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วิชาน้ีเรยีนอะไร

►ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัการทาํวิจยั

►ขัน้ตอนการทาํวิจยั

►การนําเสนองานวิจยั

►การอา้งองิผลงานวิชาการ

►การทดลองทาํวิจยั(จรงิ)และนําเสนอ

งานวิจยัต่อคณะกรรมการ
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ความจาํเป็นในการศึกษาในรายวชิา

การคน้ควา้ทางนิติศึกษากบัปัญหาสงัคม

►การศึกษากฎหมายในอดีตเนน้ใหค้นท่องจาํตามๆกนัมา โดยไม่คิด       

ไม่วิเคราะห ์เปรียบเทียบ และไม่มีการพฒันา และคน้หาคาํตอบใหม่ๆ

ใหก้บัสงัคม

►สงัคมไทยพฒันาไปมากโดยกฎหมายไม่ไดพ้ฒันาตาม

►การร่างกฎหมายไทยและการใชบ้งัคบักฎหมายไทยไม่สอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิตที่แทจ้ริงของคน

►กฎหมายเกี่ยวกบัการพฒันาไม่สามารถกระจายการพฒันา  รายได ้การ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตไปสูค่นสว่นใหญ่ของประเทศได ้

ความจาํเป็นในการศึกษาในรายวชิา

การคน้ควา้ทางนิติศึกษากบัปัญหาสงัคม

►Rosco Pound “Law as a Social engineering”
กฎหมายคือ วิศวกรสงัคม ( วิศวะ = ผูส้รา้ง)

►เราอยากใหส้งัคมเป็นอย่างไร อยากใหพ้ฒันาไปในทิศไหน เราตอ้งสรา้ง 

เราตอ้งคิด เราตอ้งหาคาํตอบ และเราตอ้งลงมือทาํ ไม่ใช่คอยโดยไม่ทาํ

อะไร

►จะทาํอะไรข้ึนมาอย่างหน่ึง เราตอ้งมีองคค์วามรู ้และขอ้มูลที่ถกูตอ้ง

►จะแกป้ญัหาสว่นตวั และสว่นรวมไดต้อ้งมี....
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สิง่ที่นิสติตอ้งมี “คณุลกัษณะ” คอื

►ความสนใจ ใฝ่รูใ้นเรื่องต่างๆ (ที่เป็นประโยชน์)

►มีความละเอยีดรอบครอบ

►ช่างสงัเกต

►รูจ้กัคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตผุล

►“คน้” เป็น และ “ควา้” เป็น
เปิดฉากการเรยีน

การวิจยัคอือะไร

 มีหลายความเหน็  เช่น

►การวิจยั คือการศึกษาคน้ควา้หาความรูท้ี่ทําใหเ้กิดความกา้วหน้าทาง

วิชาการหรือทําใหเ้กิดประโยชน์ทางปฏิบตัิ ดว้ยกระบวนการอนัเป็นที่

ยอมรบัในวิทยาการแต่ละสาขา

► การศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบในประเด็นปญัหาที่ตอ้งการไดค้าํตอบมาเพื่อ

ใชใ้นเชิงองคค์วามรูห้รือปรบัปรุงแกไ้ข หรือพฒันา โดยมีกระบวนการใน

การหาคาํตอบที่เป็นที่ยอมรบัในศาสตรส์าขาวิชานั้นๆ

Research
: Meaning

►R =Recruitment and 
Relationship

► E= Education & 
Efficiency

► S= Science & 
Stimulation

► E= Evaluation & 
Environment

►A= Aim & Attitude
►R =Result
►C=Curiosity
►H= Horizon

R+E+S+E+A+R+C+H

คาํถามสาํคญั

►ทาํไมตอ้งทาํวิจยั

►คนเราไม่ไดรู้ท้กุอย่างในโลกน้ี

สิง่ที่รูอ้าจจะไม่ใช่ความจรงิเสมอไป
เราตอ้งการหาคาํตอบที่ถกูตอ้งที่สดุเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์

คาํตอบที่ถกูตอ้งสาํหรบัช่วงเวลาหน่ึงนั้นอาจจะไม่ถกู
สาํหรบัอกีช่วงเวลาหน่ึงกไ็ด ้

ประเภทของการทาํงานวิจยั

►การจาํแนกประเภทงานวิจยัข้ึนอยู่กบัเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่งจาํแนก

ประเภท

►เราจาํเป็นตอ้งจาํแนกประเภทเพื่อทราบถงึวธีิในการศึกษาวิจยั

► อย่ายดึมัน่ถอืมัน่ งานวิจยั 1 เรื่องอาจจดัเป็นไดห้ลายประเภท

► ประเภท ไม่ไดบ่้งบอก “คุณภาพ” ของงานวิจยัเสมอไป
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ประเภทของการวจิยั : 

แบ่งตามวธิีเกบ็ขอ้มูล /แหล่งขอ้มูล/ ลกัษณะการวเิคราะหข์อ้มูล

แบ่งตามวธิเีกบ็ขอ้มูล

► 1 )  การวจิยัเชิงเอกสาร 

(Documentary Research)

►  2)  การวจิยัเชิงสาํรวจ 

(Survey Research)

► 3 )  การวจิยัเชิงทดลอง 

(Experimental Research)

► 4)   การวจิยัเชิงสงัเกต 

(Observatory Research)

แบ่งตามแหลง่ขอ้มูล

►การวิจยัเชิงปฐมภมิู

►การวิจยัเชิงทตุิยภมิู

บ่างตามลกัษณะการวิเคราะหข์อ้มูล

►การวิจยัเชิงคุณภาพ

►การวิจยัเชิงปริมาณ

ประเภทของการวิจยั : ลาํดบัเวลา

1) การวิจยัยอนหลงั (Retrospective  Res.)

2) การวิจยัไปขางหนา (Prospective 

Res./Cohort or Follow-up Study)

3) การศกึษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross -

Sectional Study)

ประเภทของการวิจยั :

แบ่งตามความมุ่งหมาย / แบ่งตามระเบียบวิธีวิจยั

    การแบ่งประเภทของวิจยั             

ตามความมุ่งหมาย

๑. การวิจยัที่มุ่งใชพ้ยากรณ์

๒. การวิจยัที่มุ่งใชว้ินิจฉยั

๓. การวิจยัที่มุ่งอรรถาธิบาย

การแบ่งประเภทของวิจยั             

ตามระเบียบวธีิวิจยั

►การวจิยัเชิงประวติัศาสตร ์

►การวจิยัเชิงพรรณนา

►การวจิยัเชิงทดลอง

ประเภทของการวิจยั :

แบ่งตามชนิดขอ้มูล/ แบ่งตามการนําผลวิจยัไปใช้

แบ่งตามชนิดของขอ้มูล

►การวจิยัเชิงประจกัษ์

►การวจิยัเชิงไม่ประจกัษ์

แบ่งตามการนําผลไปใช้

►การวจิยับรสิุทธ์ิ

►การวจิยัประยุกต์

การศึกษาวิชานิตศิาสตร์

►มิติที่ ๑ นิติศาสตรโ์ดยแท ้

(Legal Science Proper)

►มิติที่ ๒ นิติศาสตรเ์ชิงขอ้เท็จจรงิ

(Legal Science of Facts)

►มิติที่ ๓ นิติศาสตร ์เชิงคุณค่า

(Legal science of Value)

การศึกษานิตศิาสตรโ์ดยแท้

►(ศึกษาใหรู้ก้ฎหมายและใชก้ฎหมายเป็น)

เน้ือหาของกฎหมายมีอยู่อย่างไร

นิตวิิธีของกฎหมาย 
(จะใชก้ฎหมายกบัคดีหรอืขอ้เท็จจรงิที่เกดิข้ึน

อย่างไร)



4

การศึกษานิตศิาสตรเ์ชิงขอ้เทจ็จรงิ 

► (กฎหมายก่อใหเ้กดิผลกระทบอย่างไรกบัสงัคม)

 การศึกษากฎหมายความเป็นมาของกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 

ปจัจยัและสภาพของสงัคมที่ทาํใหก้ฎหมายเปลี่ยนแปลง และ

ผลของกฎหมายกบัสงัคมในอดีต 

 การศึกษากฎหมายในฐานะที่เป็นขอ้เท็จจรงิในสงัคม  

ขอ้เท็จจรงิใดท่ีทาํใหเ้กดิกฎหมายข้ึน และผลกระทบของ

กฎหมายกบัสงัคมในปจัจุบนั (เนน้การเกบ็สถติิ)

การศึกษานิตศิาสตรเ์ชิงคณุค่า 

► (การบญัญติักฎหมาย,กฎหมายเปรยีบเทียบ)

 ควรจะมีหลกัการอย่างไรในการบญัญติักฎหมายสาขาน้ี

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน

 กฎหมายน้ีดีไหม กฎหมายน้ีมีขอ้เสยีอย่างไร 

กฎหมายของเราต่างกบักฎหมายของประเทศอืน่อย่างไร

การวิจยัเชิงนิตศิาสตร์

►ความเหน็ อ. จติติ ติงศภทัิย ์

คาํว่าวจิัยคงจะแปลมาจากคาํว่า Research คาํว่า Research แปลว่าค้นคว้า
รวบรวมและกท็าํโดยมวีตัถุประสงค์ และความประสงค์สักอย่างว่าเรา
ต้องการจะค้นคว้าเร่ืองอะไรให้มาอยู่ในทีเ่ดยีวกนั เมือ่ค้นคว้ารวบรวมมาได้
แล้วกจ็ะมกีารวเิคราะห์จากข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ันออกมาว่า ส่ิงทีเ่รารวบรวม
มาได้น้ันมนับอกอะไรมาได้บ้างเกีย่วกบัข้อทีเ่ราประสงค์จะทราบ ส่ิงทีต่ั้ง
เป็นวตัถุประสงค์เอาไว้ในขั้นต้นน้ัน เมือ่วเิคราะห์ออกมาแล้วน้ันจะออกผล
เป็นหลกัเป็นข้อคดิ หรือเป็นเกณฑ์อะไรออกมาอย่างหน่ึงทีจ่ะนําไปใช้ต่อได้

การวิจยัเชิงนิตศิาสตร์

►เป็นการวิจยัเกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํพพิากษาของ

ศาลต่างๆ รวมทัง้การวิจยัเรื่องอืน่ๆในแงข่องกฎหมาย เช่น การวิจยัดูว่า

กฎหมายเกี่ยวกบัสทิธิสตรียงัเหมาะสมในปจัจุบนัอยู่หรือไม่ (ซ่ึงเป็นการ

วิจยัทางสงัคมวิทยากฎหมาย) 

การวิจยัเชิงปรมิาณ

►คือการวิจยัที่มุ่งศึกษาวเิคราะหป์รากฏการณ์และพฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคม

โดยใชข้อ้มูลมาวิเคราะหใ์นเชิงสถติิเพื่ออธิบายคณุลกัษณะและความสมัพนัธข์อง

ปรากฏการณ์และความสมัพนัธข์องปรากฏการรแ์ละพฤติกรรมน้ันๆ ความสาํคญั

ของการวิจยัเชิงปรมิาณจงึอยู่ที่ขอ้มูลที่สามารถนับได ้จงึปรากฏผลในรูปแบบของ

ตวัเลข และผูว้ิจยัตอ้งนําตวัเลขมาทาํการวิเคราะห ์และตีความหมาย การวิจยัเชิง

ปรมิาณน้ีเป็นการวิจยัภาคสนาม

การวิจยัคณุภาพ

►เป็นการวจิยัท่ีมุ่งเนน้ศึกษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ถงึเหตกุารณ์ 

สถานการณ์ในสงัคม พฤติกรรมในสงัคม ความสาํคญัของขอ้มูล 

คือความคิดเหน็และความรูส้กึของคน ผูว้จิยัจงึตอ้งเขา้ไปสมัผสั

แหล่งขอ้มูลโดยตรง จงึอาจใชว้ธิีสงัเกต หรอืเกบ็ขอ้มูล แต่การ

วจิยัเชิงคุณภาพจะไม่ใชส้ถิติตวัเลขในการวเิคราะหข์อ้มูล  และ

เพื่อแสวงหาคาํตอบผูว้จิยัจะศึกษาทกุมิติท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น แนวคิด 

ทฤษฎ ีความรูข้อ้เท็จจรงิ และอาจนํามาซ่ึงทฤษฎใีหม่
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สว่นประกอบของงานวิจยัทางกฎหมาย

►บทนํา

►ทบทวนวรรณกรรม (ทบทวนปญัหา ทบทวนกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง ทบทวนความเหน็ที่เกี่ยวขอ้ง)

►เปรยีบเทยีบ

►การวิเคราะห์

►สรุปและเสนอแนะ

ขัน้ตอนการทาํการวจิยัท ัว่ๆ ไป

1 การกําหนดเรือ่ง และ ปญหาการวจิยั
(Research Problem/Question) 

2 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 
(Literature Review)

3 การกําหนดตัวแปร(Variables) 
วัตถุประสงค (Objective)/ สมมุติฐาน 
(Hypothesis)

ขัน้ตอนการทาํการวจิยั (ต่อ)

4 การกําหนดกรอบแนวคดิในการ
วิจัย (Conceptual Framework)

5 การออกแบบการวจิยั (Research Design)

6 การเตรยีมและพัฒนาเครือ่งมือวจิยั 
(Research Instrument)

7 การกําหนดประชากรและกลุม
ตัวอยาง (Population and Sample)

ขัน้ตอนการทาํการวจิยั (ต่อ)

8 การเกบ็รวบรวมขอมลู (Data Collection)

9 การจดัการและวเิคราะหขอมลู (Data   
Processing and Analysis)

10 การแปลผล อภิปรายและสรปุผล 
(Interpretation, Discussion and Conclusion of Results)

11 การเผยแพรผลงานวจิยั (Reports and 
Presentation)

การเลอืกเร่ืองและปัญหาการวจิยั

(ขอ้มูลสว่นน้ีปรบัปรุงจาก

กญัญดา อนุวงศ ์power point เร่ืองความรูพ้ื้นฐานดา้นการวจิยั

newsser.fda.moph.go.th/rumthai/userfiledownload/asu93dl.ppt ) 

การเลือกเรื่องเพ่ือทาํการวิจยั
เรื่อง?

• ตรงกบัประสบการณ์  ความถนัด และความสนใจ

• มีความสาํคญัดา้นการเพิ่มความรูแ้ละ/หรือการแกป้ญัหา

• ความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัิหรอืเหมาะสมในแงค่วามสามารถ  การ

เกบ็ขอ้มูล  ความร่วมมือ ทรพัยากร  ระยะเวลา  อนัตราย ฯลฯ
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การเลือกเรื่องเพ่ือทาํการวิจยั (ต่อ)
จะคน้หาเรื่องไดอ้ย่างไร?

• เริ่มจากความสนใจหรือปญัหาที่อยากแก ้ ทาํเป็น list 2-3 เรื่อง
กวา้งๆ  (อาจเริ่มจากการคุยกบัผูรู้ห้ลายๆคน)

• ไปหอ้งสมดุหรือคน้เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เอกสารการวิจยั การ

ประชมุ เวทีอภปิราย ใหม่ๆมาอา่นเพิ่มเตมิ

•  ความตอ้งการของแหลง่ทนุ

ปัญหาหรือคาํถามการวิจยั
• ขอ้สงสยั หรือคาํถามย่อย ที่เกดิข้ึนแก่ผูว้ิจยัเน่ืองจากความไม่

สอดคลอ้งกนัระหว่างความตอ้งการของผูว้จิยักบัสิง่ที่เกดิข้ึนจริงแก่

ผูว้ิจยั

• ประเด็นย่อยในเรื่อง  ที่ผูว้ิจยัไม่เขา้ใจ  หรือไม่พอใจใน

ปรากฏการณ์ที่เกดิข้ึน 
• คาํถาม (question) ที่ถามเกี่ยวกบัตวัแปร หรือความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปร

การกาํหนดปัญหาการวิจยั (ต่อ)

ไม่มีการวิจยัใดทีท่าํได้โดยปราศจากปัญหา
การวิจยั

แหล่งทีม่าของปัญหาการวิจยั
1. เอกสาร  ตาํรา  บทความ  บทคดัย่องานวิจยั  
หรือรายงานวิจยัของผูอ่ื้น

3. ปัญหาในการทาํงาน  ประสบการณ์หรือ
ความสนใจ
4. ข้อเสนอของผูรู้้  ผูช้าํนาญ
5. แหล่งทนุวิจยั
6. อ่ืนๆ  ได้แก่  เวทีสมัมนา อภิปราย

ลกัษณะทีดี่ของปัญหาการวิจยั
•  มีความสาํคญัและประโยชน์ ในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่  หรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

•  สามารถหาข้อสรปุหรือยติุได้

• มีขอบเขตท่ีเหมาะสมแก่ความสามารถ  และ
ทรพัยากร 

• ไม่ซํา้ซ้อนกบังานวิจยัอ่ืน ด้านประเดน็ปัญหา 
สถานท่ี ประชากร และวิธีการศึกษา

ขัน้ตอนการเลือกปัญหาการวิจยั

1. เขียนปญัหา หรือคาํถามที่อยากรูค้าํตอบ ทกุขอ้ 

2.  เรียงลาํดบัความสาํคญัของปญัหา  จากมากไปหานอ้ย 

3. พจิารณาปญัหาลาํดบัตน้ๆ ตามประเด็น :

3.1 หาขอ้ยตุิได ้? 

3.2 ขอบเขตเหมาะสมกบัความสามารถและ   ทรพัยากร อปุกรณ์ต่างๆ? 

3.3 ซ้ําซอ้นกบัผูอ้ืน่ (ประเด็นปญัหา สถานที่  ประชากร  และวิธีการ

ศึกษา)?
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การตัง้ช่ือเร่ือง (Research Title)
• ใชภ้าษาที่งา่ยแกก่ารเขา้ใจ  กะทดัรดั  ชดัเจน 

ครอบคลมุปญัหาที่จะศึกษาทัง้หมด ไม่ขดัแยง้กบั

เน้ือหาที่จะทาํวจิยั

• ตอบว่า ศึกษาปรากฏการณ์หรอืตวัแปรอะไร  กบั

ใคร ที่ไหน หรอืเม่ือไร (ถา้เกี่ยวกบัเวลา) 

ขอ้มูลในการวิจยั

►ขอ้มูลปฐมภมิู

 หลกัฐานชัน้ตน้เกี่ยวกบักฎหมายเรื่องต่างๆ ตวับทกฎหมาย คาํ

พพิากษา

►ขอ้มูลทตุิยภมิู

 หลกัฐานชัน้รองเกี่ยวกบักฎหมายเรื่องต่างๆ ตวับทกฎหมายที่ถกู

กลา่วถงึในเอกสารอกีช้ินหน่ึงที่มิใชก้าร ยกมาอา้งองิท ัง้หมด

ขอ้มูลในการวิจยัทางนิตศิาสตร์

►ตวับทกฎหมาย 

(ไทย/ต่างประเทศ รวมถงึอนุสญัญา และความตกลงระหว่างประเทศ) 

►คาํพพิากษา คาํตดัสนิ คาํช้ีขาด (ศาลภายใน และศาลระหว่างประเทศ, 

อนุญาโตตลุาการ)

►ตาํรากฎหมาย งานวิจยัทางกฎหมาย

►บทความ (ความเหน็นักวิชาการ)

ขอ้ควรพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มูลในการวิจยั

►ควรหลกีเลี่ยงการใชข้อ้มูลทตุิยภมิูในบางกรณี

►ขอ้มูลทตุิยภมิูในที่แหง่หน่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลปฐมภมิูในอกีกรณีหน่ึง หรอื

ขอ้มูลปฐมภมิูในกรณีหน่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลทตุิยภมิูในอกีกรณีหน่ึงกไ็ด ้

 เช่น บทความเรื่องกฎหมายชลประทาน ของ ศ. ไกรส ีนิมมานเหมินท ์ที่อา้ง

ถงึเรื่องกฎหมายมงัรายศาสตร ์ถอืเป็นหลกัฐานปฐมภมิูสาํหรบัผูท้ี่ศึกษา

ความเหน็ของนักสงัคมวิทยาท่ีมีตอ่กฎหมายโบราณ  แต่ถอืเป็นหลกัฐานทตุิย
ภมิูหากตอ้งการศึกษาถงึกฎหมายมงัรายศาสตร ์

ขอ้ควรพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มูล

►การทาํความเขา้ใจขอ้มูลทางกฎหมายจาํเป็นตอ้งเขา้ใจบรบิททางสงัคม

ก่อน

►ตอ้งเขา้ใจนิติวิธีในระบบกฎหมายท่ีเราจะศึกษา

►ตอ้งไม่ลมืพจิารณาเรื่องพลวตัร ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย


