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 ปรัชญาการวิจัย 
และจรรยาบรรณการวิจัย 

และ Over View



หัวข้อในการนำเสนอ

 ปรัชญาการวิจัย  (Research Philosophy)

จรรยาบรรณการวิจัย (Code of Research)



1. ปรัชญาการวิจัย 
Research Philosophy

ปรัชญา
การวิจัย

ปรัชญา 
Philosophy

การวิจัย 
Research

รักในการแสวงหา
ความรู้

สร้างความรู้ใหม่
ต่อยอดความรู้เดิม



ปรัชญาการวิจัย (Research Philosophy)

การค้นคว้าหาความจริงหรือความรู้ด้วย
กระบวนการที่เชื่อถือได้



จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อแก้ไขปัญหา Problem solving
1.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา Improvement and development

1.  เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี Theory testing

1. เพื่อสร้างทฤษฎี Theory development



การคิดสู่การวิจัยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ชุมชนและพันธกิจของหน่วยงาน

       1. ความจำเป็นที่ต้องเข้าใจปรัชญาการวิจัย

2. ความจริงในมุมมองต่างๆธรรมชาติของความรู้และการสร้าง
ความรู้เพื่อค้นหาความจริง

3. ประโยชน์ของการค้นหาความจริงเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ชุมชนและพันธกิจของหน่วยงาน



โดยสรุป

        การวิจัยมีประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการอย่างมหาศาล
แม้แต่หน่วยงานหรือรัฐบาลชุดต่างๆก็นำผลการวิจัยมาเป็น

แนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น การวิจัยจึงมี
ความสำคัญทั้งแก่ตนเอง หน่วยงาน ชุมชนและประเทศชาติ



พัฒนาการปรัชญา



ปฏิฐานนิยม
(Positivism)

1
กลุ่มนี้มีความเชื่อเน้นการศึกษา
ปรากฏการณ์ที่เป็นวัตถุสสารที่สามารถ
สัมผัสจับต้องได้ แจงนับวัดค่าได้อย่าง
เป็นวัตถุวิสัยหรือมีความเป็นปรนัย

กระแสความคิดทางปรัชญาในการแสวงหาความรู้
มีอยู่ 2 วิธีหลักๆในปัจจุบัน



มีความเชื่อว่า....ปรากฏการณ์ทางสังคมมี
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือมีความ
เป็นพลวัตสูง ดังนั้นการเข้าใจการไม่

สามารถทำได้ด้วยการวัดค่าเป็นตัวเลข หาก
ต้องเข้าใจถึงความหมายและระบบคุณค่า

วัฒนธรรมของกลุ่มที่ศึกษา

ปรากฏการณ์นิยม
(Phenomenology)

2

กระแสความคิดทางปรัชญาในการแสวงหาความรู้
(ต่อ)



ปฏิฐานนิยม 

(Positivism)

ปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology)

เชื่อว่า....ข้อเท็จจริงทางสังคมเป็น
ไปตามกฏธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่ง

สากล

เชื่อว่า....สังคมมนุษย์มีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคม

การแสวงหาความรู้ทางสังคมต้อง
พิสูจน์ยืนยันกฎธรรมชาติโดยใช้
วิธีวิทยาศาสตร์ที่มีรากฐานอยู่บน

ข้อมูลเชิงประจักษ์

ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอด
มาจากผู้อื่นหรือสังคมอื่นไม่
จำเป็นต้องเป็นไปตามกฎ

ธรรมชาติ

เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้



ปฏิฐานนิยม 

(Positivism)

ปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology)

การแสวงหาความรู้ทางสังคม
เป็นการแสวงหา...หลักฐานข้อเท็จ
จริงที่ปรากฏ...เพื่อมุ่งทดสอบ

สมมุติฐานหรือทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน
แล้ว

 ปรากฏการณ์ทางสังคมหรือ
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลมา
จากการที่มนุษย์มีความรับรู้ 

การให้ความหมายและแสดง
พฤติกรรมที่ถือว่าเหมาะสมกับ
บริบท....ซึ่งข้อเท็จจริงทางสังคม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น...เพราะอิทธิพล

ทางสังคม (socially 
constructed)

เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้



ปฏิฐานนิยม 

(Positivism)

ปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology)

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research)


ใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ที่เน้น
ข้อมูลเชิงประจักษ์...วิธีการ

ทดลอง (Experimental) นักวิจัย
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ไม่ใกล้

ชิดกับ กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative research)


ใช้วิธีการแสวงหาความรู้ใหม่และ
สร้างสมมติฐานใหม่โดยเน้น
ข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด..

โลกทัศน์และความหมาย.. นัก

วิจัยต้องเข้าไปมีส่วนร่วม

เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้



วิธีการ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม  

- การกำหนดโจทย์/
ปัญหาการวิจัย 

(Research problem)

ศึกษา บรรยาย 
หาความสัมพันธ์ระหว่าง

การทำนาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ทำความเข้าใจความหมาย 
ความรู้สึก ประสบการณ์ ที่มี
การเชื่อมโยงกับบริบทของ

สังคมนั้น

- การทบทวน 
วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง

ทบทวนปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี


กำหนดตัวแปร 

ทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้น เพื่อพิสูจน์ ทำความ

เข้าใจและ/ หรือสร้างทฤษฎี 
เน้นทบทวน บริบทนั้น ๆ

ขั้นตอนการวิจัยที่สำคัญในการแสวงหา
ความจริงทั้ง 2 แนวคิด



วิธีการ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม  

การกำหนดตัวแปร 

และสมมติฐาน

- นิยามตัวแปร

- พิสูจน์ทฤษฎี

-  มีสมมติฐานที่ชัดเจน

-   นิยามตัวแปรกว้างๆ

- ทำความเข้าใจหรือสร้าง
ทฤษฎี 


- ไม่กำหนดสมมติฐาน

การออกแบบเครื่อง
มือ

เน้นเครื่องมือวัดที่มีการ 
ตรวจสอบ ความตรง 

ความเที่ยง ศึกษาในวง
กว้าง

เน้นเครื่องมือที่สามารถดึง
ข้อมูลเชิงลึกได้ และอาจระบุ
ว่านักวิจัยเป็นเครื่องมือ


ที่สำคัญ

กรอบแนวคิด กำหนดล่วงหน้าชัดเจน กำหนดอย่างคร่าวๆ

กลุ่มตัวอย่าง สุ่มจำนวนมาก /อ้างอิง
ประชากร

กลุ่มตัวอย่างน้อย สนใจกลุ่ม
ที่ศึกษาเฉพาะ



วิธีการ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม  

การเก็บข้อมูล วิธีเชิงปริมาณ นักวิจัย
อาจให้ทีมงานเก็บ

วิธีการเชิงคุณภาพ นักวิจัย
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

การวิเคราะห์และสรุป
ผลงานวิจัย

อ้างอิงสถิติ มีรูปแบบ
เฉพาะ/แบบ

นิรนัย(Deductive)

อ้างอิงคำพูดหรือเรื่องราว
จากกลุ่มตัวอย่าง มีรูปแบบที่

หลากหลาย/แบบ
อุปนัย(Inductive)

ขั้นตอนการวิจัยที่สาคัญในการแสวงหา
ความจริงทั้งสองแนวคิด (ต่อ)



สรุปขั้นตอนการวิจัย

กำหนดโจทย์

ทบทวนวรรณกรรม

กำหนดตัวแปร

กำหนดกรอบแนวคิด

 ออกแบบเครื่องมือ

กำหนดผู้ช่วยวิจัย

เก็บข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล

สรุปและเขียน
รายงานผลการวิจัย





2.จรรยาบรรณการวิจัย
Code of Research

จรรยาบรรณ
การวิจัย

จรรยาบรรณ 

การวิจัย 
Research

จริยธรรมในระดับ
วิชาชีพ

สร้างความรู้ใหม่ต่อยอด
ความรู้เดิม



จรรยาบรรณนักวิจัย

วิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย

นักวิจัยต้องตระหนักไว้พันธกรณีในการทำวิจัย
ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ

วิจัยต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา
วิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการ



นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

 วิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดย
ปราศจากคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย

 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์
ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย (ต่อ)



จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย
(Research code of conduct)

 ประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึง

     - มาตรฐานการปฎิบัติงาน


        (Standard of work performance)

     - ความมีจริยธรรมการวิจัย


        (Research ethics)

 แนวทางปฏิบัติ 
         ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง

มาตรฐานแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณการวิจัย

    



จรรยาบรรณนักวิจัย 

(Researcher’s ethics)

จรรยาวิชาชีพนักวิจัย 
(Researcher Code of 

Conduct)

 - สมรรถนะในการวิจัย/
Competency

- ทักษะในการสื่อสาร/

Communication skill

- ความรู้เรื่องเทคโนโลยี/

Technology Literacy

-ความถูกต้อง/Practicality

-ความสอดคล้องกับกฎหมาย/
Legality

-การคัดลอกงานผู้อื่น/Plagiarism

-การปฏิบัติตามจริยธรรมที่
ประกาศ/Compliance

จรรยาบรรณนักวิจัย/จรรยาวิชาชีพนักวิจัย





สรุป

         การวิจัยที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
นั้นจะต้องมีความเที่ยงตรงและนำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงเห็น
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจึงจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

         งานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพนั้น ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างพิถีพิถันและรอบคอบ...ที่สำคัญต้อง
คำนึงถึงคุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยประกอบด้วย



3. Over View

   หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัย
หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม
กรอบแนวคิด ตัวแปรระดับมาตรวัดและสมมติฐานการวิจัย

หมวดที่ 4.1 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

หมวดที่ 4.2 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล



Over View

   หมวดที่ 4.3 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา(R & D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

หมวดที่ 5  แนวคิดเกี่ยวกับการวัดปัจจัยที่มีผลต่อความคลาด
เคลื่อนจากการวัดและการตรวจสอบคุณภาพความตรงและ

ความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย

หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้

ประโยชน์
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