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บทที่ 2
ประเภทและระเบียบวิธีการวิจัย

2.1 ความนํ า
เนื่องจากการวิจัยมีเรื่องที่ตองวิจัยหลากหลายตามความจํ าเปนและความสนใจของนักวิจัยที่มีความ

แตกตางกันหลายศาสตรและหลายสาขาวิชา  เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของเรื่องที่จะวิจัยจึง
มีระเบียบวิธีวิจัยหลายแบบ  วิธีวิจัยแบบหนึ่งจะเหมาะสมกับเรื่องหนึ่งของศาสตรหนึ่ง  นั่นก็คือแตละศาสตร แต
ละสาขาวิชา แตละเรื่องที่เปนหัวขอการวิจัย ตองเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมจึงจะไดผลการวิจัยออกมาถูกตอง 
เพื่อที่นักศึกษาจะไดมีความรูไปออกแบบการวิจัยไดอยางเหมาะสม จํ าเปนตองทํ าความเขาใจเกี่ยวกับประเภท
และระเบียบวิธีวิจัย ดังจะไดศึกษารายละเอียดในหัวขอตอไป

2.2 ประเภทของการวิจัย
ประเภทของการวิจัยสามารถแบงตามการนํ าผลการวิจัยไปใชงานไดดังนี้

2.2.1 การวจิัยพื้นฐาน (Basic Research)
เปนการวิจัยเพื่อศึกษาคนควาหาความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เปนความรูใหม ทฤษฎีใหม หรือการคนพบ

ส่ิงใหม ขณะที่คนพบนั้นอาจจะยังใชประโยชนอะไรไมได เชน ทางวิทยาศาสตร มีการคนพบแรธาตุตาง ๆ  การ
คนพบรังสี  การคนพบเชื้อโรค ฯลฯ เปนตน  ผลการวิจัยพื้นฐานเปนขอมูลที่เปนรากฐานทางวิชาการที่มีประโยชน
อยางยิ่งและจะทํ าใหมีการวิจัยในระดับประยุกตตอไป

2.2.2 การวิจัยประยุกต (Applies Research)
เปนขั้นตอนที่จะนํ าความรูจากการวิจัยพื้นฐานมาทํ าใหเกิดประโยชน เปนการศึกษาคิดคนอีกขั้นหนึ่ง 

เชน การวิจัยเพื่อนํ าแรซิลิคอนมาประยุกตทํ าเปนทรานซิสเตอร  การวิจัยประยุกตใชทรานซิสเตอรใหเปนเครื่อง
ขยายเสียง เปนเครื่องรับวิทยุโทรทัศนได การวิจัยเพื่อนํ ารังสีเอกซมาฉายผานรางกายเพื่อดูความผิดปกติภายใน  
การวิจัยเพื่อหาทางใชแบคทีเรียชวยเพิ่มรสชาดอาหาร ฯลฯ  เปนตน

2.2.3 การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
มนุษยมีความตองการที่หลากหลายและไมส้ินสุด จึงมีการคิดคนวิจัยและประดิษฐส่ิงอํ านวยความ

สะดวก หรือแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด  ส่ิงที่ไดจากการวิจัยประยุกตเมื่อใชงานอาจจะมีขอบกพรองหรือมนุษยยังไมพอ
ใจ จึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขใหดีที่สุด จึงอาจตองทดลองหลายวิธี หรืออาจพัฒนาเครื่องตนแบบเพื่อนํ า
เขาผลิตในระบบอุตสาหกรรม เชน ตัวทรานซิสเตอรตองพัฒนาใหเล็กลงแลวเอามารวมกันหลายตัวกลายเปนไอซี  
และพัฒนาไอซีที่ประกอบดวยทรานซิสเตอรหลายลานตัวใหเปนไมโครโปรเซสเซอร   การวิจัยพัฒนาเบรกรถยนต
ใหเปนแบบ ABS เพื่อปองกันลอล็อค  การพัฒนาเพิ่มผลผลิตโดยใชชั้นกันชนแทนระบบสายพาน  การพัฒนา
เครื่องทํ าขาวแตนอัตโนมัติ ฯลฯ เปนตน
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ในประเทศที่กาวหนาทางการอุตสาหกรรมจะตองมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งของรัฐ ของสถาบันการ
ศึกษาและของเอกชน โดยเฉพาะบริษัทใหญ ๆ  จะตองมีฝายวิจัยและพัฒนาเปนของตัวเอง เพื่อคิดคนพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ทันสมัย ใหไดกอนคนอื่น และการวิจัยจะตองเก็บเปนความลับจนกวาจะถึงเวลาอันสมควร จึง
อาจมีการจารกรรมเกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมได  ผลการวิจัยที่สํ าคัญจะจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว  ผูที่จะใชผลการ
วิจัยจะตองไดรับอนุญาตและจายคาลิขสิทธตามเงื่อนไขของผูวิจัย  การวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมจะตอง
ใชเงินลงทุนสูง ใชระยะเวลาการวิจัยยาวนาน และอาจตองทํ าการวิจัยลวงหนาหลายปกวาที่ผลการวิจัยจะถูกนํ า
สูกระบวนการผลิตและไดผลผลิตออกสูตลาด

2.3 สาขาการวิจัยของสภาวิจัย
ในการสนับนุนการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ เชนการใหทุนอุดหนุน การขึ้นทะเบียนนักวิจัย ไดแบงการ

วิจัยออกเปน 10 สาขา ดังนี้
1. สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
2. สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
3. สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
4. สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
5. สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
6. สาขาปรัชญา
7. สาขานิติศาสตร
8. สาขารัฐประสาศนศาสตร
9. สาขาเศรษฐศาสตร
10. สาขาสังคมวิทยา

2.4 วิธีการวิจัย (สุวรรณ  สุวรรณเวโช, พ.ต.ต., 2518 : 13 - 17)
วิธีการวิจัยตาง ๆ ที่ยอมรับกันอยูในปจจุบันนี้ เปนผลงานของการวิวัฒนาการจากอดีตมาเปนลํ าดับ

และเปนที่ยอมรับกันวาไมมีระเบียบวิธีการวิจัยอันหนึ่งอันใดที่ดีที่สุดสํ าหรับทุกปญหา ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของ
ของผูวิจัยเองวาจะตองใชระเบียบวิธีการใด โดยพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมแกชนิดของปญหา และในหลาย
กรณีที่ผูวิจัยตองใชหลาย ๆ ระเบียบวิธีควบกันเพื่อขบแกปญหาแตละอัน Flippo ไดจํ าแนกวิธีการวิจัยออกไดเปน
5 วิธี คือ การทดลองเปรียบเทียบ การสํ ารวจการศึกษาและสืบประวัติการศึกษาจากกรณีและสภาพการเลียน
แบบจริง  อยางไรก็ตาม ยังมีนักวิชาการบางทานแบงแยกการวิจัยออกไปอีก เมื่อนํ ามาพิจารณาแลวจะพบวา
การวิจัยนาจะแบงออกไดเปน 7 วิธี คือ

2.4.1 การทดลองเปรียบเทียบ (Controlled Experiment)
วิธีการทดลองเปรียบเทียบนี้ เป นการทดลองศึกษาข อมูล โดยการแยกออกเป นกลุ มทดลอง 

(experimental group) และกลุมที่ควบคุมไว (controlled group) แลวพิจารณาผลการทดลองเปรียบเทียบกันใน
กลุมทดลอง ก็พยายามรักษาตัวแปรตาง ๆ ใหคงที่ไวเพียงแตเปล่ียนแปลงไปทีละเรื่องแลวศึกษาดูวาจะปรากฏ
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ผลอยางไรขึ้นมา ทั้งนี้เพราะปรากฏการณแตละอันมักเกิดขึ้นภายใตประสิทธิผลตัวแปรมากกวาหนึ่งตัว ซึ่งแวด
ลอมปรากฏการณอยูดวย เหตุนี้ถาเราตองการทราบวาผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุตัวแปรใด เราจะ
ตองควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ใหคงที่เสียกอน เหลือไวแตตัวที่เราจะศึกษา เชน สมมติวา เราตองการสํ ารวจความสึก
หรอของยางรถยนต ขั้นแรกที่เดียวเราตองตรวจดูใหแนชัดกอนวามีตัวแปรใดบางที่ทํ าใหยางรถยนตสึกหรอ 
สมมติวามีตัวแปรตอไปนี้ (1) นํ้ าหนักรถบรรทุก (2) สภาพของถนน (3) ความเร็วของรถที่วิ่งไป (4) อุณหภูมิ (5) 
ขนาดของยาง (6) ความดันลมในยาง (7) ชนิดของยางและอื่น ๆ อีก สมมติวา ตอไปเราจะสํ ารวจประสิทธิผลของ
นํ้ าหนักบรรทุก ที่มีกับความสึกหรอของยาง เราก็จะตองควบคุมสภาพของถนน ความเร็วของรถ อุณหภูมิ ฯลฯ ให
คงที่อยูเสมอทุก ๆ คราวที่เพิ่มหรือลดนํ้ าหนักที่รถบรรทุก ขอมูลที่เราไดมาจะเปนส่ิงแสดงความสึกหรอทุก ๆ 
คราวที่เราเพิ่มหรือลดนํ้ าหนักที่รถบรรทุกเปลี่ยนแปลงไป และเปนขอมูลที่เกิดจากประสิทธิผลของนํ้ าหนักรถ
บรรทุกตาง ๆ โดยทํ านองเดียวกัน ถาเราจะสํ ารวจสภาพของถนน ( โรยอิฐหัก โรยกรวด ยาง คอนกรีต ฯลฯ ) วา
ถนนชนิดไหนยางสึกเร็วกวากันมากนอยเทาใด เราก็ตองควบคุมตัวประกอบอื่น ๆ ใหคงที่ทุกคราวที่ถนนเปลี่ยน
สภาพไป วิธีการนี้เปนหัวใจของการทดลองทั้งหลายในทุก ๆ แขนงของวิทยาการ

ระเบียบวิธีการทดลองเปรียบเทียบนี้ เปนวิธีการวิจัยที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ใชไดอยางกวางขวาง ทั้งทางดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เชน ใชในการศึกษาเพื่อพิจารณาผลการฝกอบรม โดยใหคนกลุมหนึ่งไดรับการฝก
อบรมแบบหนึ่ง (กลุมทดลอง) และศึกษาผลการฝกปฏิบัติงานเปรียบเทียบเขากับคนอีกกลุมหนึ่งที่ไมไดรับการฝก
อบรม แลวตั้งขอสรุปคาดคะเนคุณคาของการฝกอบรมที่จัดขึ้น การศึกษาคนควาเกี่ยวกับคนโดยใชวิธีการทดลอง
นี้เคยทํ ากันมาแลว และที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ การศึกษาในโรงงาน Hawthorne ของบริษัท Western Electric โดย
George Elton Mayo และคณะไดทดลองเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้ มีผลตอการเพิ่มผลผลิตอยางเห็นไดชัดใน
กลุมทดลอง และไดคงรักษาสภาพเดิมไวในกลุมควบคุม ปรากฏผลเปนที่ประหลาดใจ คือ ผลผลิตของกลุมควบ
คุมก็สูงขึ้นอีกดวย ทํ าใหตองทดลองคนควาตอไปอีก นอกเหนือจากสภาพสถานที่ทํ างานแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ
อะไรอีกที่มีอิทธิพลตอผลงานการศึกษาเกี่ยวกับคนดังกลาว จึงจํ าเปนตองพิจารณาสาเหตุตาง ๆ ที่เกี่ยวกันเชื่อม
โยงกับเรื่องที่ศึกษาทดลองโดยรอบคอบ เพราะสาเหตุบางประการควบคุมไมได เชน เรื่องจิตใจและทัศนคติของ
กลุมคนที่ถูกทดลอง จะเห็นไดจากการที่ผูทํ าการศึกษาไดใหความเห็นในเรื่องนี้วา คนทํ างานที่ถูกเลือกมา มีสวน
ในการศึกษาคนควารูสึกวามีความสํ าคัญ จึงพอใจในการทํ างานโดยไมคํ านึงถึงวากํ าลังทดลองเพื่อทราบอะไรจึง
พยายามผลิตใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม การทดลองนี้นับวาเปนจุดเริ่มตนสํ าคัญของการศึกษาเรื่องมนุษยสัมพันธ

2.4.2  การสํ ารวจ ( Surveys)
เปนวิธีการที่ใชกันแพรหลายในการวิจัย เพราะวาเปนประโยชน ในการศึกษาทัศนะคติ และความคิด

เห็น ของคนจํ านวนมาก และในการศึกษา เปรียบเทียบหนวยงานหลายหนวยโดยพิจารณาจากโครงสราง
(structural characteristics) ของหนวยงานนั้นมักจะใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ที่กํ าหนดหัวขอ
(structured interview) การสํ าราจมีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาการปฏิบัติที่ปรากฏอยูและพยายามศึกษาเชื่อมโยง
ผลที่เกิดขึ้นกับสาเหตุตาง ๆ ในการดํ าเนินการ จะตองกํ าหนดสมมติฐาน และตั้งคํ าถามที่จะใชในการสํ ารวจ ตาม
แนวของสมมติฐานที่กํ าหนดไว สมมติฐานที่กํ าหนดขึ้นเหลานั้นตองสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ของเรื่องที่ตองการ
ศึกษา
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ขอคิดสํ าคัญในเรื่องนี้คือ จะใชเกณฑพิจารณา (criteria) อะไรที่จะตัดสินใจไดวาสมมติฐานที่ตั้งไวเหลา
นั้นถูกตองหรือไมเพียงใด เรื่องนี้จะทราบไดเมื่อไดทํ าการสํ ารวจจริง ๆ แลว และไดขอมูลมาวิเคราะหสาเหตุตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได สังเกตที่ผลปรากฏแลวพิจารณาความสัมพันธของเหตุและผล โดยอาศัยการคํ านวณทางสถิติเขา
ชวยดวย วิทยาการทางเครื่องจักรกลประเมินผลขอมูลแลวจึงตั้งขอสรุปจากผลสํ ารวจนั้น เชน การสํ ารวจเกี่ยวกับ
การใหเงินโบนัสแกพนักงานบริษัท เพื่อสงเสริมการใหคนพยายามทํ างานดีขึ้น และเมื่อปรากฏวาบริษัทไมมีกํ าไร
จะแกปญหาการจายเงินโบนัสอยางไร ที่จะทํ าใหคนงานมีกํ าลังใจทํ างานและไดผลงานที่ดีตอไป

ในการสํ ารวจเรื่องนี้ อาจตั้งสมมติฐานวา ในปที่บริษัทไมมีกํ าไรไมจายโบนัสนั้น วิธีการสื่อขอความเขา
ใจอยางดีแกพนักงาน จะชวยแกปญหาความไมพอใจของพนักงานได หรือในปที่บริษัทไมมีกํ าไรก็ควรจายโบนัส
ใหตามปกติ แตแจงใหพนักงานทราบดวยวาถึงแมไมมีกํ าไรก็จายโบนัส หรือในปที่บริษัทไมมีกํ าไรก็แจงให
พนักงานทราบวาไมมีกํ าไร ฉะนั้น จะสมทบโบนัสที่ควรจายในปนั้นไวรวมกับปตอไปที่มีกํ าไร จึงตองพิจารณาวา
จะใชเกณฑพิจารณาอะไรที่จะทํ าใหตัดสินไดวาสมมติฐานเหลานั้นถูกตองเพียงใด เกณฑอยางหนึ่งอาจจะไดแก
การดํ าเนินการตาง ๆ ตามแผนที่บริษัทกํ าหนดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ไมมีกํ าไร คือ จะเปนไปตามแผนหรือไม
เกณฑอีกอยางหนึ่งอาจจะไดแกทัศนะคติของคนทํ างานในชวงเวลาเหลานั้น คือ จะเปลี่ยนแปลงอยางไร หรือ
เกณฑอีกอยางหนึ่งอาจจะไดแกผลผลิตที่วัดไดในชวงเวลานั้น คือ จะเปลี่ยนแปลงเพียงไร

เมื่อกํ าหนดสมมติฐานและเกณฑพิจารณาเพื่อสรางแบบสอบถามตามแนวที่คิดไวขางตนแลว หลังจาก
นั้นจึงลงมือสํ ารวจความจริงในหลาย ๆ บริษัท เมื่อไดคํ าตอบแลวนํ าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสาเหตุและขอเท็จจริง
ตาง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงปฏิกิริยาของคนทํ างานที่มีตอการไมมีกํ าไรของบริษัท พิจารณาความสัมพันธของเหตุและผล
ที่สังเกตได อาจใชการคํ านวณทางสถิติชวยมากนอยแลวแตกรณี ผลที่ไดอาจนํ ามาตั้งขอสรุปซ่ึงอาจตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไวก็ได

ขอสรุปที่ไดนี้มีคุณคาในการแนะ หรือเปนแนวทางสํ าหรับนักบริหารผูมีหนาที่ตัดสินใจไดวา ควรจะ
ดํ าเนินการอยางไร กับปญหาเชนนี้ เทากับวานักบริหารไดมีโอกาสทราบวาบริษัทตาง ๆ ไดเคยพยายามแกปญหา
นี้สํ าเร็จมาแลวอยางไรบาง

2.4.3 การศกึษาแบบวิธีสืบประวัติ (Historical studies)
เปนการศึกษาขอมูลที่ไดจดบันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน ขอมูลจากแฟมเอกสารที่เปนหลักฐานตาง ๆ

อาจนํ ามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาอยางนี้ไดมาก อาจกลาวไดวาระเบียบวิธีการวิจัยแบบนี้เปนระเบียบเฉพาะ
อันหนึ่ง ผูวิจัยอาจจะสืบประวัติไปในอดีตไดไกล ๆ แมวาขอมูลที่ไดสวนมากไมเปนขอมูลที่ทํ าใหเปนตัวเลข
จํ านวนได เชน ผูจัดการบริษัทตองการจะศึกษาปญหาอัตราการเขาออกงาน (labor turn over rate) สูงก็อาจจะ
ศึกษาโดยพิจารณาตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุ หนวยงานที่สังกัด การมีบานเปนกรรมสิทธ สถานภาพการสมรส
และสาเหตุของการลาออกจากงาน อาจจะคนพบวา อัตราการเขาออกงานอาจจะสูงในหมูคนที่เชาบานอยูและยัง
เปนโสด เปนตน ผลที่คนพบนี้อาจชวยใหมีการเปลี่ยนนโยบายการรับคนทํ างานและการศึกษาตอไปใหละเอียด
ยิ่งขึ้น เฉพาะในหนวยงานที่มีปญหามากกวาหนวยอื่น การศึกษาแบบนี้อาจใชในเรื่องทํ านองเดียวกัน เชน ศึกษา
ประวัติความเจริญ และความเสื่อมของสินคาเขาออกในชวงระยะเวลาหนึ่ง การศึกษาโดยใชวิถีนี้ก็เพื่อพิจารณา
คนหาปจจัยหลัก ซึ่งมีผลตอปญหาแลวจึงรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปจจัยเหลานั้น โดยอาศัยเอกสานหลักฐานที่
แสดงประวัติความเปนมา ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่เก็บไวนั้นควรจะไดทํ าใหเปนระบบที่เชื่อถือไดดวย
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2.4.4 การศกึษาจากกรณี (Case Study)
เปนการศึกษาคนควาเฉพาะเรื่องภายในขอบเขตแคบ ๆ แตลึกซึ้ง (intensive) เรื่องที่ศึกษาคนความี

หลายดานในรายละเอียด และศึกษาในหมูหนวยงานหรือบริษัทธุรกิจจํ านวนจํ ากัด อาจศึกษาเปนหนวยงานแหง
เดียวหรืออยางมากที่สุดไมเกิน 3 แหง ในเวลาเดียวกัน การศึกษาลักษณะของบุคคลบางคนอยางละเอียดถี่ถวน
บางทีอาจจะทํ าใหเรากลาวขอยุติสํ าหรับคนทั่วไปได แมวาจะไมมีขอยืนยันทางสถิติ  ซิกมันด ฟอยด (Sigmund
Freud)  ใชระเบียบวิธีนี้ทํ าการวิจัยเปนพื้น

การศึกษาจากกรณีนี้ อาจมีผลเทากับเปนการสรางสมมติฐาน   เพื่อศึกษาคนควาและพิสูจนใหเห็นจริง 
(Validate) ตอไป การศึกษาจากกรณีเมื่อทํ าเสร็จแลว มักปรากฏวาทํ าใหเกิดความคิดที่จะตั้งสมมติฐานตาง ๆ 
ขึ้นมาไดมากกวาการศึกษาแบบสํ ารวจ หรือแบบทดลองเปรียบเทียบ อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากกรณีมักมี
ขอบเขตจํ ากัด ทํ าใหตั้งขอสรุปทั่วไปไดยาก

2.4.5 สภาพการณเลียนแบบจริง (Simulation)
การศึกษาโดยใชสภาพการณเลียนแบบจริงไดกลายเปนวิธีวิจัย ที่แพรหลายขึ้นในหลายแหง เปนการ

วิจัยโดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดแลวในอดีตเปนแนวกลาวคือ ศึกษาตัวแปรตาง ๆ ในปรากฏการณจริง วาเปน
เหตุเปนผลสํ าพันธกันอยางไร เพื่อสรางแบบจํ าลองแสดงภาพการณขึ้นมา แลวจึงทดลองเปลี่ยนตัวแปรในสถาน
การณนั้น ๆ เพื่อดูวา จะเกิดผลอยางไร ควรจะดํ าเนินการในอนาคตอยางไร กลาวอีกนัยหนึ่ง สภาพการเลียนแบบ
จริงเปนวิธีการศึกษาสังเกตจากเหตุการณที่ผานมาแลวจนจับเคาได รูลักษณะธรรมชาติของปจจัยตาง ๆ ในเหตุ
การณเลานั้นดีพอสมควร ผสมกับการศึกษาโดยการทดลองเพื่อเหตุผลที่จะเกิดขึ้นตอไป ตัวอยางการวิจัย แบบนี้
ไดแก การวางแผนการรบ การศึกษาปญหาการควบคุมการผลิต การควบคุมพอคาคนกลาง การจัดซื้อวัสดุ และ
การตลาด ของหนวยงานธุรกิจเปนตน  นอกจากนั้นตัวอยางที่เห็นไดอีกอยางหนึ่งคือ การแสดงบทบาทสมมุติ 
(role playing)  ที่นํ ามาใชในการฝกอบรม ซึ่งเปนแบบหนึ่งของการปฏิบัติงานในสภาพเลียนแบบจริงนั้น ก็ใชเปน
วิธีวิจัยพฤติกรรมของคนไดดวย

2.4.6 ระเบียบวิธีสถิติ  (Statistical Method)
ในการวิจัยทางสังคมศาสตร และวิทยาศาสตรมีปรากฏการณหลายอยางที่เราไมสามารถศึกษาดวย

ระเบียบวิธีทดลองโดยเฉพาะได ตองใชระเบียบวิธีทางสถิติบางประการแทน เชน ถาตองการทราบถึงความสํ าคัญ
ระหวางอาหารบางชนิดกับความยืนยาวของอายุ วาอาหารชนิดหนึ่ง ๆ มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยอยางไร เราคงไม
สามารถคัดคนที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันทุก ๆ อยางมาหมูหนึ่งแลวบังคับใหแตละคนกินอาหาร โดยเฉพาะอยาง
หนึ่งอยางใดจนตาย เพื่อศึกษาถึงผลของอาหารไดแตถาตองการศึกษาเรื่องนี้ อาจจะใชระเบียบวิธีสถิติเขาชวยได 
เชน  อาจจะเลือกคนหมูหนึ่งซึ่งกินอาหารชนิดนั้น ๆ อยูโดยปกติธรรมดาของเขาแลว ควบคุมหรือจัดสรรให
ลักษณะอื่น ๆ  ของคนหมูนี้ไดคลายคลึงกันตามวิธีทางสถิติจนพอที่จะเปรียบเทียบกันได อยางไรก็ตามถาพบวา
สามารถควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ยังไมตองการศึกษาไดโดยเด็ดขาดแลว การใชระเบียบวิธีทางดานสถิติ ก็หมด
ความจํ าเปน ดังจะเห็นวาในทางวิทยาศาสตรกายภาพ พยายามที่จะใชวิธีทดลองแทน แตถึงกระนั้นก็ตาม 
ระเบียบวิธีสถิติยังชวยเสริมความแนนอน และความสํ าเร็จใหแกระเบียบวิธีทดลองเสมอ ไมวาผูวิจัยจะทํ าการ
วิจัยในวิทยาศาสตรในสาขาใด
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2.4.7 การศกึษาเปรียบเทียบ (Comparative Study)
การศึกษาเปรียบเทียบเปนวีธีวิจัยอีกวิธีหนึ่งที่อยูในความนิยมและใชในทางดานสังคมศาสตร โดย

กํ าหนดตัวแบบแลวศึกษาเรื่องที่ทํ าการวิจัยเปรียบเทียบกับตัวแบบนั้น ๆ เชน การเปรียบเทียบระบบการปกครอง
ของประเทศไทยกับอเมริกา เปนตน แตการศึกษาเปรียบเทียบนี้มีปญหาในทางปฏิบัติคอนขางมาก จึงมีขอที่ควร
คํ านึงอยู 3 ประการ คือ

2.4.7.1 จะใชอะไรเปนเกณฑหรือตัวแบบ (model) เพื่อจะไดเขาถึงเนื้อหาของแตละเรื่องที่จะ
เปรียบเทียบจํ าเปนตองมีแบบเพื่อการศึกษากอนหรือไม และแบบที่รางนั้นจะใชเปนแนวทางการศึกษาเปรียบ
เทียบไดโดยทั่วไปทุกกรณีหรืออยางไร ความกาวหนาในขอนี้ยังอยูในขั้นคิดคนและทดลองใชแบบตาง ๆ ของนัก
ทฤษฎีที่รางขึ้นไวยังจะถือเปนการแนนอนโดยแทมิได

2.4.7.2 เมื่อทราบหรือสามารถวางแบบ (model) ไดแลว จะถืออะไรเปนเกณฑในการเปรียบ
เทียบเนื้อหาของเรื่องที่จะเปรียบเทียบกันโดยถูกตองที่สุด

2.4.7.3 ในการศึกษาเปรียบเทียบในสาระสํ าคัญมุงใฝหาลักษณะที่เหมือนกัน (similarities)
ลักษณะที่ตางกัน (differences) และลักษณะที่ปรากฏอยูเหมือน ๆ กัน หรือคลาย ๆ กันเปนลักษณะสากล
(universality)
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