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ปรัชญาการวจิัย 
และ 

จรรยาบรรณการวิจยั 



 การสะสม  การรวบรวม 

 การค้นคว้าเพือ่หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลกัวชิา 

 ค้นหา ก ากึด๊ (ปัญญา)  (วจิโย = ปัญญา) 

 เสาะหา สาวลงลกึในเร่ืองที่อยากรู้ 

วจิยั (ค านาม) 

ความหมาย 

กว้าง 

แคบ 

การแสวงหาองค์ความรู้อย่างมแีบบแผนตามหลกัวชิา 

กระบวนการเกบ็ข้อมูล เพือ่น ามาวเิคราะห์และสรุปผลอย่างมีแบบแผนตาม
หลกัวชิา เพือ่ให้ได้องค์ความรู้ตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งโดยมคีวามมั่นใจใน
ข้อสรุป รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 



การวจิัย 

“การค้นคว้าหาค าตอบ ข้อสงสัย หรือปัญหา 

อย่างมีระบบ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงค าตอบ/

ความรู้ที่เช่ือถือได้” 

? 
ข้อสงสัย 

ได้ค าตอบ 
ได้ความรู้ 

รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 



ปรัชญาการวิจัย 
Philosophy of Research  



ระบบคดิของการวจิัย 

•  Paradigm (กระบวนทศัน์) 

•  Ontology (ญาณวิทยา: ความล า้ลกึของศาสตร์) 

•  Methodology (วิธีวิทยา) 

•  Epistemology (ความเป็นองค์ความรู้ท่ีแท้จริง) 



• Thomas S. Kuhn (1970) Structure of Scientific Revolutions 
• ผู้บุกเบกิความคดิเก่ียวกับพาราไดม์ (Paradigm) 

- ตัวแบบ/ตัวอย่างต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน 
การท างานทางด้านวทิยาศาสตร์อย่างแท้จริง  
รวมทัง้ทฤษฎีและวิธีการซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ 

ร่วมกันในงานวจิัยทางด้านวิทยาศาสตร์  
(Normal Science) 

- ชุดของมโนทัศน์ ค่านิยม และวิธีปฏิบัต ิฯลฯ ที่มีการแบ่งปันและได้รับ
การยอมรับระหว่างสมาชกิของสังคมหน่ึงๆ 

กระบวนทศัน์ (Paradigm) 



Nicholas Henry, 1975 
 
• Paradigm 1: แยกการเมืองออกจากการบริหาร 
    (The politics / administration dichotomy; 1900 - 1926) 
• Paradigm 2: หลกัการบริหาร 
    (The principles of administration; 1927 - 1937) 
• Paradigm 3: รปศ. เป็นสว่นหนึ่งของรัฐศาสตร์ 
    (Public administration as political science; 1950 - 1970) 
• Paradigm 4: รปศ. คือ การจดัการ 
    (Public administration as management; 1956 - 1970) 
• Paradigm 5: รปศ. คือ รปศ. 
    (Public administration as public administration; 1970 - ?) 

กระบวนทศัน์ รปศ.  



•  กระบวนทศัน์ เน้นท่ีการค้นหาความรู้ท่ีเป็นความจริงจากแหลง่รากเง้าของ
ข้อมลู ท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ โดยไมค่ านงึวา่วิธีการได้มาของข้อมลูจะมี
อปุสรรค ปัญหา หรือความยาก ง่าย อย่างไร เพราะต้องการความรู้ ท่ีเป็นความจริง 
ท่ีส าคญัคือ ต้องไมข่ดั หลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์และสตัว์ ทัง้นีเ้พราะความรู้ท่ี
เปิดเผยแล้ว อาจจะไมถ่กูต้องก็ได้ นอกจากนีย้งัมีความรู้อีกมากท่ีซอ่นเร้นอยู่ 

•  ญาณวิทยา ให้ความส าคญักบัความล า้ลกึของศาสตร์ท่ีต้องท าการสืบค้น
อยา่งละเอียด ไมเ่ช่ือในปรากฏการณ์ใดๆ หรือข้อมลูท่ีได้จากเหตกุารณ์ 
ปรากฏการณ์ใด  เร่ืองเลา่ใด ง่ายๆ ต้องพิสจูน์ สืบค้นอยา่งจริงจงั ตรวจสอบความ
แนบในของเนือ้หาให้ความส าคญัด้านความถกูต้อง แมน่ตรง ตลอดเวลา 

•  ความล า้ลึกของศาสตร์ ศาสตร์คือความรู้ จะรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ต้องรู้จริง
แบบเป็นองค์รวม เน้นท าความเข้าใจแบบสามร้อยหกสิบองศา 

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ม.มหิดล 



ตรวจสอบยาก 

บุคคลรับรู้ต่างกนั มักเป็นนามธรรม 

เกดิขึน้กบับุคคล
หน่ึงโดยเฉพาะ 

เกีย่วกบัความเช่ือถือ
ประสบการณ์เดิม 

ส่วนบุคคล 

ประเภทของ        
ความรู้   ความจริง 

ทัว่ไป 

บุคคลทั่วไป     

รับรู้ได้ตรงกนั 

รับรู้ได้โดย 

   ประสาทสัมผสั ตรวจสอบได้ มกัเป็นรูปธรรม 

       ดร.วิระวรรณ  ถิ่นยืนยง   
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ์  



ที่มาของ             
ความรู้      
ความจริง 

บังเอญิ        
ไม่ได้ตั้งใจ 

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี  
สืบทอดกนัมา 

ผู้มีอ านาจ 

ผู้อาวุโส 

ผู้เช่ียวชาญ 
ประสบการณ์               

ส่วนตัว 

ลองผดิ       
ลองถูก 

นิรนัย                     
ใช้เหตุผล           
ตรรกะ 

อุปนัย รวบรวม
ข้อมูล วเิคราะห์หา

ค าตอบ 

รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 



ความรู/้ การแสวงหาความรู้
วิจยัเชิงปริมาณ 
การรบัรู้รปูดอกไม้ 
มกีีด่อก 
บานแลว้กีด่อก 
ใบไม้กีใ่บ 
ผเีส้ือกีต่วั 

วิจยัเชิงคุณภาพ 
  คุณคดิวา่เป็นรปูอะไร 
  มอีะไรทีท่ าให้คุณคดิวา่เป็นภาพนั้น
  รู้สึกอยา่งไรกบัภาพทีเ่ห็น 

การรบัรู้รปูหญิงสาว 
มกีีด่อก 
บานแลว้กีด่อก 
ใบไม้กีใ่บ 
ผเีส้ือกีต่วั ดร.กุลทตั หงส์

ชยางกรู 
คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  



ความรู/้ การแสวงหาความรู้
DEDUCTION INDUCTION 

ขอ้มลู 

วิจยัเชิงปริมาณ 
 Truth เดยีว 

 มุ่งทดสอบ 
 parts = whole 

 มีกรอบ 

 Tool ตามกรอบ 

 ข้อมูล objective 

วัดได้ สังเกตได้ 
 context free 

วิจยัเชิงคุณภาพ 
 หลาย truths 

 ขึน้กับบริบท context  

 มุ่งค้นหา 
 whole 

 ไม่มีกรอบ  
 Tool??? 

 ข้อมูล subjective 

ขอ้มลู ขอ้มลู 
ขอ้มลู ขอ้มลู 

ขอ้มลู ขอ้มลู ขอ้มลู ขอ้มลู 

กรอบ 

วิเคราะห์
ทางสถติ ิ

วเิคราะห์ 

ผล
การศึ
กษา ผล

การศึ
กษา 

Tool 

ดร.กุลทตั หงส์
ชยางกรู 

คณะพยาบาลศาสตร ์



วธีิการนิรนัย/อนุมาน(deductive method) “อริสโตเตลิ” 
หาความรู้ความจริงโดยใช้เหตุผล 

ขั้นตอน ตัวอย่าง ตัวอย่าง 

1.หาเหตุใหญ่             
(major premise) 

2.หาเหตุย่อย              
(minor premise) 

3.หาข้อสรุป              
(major premise) 

- ไก่มี  2  ขา - เดก็ชายจุกโดนครูท าโทษ 

- ถ้านักเรียนมาโรงเรียน
สายครูจะท าโทษ 

- เดก็ชายจุกมาโรงเรียนสาย - ไก่เป็นสัตว์ปีก 

- สัตว์ปีกทุกตัวม ี2 ขา 

รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 



วธีิการอุปนัย/อุปมาน (inductive method) “ฟรานซิส  เบคอน” 
การหาความรู้โดยเก็บข้อมูลย่อย ๆ หลายกรณี โดยวิธีการต่าง ๆ  

สังเกต ทดลอง  สอบถาม ฯ แล้วสรุปเป็นความรู้ 

ขั้นตอน 

2.วเิคราะห์ข้อมูล 

ตัวอย่าง 

 - ท าการศึกษาไก่ ,นก,เป็ด        
  ซ่ึงทุกตัวเป็นสัตว์ปีก 

- คนทุกคนเกดิมาแล้วต้อง 
  ตาย 

- สัตว์ปีกทุกตัวม ี 2 ขา 

- พบว่าเป็นเช่นนี้
เหมือนกนั 
  ทุกคร้ังกบัทุกคน 

- พบว่าทุกตวัมี  2  ขา 

3.สรุปผล 

1.เกบ็ข้อมูล - พบว่าคนเกดิมาแล้วตาย 

ตัวอย่าง 

รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 





สังเคราะห์ 
เป็นข้อสรุป หรือทฤษฎ ี

วเิคราะห์ 
ค้นหาแบบแผนของความสัมพนัธ์ (Pattern) 

ระหว่างกลุ่มของข้อมูล 

จัดกลุ่มข้อมูลจากทีพ่บจริง 

ตั้งค าถามวิจัย อาจมสีมมตฐิานช่ัวคราว 

ศึกษาข้อมูลในบริบทจริง เร่ิม 

การอุปมาน 



ความเช่ือพืน้ฐานเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) 

1.ทุกอย่างมีววิัฒนาการทางประวตัิศาสตร์                                                           

         ปัจจุบันมีเงือ่นไขจากอดตี การออกแบบไม่สามารถตดัขวางที่ปฏิเสธมิติทางประวตัศิาสตร์                                                                                         
2. มีความเป็นพลวัต (Dynamic)      

            ปรากฏการณ์สังคมเคลือ่นไหว ไม่หยุดน่ิง(Static)   ไม่สามารถออกแบบทดลองแบบวทิยาศาสตร์ กายภาพได้                                                                             

3.มีมติิเชิงภาวะวสัิย (Objective) และเชิงอตัตวสัิย (Subjective)                       

          ต้องพจิารณาทั้งข้อมูลที่เป็นตวัเลขและไม่ใช่ตวัเลข จึงเข้าใจความซับซ้อนและเป็นองค์รวม (Holistic) ได้                                                                                  
4. มีทั้งเป็นแบบแผน (Pattern)และไม่เป็นแบบแผนตายตัว (Chaotic)  

          การท ากรอบวจิัยทีเ่ป็น Model และแสดงความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงของตวัแปรใช้ไม่ได้เสมอไป          

 5.ปรากฏการณ์ไม่เป็นอสิระจากระบบคุณค่า(Value)                                              

          ทั้งของผู้ศึกษาและตวั ปรากฏการณ์เอง ต้องพจิารณาด้านคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึก ระบบคดิด้วย                            



วงจรชีวติของปรากฏการณ์ทางสังคม                                      
(Life Cycle of the Social Phenomena) 

ภายใต้เงื่อนไข 

การเกดิขึน้
(Emergence) เงือ่นไข 

เงือ่นไข 

เงือ่นไข 

ล่มสลาย ดบัสูญ 
(Death) 

การเปลีย่นแปลง 
Change 

การด ารงอยู่ 
Existence              

ของปรากฏการณ์  

การตั้งโจทย์การวจิัยต้องพจิารณาว่าก าลงัศึกษาอะไรและตรงวงจรใดของปรากฏการณ์ เช่นการหา
ค าตอบว่ากลุ่ม “เกดิขึน้”อย่างไร? จะเป็นคนละค าตอบของกลุ่ม “ด ารงอยู่”หรือ“เปลีย่นแปลง” 

บ าเพญ็ เขยีวหวาน 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 



อุดมคตหิรืออุดมการณ์ 

ความอยากรู้ ปรากฏการณ์ แนวความคดิทฤษฎี 

การก าหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา 

การทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

โมเดลหรือกรอบแนวคดิ กรอบทฤษฎ ี
สมมตฐิานช่ัวคราว  

การก าหนดประเดน็วจิัย 

การออกแบบวจิยั 
การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ประชากรและการเลอืก 

ผู้ให้ข้อมูลส าคญั การลงภาคสนาม 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเตรียมข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การตคีวาม และการหาความสัมพนัธ์  

รายงานผลการวจิยั 

*Content Analysis, 
*Thematic Analysis สถติพิรรณนา 

       ดร.วิระวรรณ  ถิ่นยืนยง   
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ์  



1. ศาสตร์ตะวันตกทั้งหมดก าเนิดขึ้น 

    จากวิชาปรัชญา (Philosophy) 

    ปรัชญาในระยะแรกแบ่งตามวัตถุ 

    ที่ศึกษาเป็น 



1.1 การแบ่งสาขาวิชาของปรัชญาในอดีต 

1.1.1 ปรัชญาธรรมชาติ 
       (Natural Philosophy) ศึกษา 

         เกี่ยวกับความเป็นไปของธรรมชาต ิ

         จุดก าเนดิของสรรพสิ่ง 

1.1.2 ศาสตร์เกีย่วกับมนุษย ์ศึกษาใน 
       คณุค่า (value) ในด้านต่างๆ 

         ของมนุษย์ 



1.2 สาขาวิชาในวิชาปรัชญาในปัจจุบัน 
1.2.1 อภิปรัชญา (Metaphysics) 

1.2.2 ญาณวิทยา (Epistemology) 

         หรือปรัชญาความรู ้
1.2.3 จริยศาสตร ์(Ethics) ศึกษา 
         เกี่ยวกับความดี หรือการกระท า 

         ทางศีลธรรมของมนุษย ์
1.2.4 สุนทรียศาสตร ์(Aesthetics) 

         ศึกษาเกี่ยวกับความงาม 



1.3 การแบ่งตามสิ่งท่ีศึกษา 
1.3.1 ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) 

         ศึกษาความดีในระดับของชุมชน หรือ 

         องค์การทางการเมือง เช่น รัฐ 

 ปรัชญาการเมืองเชื่อมโยงกับ 

    สังคมศาสตร์อื่นจากวัตถุที่ศึกษา 

1.3.2 จิตปรัชญา (Philosophy of Mind) 

1.3.3 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
        (Philosophy of Science) 



2. ปรัชญาธรรมชาติมีอิทธิพล 

    ต่อการแสวงหาความรูท้าง 

    สังคมศาสตร ์



2.1 การเปลี่ยนจากปรัชญาธรรมชาติ 

      ให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์ 
   2.11 วิทยาศาสตร์มีผลต่อลักษณะ 

           ของความรู้ และวิธีการในการ 

           ได้มาซึ่งความรู้ 
        (a) แนวคิดปฏิฐานนิยม 
           เชิงประจักษ์ 
      (b) แนวคิดพฤติกรรมศาสตร ์



 นักวจิัยจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจปรัชญาการวจิัย 
หรือกค็อืกระบวนทัศน์การวจิัย...เพือ่ใช้ในการก าหนด
ทศิทางในการศึกษาวจิัย... 
 

การเข้าใจปรัชญาจะส่งผลให้ผู้วจิัยสามารถก าหนดวธีิ
วทิยาการวจิัยหรือรูปแบบระเบียบวธีิวจิัยทีถู่กต้อง... 

 

ท าให้มผีลการวจิัยทีไ่ด้ถูกต้องและมคีวามน่าเช่ือถือ...
ตลอดจนสามารถไปใช้ประโยชน์จากผลการวจิัยได้
อย่างสูงสุด... 

รศ. ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวสัดิ์ 



ปรัชญา ศาสนา และความธรรมดาของชีวติ 

3 ส่ิงทีต้่องไปด้วยกนั 





หนังสือเล่มเดียว…  
ไม่เคยท าให้ใครประสบความส าเร็จ 

ประทุมทพิย์ ทองเจริญ 



แนะน าหนังสือ 
ปรัชญาวจิัย  
(PHILOSOPHY OF RESEARCH) 

ผู้แต่ง : รัตนะ บวัสนธ์ 
ผู้แปล : 

Barcode : 9789740323181 

ISBN : 9789740323181 

ปีพิมพ์ : 3 / 2556 

ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm. 

ปก / จ านวนหน้า : ปกอ่อน / 290 หน้า 
หมวดหนงัสือ : ปรัชญา 
ราคาปก : 320.00 บาท 
ราคาพิเศษ : 288.00 บาท  (เฉพาะสัง่ซือ้ออนไลน์)   
ประหยดั : 32.00 บาท 

http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740323181 

http://www.chulabook.com/browse.asp?upper=1140&lower=1140


การวิจยัส าหรับคนวงนอก ดจูะเป็นประหนึ่ง
ม่านหมอกและดินแดนท่ี เ ข้าถึง ไ ด้ยาก 
แท้จริงแล้วหนังสือเล่มนีต้้องการให้ทราบว่า
การวิจัยไม่ใช่เร่ืองลึกลบัซบัซ้อนแต่อย่างใด 
หากแต่การวิจัยเป็นสมบัติทางสาธารณะท่ี
บคุคลตา่งๆ สามารถเรียนรู้และน าไปใช้ได้  

 หนงัสือเล่มนีช่ื้อว่า “ปรัชญาวิจยั” 

เพราะเหตวุ่า “ปรัชญา” นัน้
คือ ความรักในปรีชาญาณ หรือ
ความรักท่ีจะฉลาด และเม่ือเป็น
ปรัชญาวิจยั จึงหมายถึงความรักท่ี
จะฉลาดในการวิจยันัน่เอง 

http://www.nualumni.nu.ac.th/ardd_website/index.php/
12-hall-of-frame/20-hall-of-frame-56-11-25-03 



ประเภทของการวจิัย 
• ประเภทของงานวิจัย  – เ ม่ือพูดถึง
ประเภท หรือ ชนิดของการวิจยั คนยงั
มีความเข้าใจไม่ตรงกนั โดยเฉพาะใน
บรรดานักวิชาการ เ น่ืองจากการ
เ รี ยก ช่ือช นิด  ห รือ  ประ เภทของ
งานวิจัยนัน้ ใช้ฐาน (basis) ในการ
แยกประเภท ดงันี ้

ท่ีมา: บทความ “การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยด้านการศึกษา  สงัคม และวฒันธรรม” เป็นส่วนหน่ึงในหนงัสือบทบาท
ของการวจิยั: การทา้ทายของทศวรรษใหม่ เขียนโดย อุทยั ดุลยเกษม หนา้ 117-162 



เกณฑ์ในการจ าแนกประเภทงานวิจัย  
 

         อุทัย ดุลยเกษม ได้กล่าวถึงฐาน / เกณฑ์ในการจ าแนกประเภท
งานวิจยัไว้ ดงันี ้(หน้า 120-121) 
 1. การออกแบบ (design) เช่น การวิจยัเชิงทดลอง  
การวิจยักึ่งทดลอง 
 2. นยั (implication) เช่น การวิจยัพืน้ฐาน  การวิจยั
แบบประยกุต์  
 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู เช่น การวิจยัเชิงปริมาณ 
การวิจยัเชิงคณุภาพ 



 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู เช่น การวิจยัแบบส ารวจ 
(survey research) การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา 
(ethnographic research) และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (action 
research) เป็นต้น 
 
          5. อายขุองข้อมลู เช่น ถ้าเก็บข้อมลูในอดีต จะเป็น
การวิจยัเชิงประวตัิศาสตร์ ถ้าเป็นข้อมลูในอนาคตจะเป็น
การวิจยัอนาคต เป็นต้น 
 



6. วัตถุประสงค์  - ผู้ เขียนได้เลือกใช้การจ าแนกประเภทงานวิจยัตามเกณฑ์นี ้
 

 1) มุง่พรรณนาปรากฏการณ์ (descriptive research) มุ่งตอบค าถามการวิจยั
ว่า    “มันเป็นอย่างไร” ด้วยการบรรยายลกัษณะ หรือ สภาพว่าเป็นอย่างไร ตาม
ขอบข่ายการวิจัย เม่ือค้นพบข้อมูลแล้วก็น ามาเขียนรายงานต่อไป การจ าแนก
ประเภทการวิจัยลักษณะนีนิ้ยมท ามากในกลุ่มนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆของ
ภาครัฐ เป็นการตัง้ค าถามการวิจัย และตอบค าถามแบบตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน 
ขึน้กบัความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
 
 2) มุ่งอธิบายปรากฏการณ์ (explanatory research) จดุมุ่งหมายคือการตอบ
ค าถามการวิจัยในลกัษณะท่ีมองหา “เหตุ-ผล”  มุ่งอธิบายว่า “มนัเป็นอย่างนัน้ได้
อย่างไร” ซึ่งจะมีตวัแปร (Variable) เข้ามาเก่ียวข้อง (หน้า 122) เน้นท่ีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ (empirical evidence) มารองรับ  



1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมาย 

    เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ 

    อย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยให้ความส าคัญ 

    กับบทบาทของผู้วิจัย ใช้วิธีการเก็บ 

    และรวบรวมขอ้มูลจากทักษะในการ 

    สังเกต สัมภาษณ์ วิเคราะห์ของผู้วิจัย 

    เปน็หลัก และการวิเคราะห์ข้อมูล 

    อาศัยการตีความของผู้วิจัย 



2. การวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดมุ่งหมาย 

    เพื่อแสวงกฎเกณฑ์ที่มีความสม่ าเสมอ 

    และมุ่งหวังในการท านายปรากฏการณ์ 

    โดยให้ความส าคัญกับเครื่องมือ และ 

    ระเบยีบวิธีในการท าวิจัย วิธีการเก็บ 

    และรวบรวมขอ้มูล อาศัยการทดลอง 

    ท าแบบสอบถาม การสังเกต และ 

    การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการ 

    ทางสถิต ิ



คุณลกัษณะของงานวจัิยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

เชิงคุณภาพ  
- เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  
- มองภาพรวม  
- มุมมองจากคนใน 

- มีความเฉพาะในแต่ละบริบท  
- นักวิจัยสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
- เขียนบรรยายและตีความ  

เชิงปริมาณ  
- ควบคุม ท านายผลและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
- มองตัวแปรทีละตัวเป็นเหตุและผล  
  

- อิสระจากบริบท อ้างอิง ไปยังกลุ่มประชากร  
- นักวิจัยต้องเป็นอิสระจากสิ่งที่วิจัย  
- ใช้การวิเคราะห์ทางสถิต ิ 

    

 

การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา  

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  

การวิจัยเชิงอนาคต 

การวิจัยเชิงประเมิน  

การวิจัยเชิงส ารวจ  

การวิจัยเชิงทดลอง  

การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง  



ถ้าใช้ข้อมูลโดยนับจ านวน
เป็นสถติ ิเพื่อมุ่งการอนุมาน
(inference) ก็มีคุณสมบัตเิป็น
งานวจิัยเชิงปริมาณมากกว่า
คุณภาพ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  

ความแตกต่างงานวิจัย 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ถ้าใช้ข้อมูลโดยมุ่งการ
ตีความหมาย
(interpretation)ก็มีคุณสมบัติ
เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิง
ปริมาณ 

  

การวิจัยเชิงคุณภาพ    
(Qualitative Research) 

       ดร.วริะวรรณ  ถิ่นยนืยง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  





ท่ีมา http://www.iasdm.org/journals/index.php/ijaec/article/view/153/95 

International 
Journal of 
Architecture, 
Engineering and 
Construction  
Vol 2, No 2, June 
2013, pp. 120-130  



• - การวิจยัเชิงประวตัิศาสตร์ (Historical Research) 

• - การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 

• - การวิจยัแบบพืน้ฐาน (Basic Research) 
• - การวิจยัแบบประยกุต์ (Applied Research) 
• - การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) 
•  การวิจยัเชิงนโยบาย (Policy Research) 
• - การวิจยัตลาด (Marketing Research) 

• - การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 
 

ท่ีมา: บทความ “การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยด้านการศึกษา  สงัคม และวฒันธรรม” เป็นส่วนหน่ึงในหนงัสือบทบาท
ของการวจิยั: การทา้ทายของทศวรรษใหม่ เขียนโดย อุทยั ดุลยเกษม หนา้ 117-162 



• - การวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

• - การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

• - การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

• - การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

• - การวิจยัเชิงประเมินผล (Evaluative Research) 

• - การวิจยัอนาคต (Futuristic Research) 

• - การวิจยัแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research) 

ท่ีมา: บทความ “การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยด้านการศึกษา  สงัคม และวฒันธรรม” เป็นส่วนหน่ึงในหนงัสือบทบาท
ของการวจิยั: การทา้ทายของทศวรรษใหม่ เขียนโดย อุทยั ดุลยเกษม หนา้ 117-162 



สอดคล้อง 
กบัการวิจยั
ประเภทใด 





งานวจิัยทีส่อดคล้องกบันโยบายการวจิัยของประเทศ   
ตามบริบทของชุมชน  และงานตามภารกจิหลกั(ต่อ) 

 1.นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัแห่งชาตฉิบบัที ่ 8 
 พ.ศ. 2555-2559 

 วิสัยทัศน์ของชาติ คือ ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทนุทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 



งานวจิยัเพือ่ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ  

การวิจัย 4 
ด้านหลัก 

งานวจิัยเพือ่
เสริมสร้าง
พลงัชุมชน  

  

งานวจิัยเพือ่
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ  

งานวจิัยเชิงนโยบาย 

การวิจัย 4 ด้านหลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ทีม่า: รศ. ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวสัดิ์ 



1. การประยกุตใ์ช้เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ความมัน่คงของรฐัและการเสริมสรา้งธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรปูการศึกษาและสรา้งสรรคก์ารเรียนรู ้
4. การจดัการทรพัยากรน ้า   
5. ภาวะโลกรอ้นและพลงังานทางเลือก    
6. การเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการ
น าเข้า  

7. การส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาและการ
ฟ้ืนฟสูขุภาพ  

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น (พ.ศ.2555-2559) 



8. การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคณุค่า 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรม    
  10. การบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
  11. สงัคมผูส้งูอายุ 
  12. ระบบโลจิสติกส ์
  13. การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ 



จรรยาบรรณการวิจัย 
Research Ethics 





จ า ก นิ ย า ม ข อ ง  Ethics ดั ง ท่ี อ้ า ง อิ ง ใ น  Oxford 

Dictionaries ว่า หมายถึง “หลักการเก่ียวกับคุณธรรมของฝ่าย
ปกครอง บคุคล หรือ กลุม่บคุคล รวมถึงนิยามอ่ืนๆ ได้แก่  

 

จรรยาบรรณ คณุคา่ สิทธิ ความถกู-ผิด หลกัการตา่งๆ 
แนวความคิดตา่งๆ ตลอดจนมาตรฐานของพฤติกรรม  ระบบการ
ให้คุณค่า คุณงามความดี (คุณธรรม)  ตลอดจนการควบคุม
สติสมัปชญัญะ (dictates of conscience) 



เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ (2554: 258) ซึง่เขามุ่งศกึษาเก่ียวกบัมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีเป้าหมายชีถู้ก-ผิด ตามมาตรฐานอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยเฉพาะมาตรฐานตามวิชาชีพต่างๆ อาทิ นักจริยศาสตร์  นักสงัคมศาสตร์ นัก
มนุษยศาสตร์ ท่ีมีมุมมองและความสนใจเก่ียวกับบรรทัดฐาน (norms) และ
ค่านิยม (values) ท่ีต่างกัน กล่าวคือ นักสงัคมศาสตร์และนักมนุษยศาสตร์จะ
พยายามอธิบายคุณลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ  ขณะท่ี นักจ ริยศาสต ร์ 
(ethicists) พยายามศกึษา Ethics เพ่ือท่ีจะประยกุต์ใช้ในสงัคม  

 

ด้วยเหตนีุ ้Manuel (2002) จึงชีใ้ห้เห็นว่าการศกึษา Ethics จึงไม่ได้
เป็นเพียงการวิเคราะห์บรรทดัฐานและค่านิยมเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการประยกุต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตของผู้คนอีกด้วย  



จากนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่า “จรรยาบรรณ” คือ ส่วนหนึ่งของ 
“จริยธรรม” โดยเฉพาะการให้นิยามโดย Oxford Dictionaries ซึ่ง
สามารถแยกความหมายของแต่ละค าต่อไปนี ้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึน้ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 253, 291, 289) อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิ
จรูญ (2557:473) 

คุณธรรม หมายถึง สภาพคณุงามความดี 

จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบตัิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 



จริยธรรมการวิจยั 





จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการ
งานแต่ละอย่าง ก าหนดขึน้เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคณุ ช่ือเสียง และ
ฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได้ สอดคล้องกบั
นิยามโดย ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2542: 2) ท่ีวา่… 

 

 “จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง
คณุธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพท่ีกลุม่บคุคลแตล่ะสาขาวิชาชีพ
ประมวลขึน้ไว้เป็นหลกั เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ยึดถือปฏิบตัิเพื่อ
รักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคณุของสาขาวิชาชีพของตน จากนิยามนี ้
จดุเน้น คือ คณุธรรมจริยธรรมในแตล่ะสาขาวิชาชีพนัน่เอง  



จรรยาบรรณวชิาชีพแพทย์ คือ … 

จรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย คือ … 

จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล คือ … 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ … 

จรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ คือ … 



Courtland (1993: 124-126) อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ (2554: 
258-260) ยงัได้กลา่วถึงปรัชญาทางด้าน Ethics ไว้ 6 ประการด้วยกนั ได้แก่  

 

1) ปรัชญาประโยชน์นิยม (utilitarian philosophy)  

2) ปรัชญาเจตจ านงเสรี (deontology philosophy)  

3) ปรัชญาความยุตธิรรม (philosophy of justice)  

4) ปรัชญาวา่ด้วยสิทธ ิ(philosophy of rights)  

5) ปรัชญาสัญญาประชาคม (social contract philosophy)  

6) ปรัชญาการเหน็อกเหน็ใจ (empathy philosophy) 

  



อัมพร ธ ารงลักษณ์ และคณะ (2556: 182) กล่าวถึงหลกั
จริยธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ได้แก่ 

  1) หลกัสมัพทัธนิยม (Relativism)  

 2) หลักอรรถประโยชน์สูงสุดของคนส่วนใหญ่ (Utilitarianism หรือ 
Teleological Approach)  

 3) จริยธรรมบนพืน้ฐานของหลกัการ (Deontological Approach)  

 4) หลกัส านึกสว่นบคุคล (Intuitionism)  

 5) หลกัผู้ มีคณุธรรม (Virtue Theory)  

 6) หลกัปฏิบตัิได้อยา่งมีวิจารณญาณ (Prudent Pragmatism)  

 7) หลกัจริยธรรมเพ่ือผู้ อ่ืน (Altruism)  

 8) หลกัจริยธรรมเพ่ือชมุชน (Communitarianism)  



ทัง้นี ้กระบวนการแสดงออกทางด้าน Ethics ซึง่นิยมใช้กนัในปัจจบุนั 
อาทิ การแสดงออกเชิงสัญญะ เช่น การเป่านกหวีด (whistleblowing) 

สายตรงจริยธรรม คณะกรรมการคุ้ มครอง พิทักษ์สิทธิและประโยชน์แก่
ผู้ บริโภค/ประชาชน หลักสูตรการศึกษาด้านจริยธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ จริยธรรมทางการเงิน ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict-of-interest) 

ระบบการเปิดเผยข้อมลู(disclosure systems) ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(professional codes of ethics) ดงัท่ีกล่าวถึงในงานของ เรืองวิทย์           
เกษสวุรรณ(2554:261)  

  



หลักการ-Principles of ethics concern 

  1..ไม่มีการคัดลอกผลงานวิจัยผู้อื่นมาเป็นของตนรวมถึงคัดลอก
ผลงานของตัวเองด้วย (Plagiarism=literary theft)  

  Plagiarism (การขโมยความคดิ การขโมยคดัลอกผลงานทาง
วชิาการ การลกัทรัพย์ทางวชิาการ) คอื การน าผลงานของผู้อืน่ เช่น ผลการวิจัย  
ข้อความ ประโยค รูปภาพ ตาราง ฯลฯ ของผู้อืน่มาใช้โดยไม่มีการขออนุญาต 
และ/หรือ อ้างองิ 

 

 
รศ. ดร. ธีระภทัรา เอกผาชัยสวสัดิ์ 



หลักการ-Principles of ethics concern (ต่อ) 

 Self Plagiarism คอื การน าผลงานวิจัยของตนเองทั้งเร่ือง
หรือบางส่วน ไปตีพมิพ์ซ ้าในวารสารอืน่ รวมทั้งการน าผลงานวจิัยที่
เคยตีพมิพ์ในรูปของ proceedings (ส่ิงตีพมิพ์/เอกสาร
ตีพมิพ์ในการประชุมวชิาการ)   มาส่งตีพมิพ์ใหม่ 

 ทั้ง Plagiarism และSelf Plagiarism เป็นการผดิ
จริยธรรมทางการวิจัยที่ร้ายแรง  
 
 

รศ. ดร. ธีระภทัรา เอกผาชัยสวสัดิ์ 



หลักการ-Principles of ethics concern(ต่อ) 

     2. การด าเนินการปราศจากความล าเอียง (Bias) 

     3.  ไม่มีการล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ (Violation) 

     4.  ไม่มีการบิดเบือน (Distortion) 

 

รศ. ดร. ธีระภทัรา เอกผาชัยสวสัดิ์ 



/ 

ท่ีมา http://www.thaiall.com/blog/burin/5201 

โปรแกรม หรือระบบตรวจสอบการคดัลอก 
บทความทางวชิาการ ปัจจุบันมหีลายระบบทีนิ่ยมใช้ 
ในไทย ซ่ึงเป็นแบบไว้จ าหน่าย [ส่วนแบบที่ฟรี และด ี 
ยงัไม่พบ] ทีใ่ช้กนัอยู่ในปัจจุบัน มดีงันี ้
 
 

1. โปรแกรม endnote 

http://www.car.chula.ac.th/curef-db/endnotex6.html 
แต่ตอ้งมี password ของ chula 

2. โปรแกรม turnitin ท่ี mahidol กบั chula กใ็ช ้
http://www.si.mahidol.ac.th/education/sigrad/siturnitin/ 
chula แนะน า turnitin แต่ตอ้งลงทะเบียน ท่ีจุฬา 
http://www.car.chula.ac.th/curef-db/  
แลว้หา Plagiarism Prevention Tool: Turnitin & Accounts 

http://www.car.chula.ac.th/culib/v26y2553/no2/ar02v26n2.pdf 

http://www.turnitin.com/ 
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ท่ีมา http://www.thaiall.com/blog/burin/5201 

3. โปรแกรม anti-kobpae บริการผา่นเวบ็แบบทดลองใช ้??? 
ท่ี http://www.anti-kobpae.in.th/ 

อธิบายท่ี http://www.it24hrs.com/2011/anti-kobpae-copy-paste/ 

4. แบบมีค่าใชจ่้ายท่ี http://th.artistscope.com/ 

- See more at: 
http://www.thaiall.com/blog/burin/5201/#sthash.fEbM7fuk.dpuf 

แบบออนไลน์ของตา่งประเทศ 
+ http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ 

+ http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ 

+ https://www.writecheck.com/static/home.html 

+ http://plagiarism-detect.com/ 

— 
งานวิจัย NCCIT 

http://202.44.34.144/nccitedoc/admin/nccit_files/NCCIT-2011260247.pdf 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151603702277272&set=a.42308

3752271.195205.350024507271 
- See more at: http://www.thaiall.com/blog/burin/5201/#sthash.fEbM7fuk.dpuf 
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การอบรมจริยธรรมการวิจยัในคน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
  

http://www.sp.mahidol.ac.th/ 



หนังสือรับรอง 
การผ่านการตรวจสอบ 
proposal และ
เคร่ืองมือการวิจัยส าหรับ
จริยธรรมการวิจัยในคน
โดยคณะกรรมการ  
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จรรยาบรรณนักวิจยั 
 รบัผดิชอบต่อผูใ้หข้อ้มลู 

– รกัษาความลบัผูใ้หข้อ้มลู 
– ใหเ้กยีรตแิละปกป้องสวสัดภิาพ 
– ตอ้งไดร้บัความยนิยอม 
– ใหค้า่ตอบแทนผูใ้หข้อ้มลู 

 รบัผดิชอบต่อองคก์ร 
 รบัผดิชอบต่อผลงานวจิยั 



ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักวจิัย 
 

 1.นักวิจัยต้องซื่อสัตย์  

 2. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ 

   3. นักวิจัยต้องมีใจเปิดกว้างทางความคิด 

     4. นักวิจัยต้องมีความยุติธรรม 

   5. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 

       

รศ. ดร. ธีระภทัรา เอกผาชัยสวสัดิ์ 



ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักวจิัย(ต่อ) 

6. นักวิจัยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

7. นักวิจัยพึงท าวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความเสียสละ ขยัน อดทน 

 8. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวจิัย  

  
 

รศ. ดร. ธีระภทัรา เอกผาชัยสวสัดิ์ 
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