
- 249 - 

 

 
 

 การวิจัยเชิงพรรณนา หรือเชิงบรรยาย (Descriptive Research) หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้า ท่ีมุ่งศึกษาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ทราบว่าสิ่งต่าง  ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในการวิจัยประเภทนี้มีตั้งแต่การส ารวจว่า  
มีตัวแปรอะไรบ้าง สัมพันธ์อย่างไร ไปจนถึงการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปร  
 

10.1  ลักษณะส ำคัญของกำรวิจัยเชิงพรรณนำ  
 การวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการหาเงื่อนไข และความส าคัญท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
ความเชื่อ ความคิดเห็นทัศนคติ ผลท่ีมองเห็นตลอดจนแนวโน้ม เพื่อจุดประสงค์ ท่ีจะ
บรรยาย และแปลความถึงลักษณะ ระดับของเงื่อนไข ความสัมพันธ์ การวิจัยชนิดนี้          
ต้องมีการส ารวจ สืบค้น เก่ียวกับตัวแปร และมาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล มิใช่เพียงแต่
น าข้อมูลมารวบรวมน าเสนอเท่านั้น ต้องมีพรรณนา หรือบรรยายนี้ ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
สิ่งต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยการวิจัยเชิงพรรณนาจะไม่ตอบปัญหาว่า “ท าไม”  
แต่จะตอบปัญหาว่า “อย่างไร” (ล้วน สายยศ และอังณา สายยศ, 2538: 235) มิได้แตะต้อง 
หรือควบคุมตัวแปร และสภาพแวดล้อมเลย โดยอาศัยการสังเกต บันทึก รวบรวม            
และวิเคราะห์ จากนั้นจึงสรุปให้เป็นผลการวิจัย ดังนั้น ความมุ่งหมายของการวิจัย              
เชิงบรรยายราย ดังต่อไปนี้  
 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่ามี
ข้อเท็จจริงอย่างไร  
 2. เพื่อน าข้อมูลไปตีความอธิบาย ประเมินผล และเปรียบเทียบ  
 3.  เพื่อหาแนวโน้มของเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 4. เพื่อส ารวจเจตคติของประชาชน 
 5.  เพื่ อทราบหลัก เหตุผล และการปฏิ บัติ  ตลอดจนปัญหาในปัจจุ บัน                     
เพื่อปรับปรุง  

บทที่ 10 
การวิจัยเชิงพรรณนา หรือเชิงบรรยาย 
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10.2  ข้อมูลของกำรวิจัยเชิงบรรยำย 
 แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ  
 1. ข้อมูลปริมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข เช่น น้ าหนัก 
ส่วนสูง หรือใช้สถิติ  
 2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลท่ีไม่ใช้ตัวเลข หรือสถิติ          
เป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณสมบัติ สภาพ หรือฐานะท่ีได้จากการสังเกตการสัมภาษณ์           
การค้นคว้าเอกสาร แต่ข้อมูลประเภทนี้มักขาดความเท่ียงตรง ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องมี          
ความละเอียด ในการอธิบายขั้นตอนของการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์อย่างมาก              
โดยใช้เหตุผล ด้วยการใช้การบรรยายด้วยค าพูด อีกท้ังยังจะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี 
ท่ีเหมาะสม และจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง ขนาดเหมาะสม เพื่อใช้เป็นตัวแทนได้ดีท่ีสุด  
เพื่อให้ผลวิจัยท่ีมีความเชื่อถือได้มากท่ีสุด  

1. การวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่  หรือ             
ปรากฏ การณ์หนึ่ง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ที่นักศึกษา รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ใช้ท าวิจัย
กันมาก นอกจากจะให้ทราบความเป็นอยู่ท่ีเป็นจริงแล้วยังสามารถน าผลท่ีได้ไปเพื่อการ
วางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นส ารวจชุมชน ส ารวจสภาพการปกครอง 
ส ารวจทางภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจพื้นฐาน ส ารวจทางวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะ 
ส ารวจประชากร ส ารวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) วิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Analysis)  

2. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ เป็นการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปร
ของปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ แบ่งออกไปได้เป็น 
  2.1 กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการศึกษาอย่างเจาะจงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
โดยเฉพาะ เพื่อต้องการทราบรายละเอียดของทุกแง่มุมในเรื่องท่ีต้องการศึกษานั้น ๆ  
เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี มิได้มุ่งในเรื่องปริมาณ เป็นการศึกษาเพื่อทราบรายละเอียด
เบ้ืองต้นเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ  
  2.2 ศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่อสืบหาเหตุ (Causal Comparative Studies)  
เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยการสังเกตผลของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบใดท่ีสนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์ 
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เงื่อนไข หรือการกระท านั้น ๆ การศึกษาแบบนี้ไม่สามารถควบคุมตัวแปรตามท่ีทดลอง
จริงได้ จึงใช้วิธีการศึกษาแบบเปรียบเทียบระหว่างสาเหตุและผล แล้ววิจัยกลับ                  
ในองค์ประกอบของตัวแปรตาม ผลท่ีเกิดจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรท่ีเป็นเหตุอะไร          
ได้บ้าง การวิจัยนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Export  Facto Research โดยได้แนวคิดจากนัก
ปรัชญา ทางรัฐศาสตร์ John Stuart Mill โดยศึกษาจากผลมาหาสาเหตุ 
  2.3 ศึกษาเชิงสหสัมพันธ์  (Correlation Studies) เ ป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ ของตัวแปร 2 ตัว ขึ้นไป เพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านั้นมีการผันแปรคล้อยตาม
กัน หรือผันแปรตรงกันข้ามกัน คือ ศึกษาสหสัมพันธ์นั้นเอง ส่วนใหญ่จะใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เทคนิคสหสัมพันธ์จะให้ตัวเลขท่ีแตกต่าง
กันตามจุดประสงค์ สามารถน าไปใช้ในการท านายได้ การศึกษาสหสัมพันธ์โดยศึกษา
ตัวแปร ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เป็นท่ีนิยมในการศึกษาปริญญาเอกในสถานศึกษาหลายแห่ง  
  2.4 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม (Cross Cultural Studies)  
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ 
ในการน าสิ่งนั้น ๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละวัฒนธรรม การวิจัย
ประเภทนี้ต้องการข้อมูลจากการศึกษาจากหลายลักษณะ โดยการส ารวจศึกษาทางกรณี 
การสังเกต แล้วจึงมาสรุปผลว่าสามารถสืบอ้างไปสู่กลุ่มท่ีมีวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้หรือไม่  
หรือใช้ได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น (ออนไลน์) 
 3. การวิจัยเชิงพัฒนาการ เป็นการวิจัยท่ีดูความก้าวหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ในช่วงของสภาพท่ีเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ และการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลา เช่น การศึกษาความเจริญงอกงามความก้าวหน้าต่าง ๆ  
หรือการศึกษากลุ่มเป็นระยะเวลายาว (Longitudinal Studies) และการศึกษาแนวโน้ม 
(Trend Studies) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงรูปแบบ และทิศทางของความเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
พยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยการศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
ช่วงต่อเนื่องกัน แบบ Longitudinal Study มีการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน ท าให้ทราบ
อัตรา และทิศทางการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงพยากรณ์สภาพ หรือเหตุการณ์ท่ีน่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต (ออนไลน์) 
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