรรมวิธีที่เป็นระบบ เช่น การท�าวิจัย โดยทั่วไปต้อง
เป็นความรู้ที่ใหม่ และมีประโยชน์

ตวั
อย่
าง
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เป้าหมายทั่วไปของงานวิจำัย 
งานวิจัยทั่วไปอาจมีชื่องานวิจัยตลอดจนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่แตกต่างกันไป แต่
งานวิจัยทั้งหลายจะมีเป้าหมายหลักๆ ที่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามเป้าหมายทาง
กิจกรรมรวมที่สอดคล้องกับบริบททางความรู้ของสาขาวิชานั้นๆ ได้แก่

• เป็นงานวิจัยเพื่อท่ีจะส�ารวจ (exploratory) เป็นการสร้างภาพรวมในใจ  
ตั้งค�าถาม สร้างความคิด ซึ่งมักเป็นงานวิจัยแรกเริ่มในเรื่องหรือสาขาที่ยังไม่มี
การท�าวิจัยมากนัก

• เป็นงานวิจัยเพื่อที่จะบรรยาย (descriptive) เป็นการสร้างภาพอย่างละเอียด 
หาข้อขัดแย้ง แยกแยะ และบันทึก มักเป็นงานวิจัยในสายที่มีงานวิจัยอยู่บ้าง
แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องบุกเบิกใหม่

• เป็นงานวิจัยเพื่อที่จะอธิบาย (explanatory) เป็นการอธิบายหรือขยายทฤษฎี 
เชื่อมโยงประเด็น อธิบายปัญหาหรือปัจจัย และก�าหนดทางแก้ที่ดีที่สุด  
มักเป็นสายทีมี่วจิยัอยูม่ากแล้ว ความรูท่ั้วไปมากพอแล้วจึงต้องการการอธบิาย

• เป็นงานวจิยัเพือ่ทีจ่ะยนืยนั (confirmatory) เป็นการทดสอบ ท�าซ�า้ หรอืยนืยนั
ทฤษฎ ีลดปรมิาณทางเลอืก ลดความเสีย่งในการตดัสนิใจ การเสนอแบบจ�าลอง
และการจ�าลองสถานการณ์ มักเป็นเรื่องหรือสาขาที่มีองค์ความรู้อยู่แล้ว  
มีผูว้จิยัไว้แล้วจนไม่มีอะไรใหม่ท่ีต้องส�ารวจ แต่ต้องการยนืยนัในส่ิงท่ีท�าไปแล้ว

ดังนั้นก่อนการท�าวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ทราบว่า
สถานภาพขององค์ความรู้เดิม หรือสถานภาพของงานวิจัยท่ีท�าไปแล้วในเรื่องนั้นเป็น
อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทราบว่าควรมีเป้าหมายในการท�าวิจัยอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว ใน
ปัจจุบันนี้งานวิจัยมักเป็นการอธิบายหรือยืนยันมากกว่าส�ารวจหรือบรรยาย เนื่องจาก
มีองค์ความรู้มากขึ้นแล้ว จึงมักเป็นการศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าการบุกเบิกพื้นที่ใหม่

ปัจจบุนันีง้านวิจยัมกัเป็นการอธิบายหรอืยืนยนัมากกว่าส�รวจหรอืบรรยาย เนือ่งจากม ี
องค์ความรู้มากขึ้นแล้ว จึงมักเป็นการศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าการบุกเบิกพื้นที่ใหม่

ตวั
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สำ่วนประกอบทั่วไป และรูปแบบของงานวิจัำย 
งานวิจัยส่วนมากมักใช้รูปแบบมาตรฐานคล้ายๆ กัน อาจแตกต่างกันไปบ้างตามสาขา
วชิา หรอืข้อก�าหนดของสถาบนั ส่วนมากแล้วรายงานการวจัิยฉบบัสมบรูณ์ หรอืรายงาน
วทิยานพินธ์ระดบับณัฑิตศึกษา มักมีการน�าเสนอเป็นบทๆ และมอีงค์ประกอบเบือ้งต้น
ที่เหมือนๆ กัน ได้แก่ 

• บทน�า (introduction) ซึ่งเป็นการเกริ่นน�า และกล่าวถึงที่มา ความส�าคัญ และ
สรุปเรื่องราวของงานวิจัยทั้งหมด

• การทบทวนวรรณกรรม (literature review) เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และงานวิจัยที่ได้ท�าไปแล้ว

• ระเบียบวิธีวิจัย (methodology) เป็นการอธิบายแนวทาง วิธีการ หรือ เทคนิค
ทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย

• ผลการศึกษา (results) เป็นการแสดงผลการวิจัยที่ค้นพบทั้งหมด
• การอภปิราย ความรูท้ีไ่ด้ และบทสรุป (discussion, implication and conclusion) 

เป็นส่วนที่สรุปและถกถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อสนับสนุนทางทฤษฎี  
ความสมัพนัธ์กบังานวจัิยในอดตี หรอืส่ิงทีไ่ม่คาดคดิต่างๆ องค์ความรู้ทีไ่ด้ และ
การสรุปรวบยอดทั้งหมด

• ค�าแนะน�า การน�าไปใช้ หรือต้นแบบ (recommendation, implementation or 
prototype) เป็นการเสนอผลงานในลักษณะที่นักวิจัยหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะน�า 
ไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบของค�าแนะน�า หลกัการ วธิใีช้ ทางแก้ปัญหา 
หรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรืออาคาร 

ในงานวิจัยแต่ละเล่มอาจมีจ�านวนบทไม่เท่ากัน หรืออาจมีการตั้งชื่อบทแตกต่างกันไป
บ้าง แต่ส่วนมากแล้วจะมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่เสมอ นอกจากนี้ รายงานการวิจัย 
ยงัถอืเป็นเหมอืนหนงัสอืเล่มหนึง่ จงึอาจต้องมอีงค์ประกอบอืน่ๆ เช่นเดยีวกบัหนงัสอื 
ได้แก่ ค�าน�า สารบัญต่างๆ บรรณานุกรม และดรรชนีส�าหรับค้นคว้า เป็นต้น ตวั

อย่
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ประเด็นสำ�คำัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจำัย
ในการออกแบบงานวิจัย หรือการเลือกน�างานวิจัยมาใช้งาน จะต้องค�านึงถึงปัจจัย 
เหล่านี้

• ความสามารถในการน�าผลไปใช้นอกขอบเขตของงานวิจยั (generalization) เช่น 
การใช้ผลจากการศกึษากลุม่ตัวอย่างมาอธบิายปรากฏการณ์ส�าหรบัประชากร
ทัง้หมด หรอืกลุม่อ่ืนๆ และการน�าผลไปประยกุต์ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกเหนอืจาก
พื้นที่ที่ท�าวิจัย เช่น การน�าผลการวิจัยในจังหวัดเชียงใหม่ไปใช้กับจังหวัดอื่นๆ 
เป็นต้น 

• ความตรง (validity) ซึ่งเป็นคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานวิจัย 
ตอนต้น คือการเลือกศึกษาตัวแปรและปัจจัยที่ตรง และสอดคล้องกับแนวคิด
ตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การก�าหนดแนวคิด (conceptualization) การน�าไปสู่
การปฏิบัติการ (operationalization) และการก�าหนดตัวแปร

• ความเที่ยง (reliability) ซึ่งเป็นคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บ และ
วเิคราะห์ข้อมูล เน้นทีค่วามแน่นอนของเครือ่งมอืท่ีใช้ และความคงท่ีท่ีสามารถ
ท�าซ�้าได้โดยให้ผลเหมือนเดิมของวิธีการ 

• จริยธรรมของนักวิจัย (ethics of researcher) ไม่ว่าจะด�าเนินการวิจัยแบบใด
และที่ใด นักวิจัยควรยึดถือจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (code of 
conduct) ของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาความปลอดภัยของผู้ให้
ข้อมูล การเกบ็ความลบัและความซือ่สัตย์ต่อผูใ้ห้ข้อมลู ระวงัผลกระทบต่อชวีติ
และทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพและให้เกียรตินักวิจัยคนอื่นๆ 

ตวั
อย่
าง



14

Research for environmental Study and Design

การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม

ต�าราเล่มนี้แบ่งเป็น 10 บท เรียบเรียงตามล�าดับของความ
เกี่ยวข้องก่อนหลังในกระบวนการวิจัย หากแยกเป็นการ
ด�าเนินการและเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้อง จะเป็นการแนะน�า
กระบวนการวจิยัตัง้แต่จดุเริม่ต้นคอืการตัง้ปัญหาในการวจิยั 
ไปจนถึงการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การ
เลือกกลุ ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล และอธิบายถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิจัย ตั้งแต่กระบวนทัศน์และทฤษฎีในการวิจัย คุณภาพของ
งานวิจัย กระบวนการโต้แย้ง และจริยธรรมในการวิจัย การ
ใช้ต�าราเล่มนีผู้้อ่านสามารถอ่านเรยีงจากต้นไปจนจบเพือ่ให้
เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด เม่ือทราบภาพรวมแล้ว จึงสามารถ 
เลือกอ่านเป็นบทส�าหรับการอ้างอิงเฉพาะเรื่องได้  

1.2 เนือ้หาโดยย่อของแต่ละบท
ต่อไป
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บทที่ 2 หัวข้อและปัญหาการวจิำัย
บทที่ 2 อธิบายถึงหัวข้อของงานวิจัยท่ีต้องสัมพันธ์กับปัญหาในการวิจัย ซึ่งก็คือจุด 
ตั้งต้นที่เป็นเหตุแห่งการวิจัย และท�าให้งานวิจัยส�าคัญ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
เริ่มที่ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นและมีผลเสียในสังคม แต่การแก้ปัญหาอาจต้องการความรู้
บางประการที่ยังไม่มี ซึ่งถือเป็นปัญหาวิจัยที่ต้องแก้ด้วยการท�าวิจัย ปัญหาวิจัย 
แบ่งออกเป็นปัญหาวิจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องแก้ด้วยงานวิจัยพื้นฐานซึ่งมุ ่งเป้าไปท่ี 
องค์ความรูท้างวชิาการ และปัญหาวิจัยประยกุต์ ซ่ึงมุง่เป้าไปท่ีการประยกุต์องค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบัติ ลักษณะของงานวิจัยที่แตกต่างกันน�าไปสู่การตั้งวัตถุประสงค์ ค�าถาม
วิจัย และสมมติฐานที่แตกต่างกันต่อไปด้วย

บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
เมื่อมีวัตถุประสงค์และค�าถามหรือสมมติฐานส�าหรับการวิจัยแล้ว หากต้องการทราบ
ว่าบรบิทของความรู้ทีต้่องการหาโดยการท�าวจิยันัน้เป็นอย่างไร รูอ้ะไรไปแล้ว ท�าวจิยั
อะไรไปแล้ว และได้ผลเป็นอย่างไร และต้องรู้อะไร ก็ต้องค้นคว้าจากวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง และงานวิจัยในอดีต บทที่ 3 อธิบายความหมาย หลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม รวมไปถึงการค้นคว้าจากสื่อและฐานข้อมูล
ต่างๆ การรวบรวม จัดการ และบันทึกข้อมูล และการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการทบทวนวรรณกรรมในบริบทของ
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และโครงร่างงานวิจัย เพ่ือสรุปเป็นแนวทางและวิธีการในการ
ด�าเนินการวิจัยต่อไป

บทที่ 4 กระบวนทัศน์และทฤษฎีในการวิจัำย
สิ่งที่เชื่อมโยงงานวิจัยเรื่องหนึ่งกับบริบททางวิชาการในสาขาวิชา คือ จุดยืนทาง
กระบวนทศัน์ซึง่เกีย่วข้องกบัหลกัทางปรชัญาทางการค้นหาความจรงิ และมมุมองทาง
ทฤษฎีซึ่งใช้มองปรากฏการณ์และชี้น�าการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา บทที่ 4 อธิบายถึง
กระบวนทัศน์หลักของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัย 
เชิงคุณภาพ และองค์ประกอบและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง อันได้แก่ การนิรนัย  
การอุปนัย การทดสอบทฤษฎี การสร้างทฤษฎี และความแตกต่างขององค์ประกอบ
ระหว่างกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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บทที่ 5 การออกแบบงานวจิำัย 

เมื่อมีวัตถุประสงค์ ค�าถามหรือสมมติฐาน และแนวทางและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
ต่อไปต้องออกแบบงานวิจัย บทที่ 5 อธิบายประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ 
งานวิจัย ซ่ึงเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการระบุองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ 
ทั้งหมดในงานวิจัย โดยการก�าหนดกรอบแนวคิด ตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
สังเกตหรือวัดค่าตัวแปร และวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รวมถึง
การออกแบบเครือ่งมอื ก�าหนดขัน้ตอนในการด�าเนนิการ และการแสดงข้ันตอนในการ
ด�าเนินการ โดยออกแบบตามแนวทางท่ีสรุปไว้แล้วในการทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎแีละงานวจิยัในอดีต และท�าให้ได้ผลทีค่าดไว้ รวมถงึประเดน็ส�าคญั
ที่ควรพิจารณาในการออกแบบงานวิจัย

บทที่ 6 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากการออกแบบงานวจัิยแล้ว อีกปัจจยัทีส่�าคัญมากต่อความเช่ือถอืได้ของผลการ
วจิยัคอืกลุม่ตัวอย่าง บทที ่6 อธิบายถงึหลกัการเลือกกลุม่ตวัอย่างส�าหรบังานวจิยั โดย
เริม่จากความหมายของประชากรและกลุม่ตวัอย่าง วตัถปุระสงค์ในการใช้กลุม่ตวัอย่าง
ในการวิจัย ความสามารถในการเป็นตัวแทน และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถ
แบ่งเป็นแบบทีอ่งิและไม่อิงหลกัความน่าจะเป็น และในแต่ละกลุม่มวีธิแียกย่อยออกไป
อีก ซึ่งมีความแตกต่างและซับซ้อนต่างกันไป ตลอดจนประเด็นและองค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องกับการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

บทที่ 7 การสำร้างงานวจิำัยที่มคีำุณภาพ
งานวิจัยต้องมีคุณภาพขั้นพื้นฐาน คือ ได้ผลที่ตรงกับวัตถุประสงค์และเชื่อถือได้ การที่
งานวจัิยแต่ละเรือ่งจะมคีณุภาพทัง้ 2 ประการได้นัน้ ต้องมกีารเตรยีมการล่วงหน้า และ
ด�าเนินการอย่างระมัดระวังให้เป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ จึงสามารถควบคุม
คุณภาพได้ บทที่ 7 อธิบายเรื่องคุณภาพของงานวิจัย ที่ท�าให้งานวิจัยนั้นใช้ประโยชน์
ได้ และเป็นที่น่าเชื่อถือ คุณสมบัติในการบอกคุณภาพทั้ง 2 ประการ คือ ความตรงและ
ความเทีย่ง ความตรงคอืการทีง่านวจิยัได้ผลตรงกับวัตถปุระสงค์ท่ีวางไว้ ส่วนความเท่ียง
คือการที่กระบวนการมีความแน่นอนคงเส้นคงวา ท�าให้เชื่อได้ว่าผลการวิจัยไม่ได้เกิด
โดยความบังเอิญ ในเนื้อหาจะอธิบายลักษณะและองค์ประกอบของความตรงและ 
ความเทีย่ง การสร้างและการวดัความตรงและความเท่ียง ความสัมพันธ์ระหว่างความตรง
กับความเที่ยง และคุณภาพของงานวิจัยที่ถูกเรียกแตกต่างกันในกระบวนทัศน์ต่างๆ 
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บทที่ 8 วิธีการเก็บข้อมูล 
ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสภาพแวดล้อม มักต้องการข้อมูลจากผู้ใช้
อาคารหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม บทที่ 
8 น�าเสนอวธิกีารเก็บข้อมลูทีใ่ช้มากในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 2 รูปแบบหลัก คือ การดู กับการถาม 
โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มการสังเกต และกลุ่มการสัมภาษณ์ กลุ่มการสังเกต
ประกอบด้วยการสังเกตแบบต่างๆ ท้ังเป็นระบบและไม่เป็นระบบ และการบันทึก
พฤติกรรมเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยการท�าแผนที่ทางพฤติกรรมและการแกะรอย ส่วน
กลุม่การสัมภาษณ์ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบต่างๆ ท้ังเป็นระบบและไม่เป็นระบบ 
และการใช้แบบสอบถาม ซึ่งการเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท�าให้ได้ข้อมูลท่ีได้คุณภาพ และ 
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

บทที่ 9 การวิเคำราะห์ และการสำังเคำราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วต้องท�าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็นค�าตอบส�าหรับค�าถาม
หรอืปัญหาวิจยัต่อไป โดยท่ัวไปแล้วข้อมลู ต้องผ่านกระบวนการเตรยีมการให้มรีปูแบบ
ที่สามารถท�าการวิเคราะห์ได้ และข้อมูลจะถูกแยกแยะแจกแจงและรวบรวมให้เป็น 
ค�าตอบโดยกระบวนการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู บทที ่9 อธบิายถงึหลกัการวเิคราะห์
และสังเคราะห์ โดยเริ่มจากการเตรียมข้อมูลส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การแสดงข้อมูล และระดับของการวิเคราะห์เบื้องต้นทั่วไป จากนั้นจะแนะน�าแนวทาง
การวิเคราะห์ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ทางสถิติส�าหรับข้อมูล 
เชิงปริมาณที่นักวิจัยสามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสมต่อไป

บทที่ 10 บทสำรุปและการน�เสำนองานวิจำัย
เนื้อหาของทั้ง 9 บทที่ผ่านมา ได้น�าเสนอกระบวนการโดยรวมและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กบังานวจิยัทัง้หมดแล้ว บทที ่10 เป็นการสรปุเนือ้หาโดยรวมของการท�าวจัิย และการน�า
เสนองานวจิยัในรปูแบบต่างๆ การสรปุกระบวนการวิจยั แบ่งเป็น การศกึษาปัญหาและ
บริบท การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ส่วน
การน�าเสนอเนื้อหาในงานวิจัย เน้นที่การใช้กระบวนการโต้แย้งในการเสนอประเด็น
ต่างๆ ในภาพรวมและในแต่ละส่วนของการวิจัย ให้มีลักษณะของการโต้แย้ง คือ มีการ 
กล่าวอ้าง การสนับสนุน หลักการเชื่อมโยง และขอบเขตของการอ้าง ส�าหรับรูปแบบ
ของการน�าเสนอ ประกอบด้วย การน�าเสนอด้วยวาจา และการน�าเสนอด้วยการเขียน 
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ซึ่งครอบคลุมการน�าเสนอตามรูปแบบหลักๆ ที่ใช้กันทั่วไป และการเขียนโครงร่างงาน
วิจัย ซึ่งเป็นการเขียนที่ครอบคลุมเกือบทุกกระบวนการของการท�าวิจัย และสามารถ
ประยุกต์ไปสู่รูปแบบอื่นๆ ต่อไปได้

ภาคำผนวก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภาคผนวก ก การสร้างการโต้แย้ง ภาคผนวก ข จรรยาบรรณ
ในการวิจัย และภาคผนวก ค ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างการโต้แย้ง
เป็นการเสนอกระบวนการโต้แย้ง 4 ขั้นตอน คือ การกล่าวอ้าง การให้หลักฐาน  
การแสดงความเชื่อมโยง และการเสนอขอบเขตการอ้าง ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้สามารถใช้ได้
ทั่วไปในการน�าเสนอเพื่อโน้มน้าวผู้ฟังหรือผู้อ่านให้คล้อยตามผู้วิจัย ส่วนจริยธรรมใน
การวจิยั เป็นหลกัการและแนวทางในการท�าวจิยัอย่างถกูต้องสมกบัเป็นมอือาชพี และ
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งความถูกต้องของกระบวนการสร้างความรู้ และ
การยอมรบัจากสงัคมต่องานวจิยัและการท�าวจิยัและตวัอย่างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประกอบด้วย ตัวอย่างของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย  

นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในต�าราเล่มนี้แล้ว การค้นคว้าต่อไปตามเอกสารที่อ้างอิงและ
แนะน�าไว้ในแต่ละเร่ืองกเ็ป็นส่ิงทีค่วรท�าอย่างยิง่ เนือ่งจากต�าราเล่มนีอ้าจไม่ได้น�าเสนอ
ทุกเร่ืองทีม่ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่วธีิการวจิยัเฉพาะต่างๆ ทีม่อียูม่ากมาย และบางเนือ้หา
ก็อาจเป็นเพียงการแนะน�าเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ผู้สนใจควรค้นคว้าในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
จากต�าราเฉพาะเรื่อง เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและครบถ้วน
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ของเราเอง และยกตัวอย่างใกล้ตัวมาประกอบ 
ค�าอธิบาย  

2. เปรยีบเทยีบขัน้ตอนของกจิกรรมทีท่�าในงานวจิยักบั
งานออกแบบ

3. ถ้าต้องการท�าการค้นคว้าเพ่ือความรู้เรื่องใดเรื่อง
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