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การออกแบบการวิจยั (9 ชม.)
-ปรมิาณ
-คุณภาพ
-R&D และ PAR

ปรชัญาการวิจยั จรรยาบรรณนกัวิจยั 
และจรยิธรรมการวิจยั (1 ชม.)

หลกัการเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจยั
และนวตักรรมฯ (3 ชม.)

แนวคดิเกี�ยวกบัการวดัฯ 
(เนน้เครื�องมือวดัเชงิ
ปรมิาณ) (2 ชม.)

การอบรม “สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่”

การทบทวนวรรณกรรม การ
สงัเคราะห์วรรณกรรม กรอบ
แนวคิด ตวัแปร ระดบัมาตรวดั 
และสมมติฐานการวิจยั (2 ชม.)

การกาํหนดโจทยก์ารวิจยั 
(2 ชม.)
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• อธิบายปรชัญาการวิจยั
• ระบแุนวทางปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนกัวิจยั
• ระบแุนวทางปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมการวิจยั

วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4



• การวิจยัและนวตักรรมกบัการพฒันาประเทศ ชมุชน และพนัธกจิของหน่วยงาน
• ความหมายของปรชัญาการวิจยั
• วิธีแสวงหาความจรงิ ตามแนวคิดปฏฐิานนยิม (Positivism) และแนวคิด

ปรากฏการณน์ยิม (Phenomenology)
• ข ั�นตอนการวิจยัที�สาํคญัในการแสวงหาความจรงิท ั�งสองแนวคิด ตามแนวคิด

ปฏฐิานนยิม และแนวคิดปรากฏการณน์ยิม
• หลกัการและแนวการปฏบิติัใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณนกัวิจยั
• หลกัการและแนวการปฏบิติัใหส้อดคลอ้งกบัจรยิธรรมการวิจยั

Outline ปรชัญาการวิจยัและจรรยาบรรณการวิจยั
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การวิจยัและนวตักรรมกบัการพฒันาประเทศ ชมุชน และ
พนัธกจิของหน่วยงาน
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การวิจยัเพื�อพฒันาประเทศ R&D

การวิจยัชมุชน PAR



การวิจยัและนวตักรรมกบัการพฒันาประเทศ ชมุชน และ
พนัธกจิของหน่วยงาน
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การวิจยัและนวตักรรมกบัการพฒันาประเทศ ชมุชน และ
พนัธกจิของหน่วยงาน

8(ที�มา: เบญจมาศ สขุสถติย,์ 2564)



• ความเชื�อเรื�อง วิ ธีการของข ้อมูลมี� เกี�ยวก ับปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณห์นึ�งที�จะตอ้งมีการรวบรวม วิเคราะห์ และใชป้ระโยชน ์
(เพื�อความสขุและความสะดวกสบายของมนุษย)์

• A belief about the way in which data about a phenomenon
should be gathered, analyzed, and used (for the sake of 
mankind happiness and comfort in life)

ปรชัญาการวิจยั
Research Philosophy 

9(ที�มา: กาญจนา เงารงัษี, 2565)



Key words
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• Belief (ความเชื�อ) – from learning (จากการเรยีนรู)้

• The way (วิธีการ) – method, process (วิธีการ,กระบวนการ)

• Data (ขอ้มูล) – secondary / primary (ทุติยภมิู/ปฐมภมิู)

• Phenomenon (ปรากฏการณ)์ – visible/invisible (มองเห็น/มองไม่เห็น); 
tangible/intangible (จบัตอ้งได/้จบัตอ้งไม่ได)้; animate/ inanimate (มีชวิีต/ไม่มีชวิีต)

• Gathered (รวบรวม) – various techniques (เทคนคิที�หลากหลาย)

• Analyzed (วิเคราะห)์ – depends on methodology selected (ขึ�นอยู่กบัเทคนคิที�ถูกเลอืก)

• Used (ใชป้ระโยชน)์ – publication, utilization commercialized innovations
                                    (ตีพมิพ,์ การใชป้ระโยชนน์วตักรรมในเชงิพาณชิย)์   

(ที�มา: กาญจนา เงารงัษี, 2565)



• Epistemology vs Doxology (ญาณวิทยา(ความเชื�อที�เกดิจากความรูจ้าก

การศึกษาคน้ควา้แลว้สรปุเป็นแนวทางหรือวิธีการหรือทฤษฎี ดงัน ั�นจะผ่านกระบวนการ
สรา้งความรู)้ vs บทเพลงที�สรรเสริญพระเจา้(สิ�งที�เป็นความเชื�อว่าเป็นความจริง เช่น 
เราไม่ตอ้งทาํวิจยัเลยเรามีความเชื�อว่าพระเจา้มีจริง ดงัน ั�นสิ�งที�เราจะทาํพอเรามีความเชื�อ
ตรงนี� เรากท็าํวิจยัว่าเราจะรบัใชพ้ระเจา้อย่างไร))

• Ontology vs Epistemology (ภววิทยา (การวิจยัมีสิ�งที�จบัตอ้งไม่ได)้ vs ญาณ

วิทยา (มองเห็นจบัตอ้งได)้ )
                          (ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2565)

ความเชื�อ/การจดักลุ่มปรชัญาการวิจยั
Belief/Research Philosophy classification
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• Positivism vs Post-Positivism (ปฏฐิานนิยม (พูดถงึสิ�งที�เป็น fact) vs หลงัปฏิ
ฐานนยิม (เช่น การวิจยัทางมนุษยศ์าสตรห์รอืศลิปะ))
• ล่าสดุแบ่งประเภทของปรชัญา เป็น Pragmaticism vs Positivism vs Realism vs 
Interpretivism (ปฏบิตัินิยม (การวิจยัปัจจุบนั เช่น action research, R&D, PAR) 
vs ปฏฐิานนยิม (การวิจยัอาจไดม้าจากภาคสนามเป็นบางส่วน) vs สจันิยม (การวิจยัที�มี
ความเชื�อว่ามนัจะตอ้งเกี�ยวของกบัการวิจยัที�เป็นความจริง จะมองเห็น) vs นยันิยม (เชื�อ
ว่าทุกอย่างตอ้งตีความ ทุกอย่างมีรายละเอยีด))
                                                                             (ที�มา: กาญจนา เงารงัษี, 2565)

ความเชื�อ/การจดักลุ่มปรชัญาการวิจยั
Belief/Research Philosophy classification
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• Method- Quantitative/Qualitative (เชงิปรมิาณ/เชงิคุณภาพ)

• Process (กระบวนการ/ข ั�นตอน) – IPO(O) (input (ปัจจยันาํเขา้), 

process (จะเลอืกวิธีการแบบใด), output (ผลผลติ)) (Outcome)

• Technique – Survey (สาํรวจ), Experiment (ทดลอง), 
                    PAR (วิจยัเชงิปฏบิตัิการแบบมีส่วนร่วม) etc.
                                                   (ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2565)

วิธีการ Way
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• Secondary vs Primary (ขอ้มูลทุติยภมิู vs ขอ้มูลปฐมภมิู)

• Interview vs Questionnaire (สมัภาษณ ์vs แบบสอบถาม)

• Embedded vs Via Technology (การฝังตวั vs ผ่านเทคโนโลย)ี

                                                   (ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2565)

ขอ้มูล Data
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• Animate vs Inanimate (มีชวิีต/ไม่มีชวิีต)

• Physical vs Metaphysical (จบัตอ้งได/้จบัตอ้งไม่ได)้

• Visible vs Invisible (Bio vs DNA) (มองเห็น/มองไม่เห็น)

• Large vs Small (ใหญ่/เลก็)

                                                   (ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2565)

ปรากฏการณ ์Phenomenon
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• Digital Technology Advancement (ขอ้ดขีองเทคโนโลยดีจิติอล)
• Social Media and Communication System Influence
   (อทิธิพลของระบบโซเชยีลมีเดยีและการสื�อสาร)
• COVID-19 Pandemic (การแพร่ระบาดของโควิด-19)                                                   

(ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2565)

21st Century Research Philosophy changed
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• Belief – research for community member profit
(การวิจยัเพื�อผลกาํไรของสมาชกิชมุชน)

• Way/Method – participation from all sectors and all ages
(การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกช่วงวยั)

• Phenomenon – area/ community focus
(เนน้พื�นที�/ชมุชน)

• Analysis – integrated , mixed (บรูณาการ,ผสม)

Changes
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• Researcher – teamwork and network (ทีมงานและเครอืข่าย)
• Used – commercialized (เชงิพาณชิย)์

(ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2565)

Changes
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ท่านเชื�อในวิจยัประเภทใด ?
วิจยัเชงิปรมิาณ vs วิจยัเชงิคุณภาพ หรอื 

ผสม (Mix) 
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(ที�มา: เบญจมาศ สขุสถติย,์ 2564)

วิธีแสวงหาความจรงิตามแนวคิดปฏฐิานนยิม (positivism) 
และแนวคิดปรากฎการณน์ยิม (phenomenology)
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ความเชื�อพื�นฐานในการแสวงหาความจรงิท ั�งสองแนวคดิ

21

ปฎฐิานนยิม (positivism) ปรากฏการณน์ยิม(phenomenology)

• ความจรงิเป็นโลกภายนอกและวดัไดด้ว้ย
วตัถุวสิยันิยม (objectivism)
• ผูว้จิยัเป็นอสิระ แยกออกจากสิ�งที�ถูกวจิยั
• ความจรงิเป็นเรื�องปราศจากคา่นิยม

• ความจรงิทางสงัคมสรา้งขึ�นใน
ความนึกคดิของมนุษยแ์ละเป็นอตัต
วสิยันิยม (subjectivism)



ข ั�นตอนการวิจยัที�สาํคญัในการแสวงหาความจรงิท ั�งสองแนวคดิ
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ปฎฐิานนยิม (positivism) ปรากฏการณน์ยิม(phenomenology)

• การอธบิายความกา้วหนา้ขององค์
ความรู ้เชื�อวา่วธิกีารแบบเดยีวกนั
อธบิายองคค์วามรูไ้ดทุ้กอยา่ง ทุกองค์
ความรูส้ามารถพฒันาไปจนถึงสุดยอดได ้
เหมือนกนั แตอ่าจจะชา้เร็วตา่งกนั

• วธิกีารแบบเดยีวกนัอธบิายองค์
ความรูไ้ดไ้มทุ่กอยา่ง
• ทุกองคค์วามรูเ้ปลี�ยนแปลงไปตาม
ปรากฎการณต์า่งๆ ไมส่ามารถ
กาํหนดใหค้งอยูเ่หมือนเดมิไดทุ้กเรื�อง
ตอ้งพยายามคน้หาสิ�งที�อยูภ่ายใต ้
ความจรงิ



ระเบยีบวิธีวิจยัในการแสวงหาความจรงิท ั�งสองแนวคดิ
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ปฎฐิานนยิม (positivism) ปรากฏการณน์ยิม(phenomenology)

• ใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ
• สรา้งนิยามปฏิบตักิาร
• ใชก้รอบทฤษฎกี่อนๆ
• ใชเ้ครื�องมือในการเก็บขอ้มูล
• ใชก้ลุม่ตวัอยา่งมาก

• ใชว้ธิกีารเชงิคณุภาพ
• ใชว้ธิกีารหลายๆ วธิเีพื�อสรา้ง
แนวคดิเกี�ยวกบัปรากฎการณ์
• ไมใ่ชท้ฤษฎนีาํ ศกึษาจาก
ปรากฎการณธ์รรมชาติ



ความน่าเชื�อถอืในการแสวงหาความจรงิท ั�งสองแนวคดิ
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ปฎฐิานนยิม (positivism) ปรากฏการณน์ยิม(phenomenology)

• ความตรง (validity)
• ความเที�ยง (reliability)
• การสรุปผลอา้งองิ (generalizability)

• ความเชื�อถือได ้(credibility)
• การพึ�งพากบัเกณฑอ์ื�น ๆ
(dependability)
• การถ่ายโอนผลการวจิยั
(transferability)



• Friendly (มีความเป็นมิตร)   
• Least discouragement (อย่าไปคิดลบมากมายนกั)   
• Free from prejudice (ปราศจากอคต)ิ
• Capacity of depth information  (มีความสามารถในการเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึ)
• Accuracy (มีความละเอยีด แม่นยาํ)  
• Truthful (จรงิใจ)
• Careful in listening (ฟังอย่างระมดัระวงั เป็นผูฟั้งที�ด)ี  

                                  (ที�มา: กาญจนา เงารงัษี, 2565)

จรรยาบรรณนกัวิจยั – Researcher’s Code of conduct
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• Low dependency on common sense (ไม่ควรใช ้common sense)
• Equal share management (การจดัการใหเ้ท่าเทียม)  
• Economical (ประหยดั)  
• Expert in subject (เชี�ยวชาญในเรื�องที�ทาํวิจยั)  
• Honest (ซื�อสตัย)์
                                  (ที�มา: กาญจนา เงารงัษี, 2565)

จรรยาบรรณนกัวิจยั – Researcher’s Code of conduct
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คาํจาํกดัความ
• A codification of scientific morality in practice
• ประมวลกฎหมายของศลีธรรมจรยิธรรมสู่การปฏบิตัทีิ�เป็นวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
                                  (ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2565)

จรยิธรรมการวิจยั - Research Ethics
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• ประมวลหลกัความประพฤตปิฏบิตัทีิ�แสดง ถงึมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน (standards of work performance) และความมี
จรยิธรรมการวิจยั (research ethics) เพื�อรกัษาและส่งเสรมิเกยีรติ
คุณ ชื�อเสยีง และฐานะของความเป็นนกัวิจยัในสาขาวิชาชพีของตน                                  

                                           (ที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต,ิ 2555)

จรรยาวิชาชพีวิจยั (research code of conduct)
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• แนวทางพื�นฐานในการประพฤตปิฏบิตัขิองนกัวิจยั ที�ถอืเป็นแบบอย่าง
ที�ดทีี�สมควรยดึถอืปฏบิตั ิเพื�อรกัษาไวซ้ึ�งมาตรฐานแห่งวิชาชพีวิจยั
และจรยิธรรมการวิจยั                                  

แนวทางปฏบิตัิ (code of practice or best practice)

29



• ลกัษณะที�ดหีรอืที�พงึประสงคข์องผูป้ระกอบวิชาชพีวิจยัในศาสตรแ์ละ
สาขาวิชาต่าง ๆ ที�ถอืเป็นเกณฑเ์ทียบกาํหนดว่าเป็นผูมี้ความประพฤติ
ปฏบิตัทีิ�ถูกตอ้งท ั�งทางวิชาการและวิชาชพี รวมทั�งความมีคุณธรรม
และจรยิธรรมทาํใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากสถาบนัหรอืองคก์รหรอื
ประชาคมวิจยัว่าเป็นแบบอย่างที�ด ี                                 

                                           (ที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต,ิ 2555)

มาตรฐานวิชาชพีวิจยั (research professional standards)
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• เนน้ความถูกตอ้ง
• ไม่ขดัต่อกฎหมาย ความมั�นคง ความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดี
• กระทาํดว้ยความรูค้วามสามารถของตน ไม่คดัลอกผลงานผูอ้ื�น (plagiarism)
• ดาํเนนิการปราศจากความลาํเอยีง (bias)
• ไม่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ ์(violation)
• ไม่บดิเบอืน (distortion)
                   (ที�มา: กาญจนา เงารงัษ,ี 2558 อา้งใน กุหลาบ รตันสจัธรรม และ พระมหาสมบรูณ ์วุฑฒิกโร, 2562)

หลกัการเบื�องตน้
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• การคดัลอกผลงาน หรอืแอบอา้งความคดิเห็นของ ผูอ้ื�นมาเป็นของตน 
หรอืการลอกเลยีนวรรณกรรม (plagiarism)
• การคดัลอกผลงานของตนเอง (self-plagiarism)
• การปลอมแปลงขอ้มูล (falsification)
• การสรา้งขอ้มูลเท็จหรอืการเสกสรรปั� นแต่ง (fabrication)

การประพฤติผดิจรรยาวิชาชพีวิจยั (Misconduct)
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จรรยาวิชาชพีของนกัวิจยัและแนวทางปฏบิตัิ

33(ที�มา: เบญจมาศ สขุสถติย,์ 2564)



Research ethics milestones

34(ที�มา: เบญจมาศ สขุสถติย,์ 2564)



• หลกัความเคารพในบคุคล (Respect for persons)
• หลกัคุณประโยชน ์(Beneficence)
• หลกัความยุตธิรรม (Justice)

The Belmont Report (1979)
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• การใหค้วามยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัโดย
• บอกกล่าวขอ้มูลอย่างเพยีงพอ
• ใหอ้สิระในการตดัสนิใจ

• ศกัดิ�ศรขีองกลุ่มเปราะบางและอ่อนแอ
• ความเป็นส่วนตวั และรกัษาความลบั

Respect for person หลกัการเคารพในบคุคล
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• ไม่ก่ออนัตราย
• ประเมินความสมดลุระหว่างความเสี�ยงและ
คุณประโยชน์

Beneficence หลกัคุณประโยชน์
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จรยิธรรมการวิจยัในคน และ จรยิธรรมการวิจยัในสตัว์
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จรยิธรรมการวิจยั

39(ที�มา: เบญจมาศ สขุสถติย,์ 2564)



จรยิธรรมการวิจยั

40(ที�มา: เบญจมาศ สขุสถติย,์ 2564)



จรยิธรรมการวิจยั

41(ที�มา: เบญจมาศ สขุสถติย,์ 2564)



• รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 2
• รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ มาตรา 35
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 420
• ประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะความผดิต่อชวิีต ร่างกาย เสรภีาพ
• พระราชบญัญติัความรบัผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที� พ.ศ.2539 มาตรา 8
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 425
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 426

กฎหมายและขอ้บงัคบัการวิจยัในมนุษยใ์นประเทศไทย
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แนวปฏบิติั
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การขอรบัพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั

44

• 01 การขอยกเวน้ (Exemption)
• 02 การขอรบัการพจิารณาแบบเร่งด่วน (Expedited)
• 03 การขอรบัการพจิารณาในที�ประชมุ (Full Board)



โครงการวิจยัที�สามารถขอรบัการยกเวน้จากการพจิารณาของ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั

45

ยกเวน้
โครงการวิจยัที�เกี�ยวกบันกัโทษหรอืผูอ้ยู่ในทณัฑสถาน,ผูติ้ดเชื�อ HIV, ผูป่้วยระยะ
สดุทา้ย, ผูไ้รค้วามสามารถหรอืเสมือนไรค้วามสามารถ, ทารกในครรภ,์ ทารก
แรกเกดิ, เดก็, หญงิมีครรภ ์และ human in vitro fertilization ไม่สามารถ
ขอรบัการยกเวน้การพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัได ้



การขอรบัพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั

46

• การขอรบัการพจิารณาแบบเร่งด่วน
   ก่อความเสี�ยงไม่เกนิ minimal risks โอกาสและขนาดของภยนัตราย หรอื
ความไม่สบายที�คาดหวงัจากการวิจยั ไม่เกนิไปจากสิ�งที�เกดิขึ�นในชวิีตประจาํวนั 
หรอืระหว่างการตรวจหรอืการทดสอบทางร่างกายหรอืจติใจตามปกติ
• การขอรบัการพจิารณาในที�ประชมุ
   ก่อความเสี�ยงเกนิ minimal risks



วุฒบิตัรการอบรมจรยิธรรมการวิจยัในคน
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แนวทางปฏบิตัเิพื�อความ
ปลอดภยัทางชวีภาพสาํหรบัการ
ดาํเนนิงานดา้น  
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่
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แนวทางปฏบิตัเิพื�อความปลอดภยัทางชวีภาพสาํหรบัการดาํเนนิงาน
ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่
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แนวทางปฏบิตัเิพื�อความ
ปลอดภยัทางชวีภาพสาํหรบัการ
ดาํเนนิงานดา้น  
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่
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แนวปฏบิตัเิพื�อความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร
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แนวปฏบิตัเิพื�อความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร
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       ขอบคุณครบั

ปรชัญาการวิจยั จรรยาบรรณนกัวิจยั และจรรยาบรรณการวิจยั
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