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ความหมายของการวิจัย

ค าว่า Research มีรากศัพท์มาจาก Re + Search  

Re แปลว่า ซ  า 

Search แปลว่า ค้น 

ดังนั น Research แปลว่า 

ค้นคว้าซ  าแล้วซ  าอีก 
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ความหมายของการวิจัย
 ค าว่า วิจัย มาจากภาษาบาลีว่า วิจย (วิ-จะ-

ยะ) (ภาษาบาลี) 

 ปรากฏ ในบทสวด โพ ชฌั งคปริ ต ร์ ว่ า 
“โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต ธมฺมาน วิจโย”

 มาจาก วิ (วิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + จิ ธาตุ (สั่ง
สม) แปลงเป็น เจ–จย

 รวมเป็น วิจย แปลว่า สั่งสม (ค้นคว้า/ท า
อย่างต่อเนื่อง) อย่างวิเศษ, สั่งสมจนแจ้งชัด, 
สั่งสมให้เห็นสิ่งที่ต่างออกไป, ค้นหา 
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 “ปรัชญา” แปลมาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Philosophy” (พระเจ้าวรวงศเ์ธอกรม
หมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ)์

 “Philosophy” มาจากภาษากรีกโบราณ คือ “Philos” (ผูร้ัก) และ “Sophia”

(ความปราดเปรื่อง)  “รักในความรู”้ “รักในความรู”้
 “ปรัชญา” มาจากรากศัพท์สันสกฤตว่า “ปฺร” (รอบ,ประเสริฐ) และ “ชฺญา” (รู,้ 

ความรู้)  “ปฺรชฺญา”  “ความรอบรู”้ หรือ “ความรู้อันประเสริฐ”

5ความหมายของปรัชญา



6ปรัชญา (Philosophy) คือ อะไร?

ความไม่รู้

สงสัย

รักในความรู้

ใคร่รู,้ อยากรู้
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วิวัฒนาการการแสวงหาความรู้

1.การใช้ประสบการณ์
 ความบังเอิญ (By Chance)

 การลองผิดลองถูก (By Trial and 
Error)
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2.การใช้เหตุผล (Reasoning)

การใช้เหตุผลแบบนิรนัยหรือวิธีอนมุาน 

(Deductive Reasoning)

การใช้เหตุผลแบบอุปนัยหรือวิธีอุปมาน 

(Inductive Reasoning)
3.การใช้แหล่งความรู้
 ผู้รู้ (Authority) หรือนักปราชญ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ (By 

Expert)

 ความเชื่อขนบธรรมเนียมที่มาแต่โบราณ (Traditional 
Believes) 

 เอกสาร หนังสือ หรือต าราต่าง ๆ (Text Books)

4.การวิจัย (Research)

การแสวงความความจริงโดย
วิ ธี ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
(Scientific Method)



 มนุษย์พัฒนาความสามารถในการเข้าใจโลกด้วยการใช้เหตุผล 

 มนุษย์ใช้ความคิดที่มีเหตุผลคิดค้นหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุ
และผล (Cause and Effect Relationship)

10การใช้เหตุผล



11

พระอาทิตย์คืออะไร? What is the sun?



1.การใช้เหตุผลแบบนิรนัย
หรือวิธีอนุมาน 
(Deductive Reasoning)

12การใช้เหตุผล 
(Reasoning)

2.การใช้เหตุผลแบบอุปนัย
หรือวิธีอุปมาน (Inductive 
Reasoning)



Aristotle 
 เสนอ “วิธีการแสวงหาความรู้โดยอาศัย

หลักเชิงเหตุผล (Syllogistic Reasoning)” 

 เป็นกระบวนการคิดค้นจากเรื่องทั่วไปสู่
เรื่องเฉพาะเจาะจง

วิธีนิรนัย/อนุมาน(Deductive Method) 13



วิธีนิรนัย ประกอบด้วย 14

1. ข้อตั งหลัก (Major Premise) เป็นข้อตกลงที่ก าหนดขึ้น 

2. ข้อตั งรอง (Minor Premise) เป็นเหตุเฉพาะกรณีที่ต้องการ
ทราบความจริง และสัมพันธ์กับข้อตั้งหลัก

3. ข้อสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปจากการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของข้อตั้งหลักและข้อตั้งรอง



วิธีนิรนยั/อนุมาน(Deductive Method)
15

ขั นตอน ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2

ข้อตั งหลัก (Major Premise)

ข้อสรุป (Conclusion)

ข้อตั งรอง (Minor Premise)

สัตว์ปีกทุกตัวมี 2 ขา

ไก่เป็นสัตว์ปีก

ไก่มี 2 ขา

ถา้นักเรียนมาโรงเรียนสาย

ครูจะท าโทษ

เด็กชายจุกมาโรงเรียนสาย

เด็กชายจุกโดนครูท าโทษ



วิธีนิรนัย/อนุมาน(Deductive Method) 16

ทฤษฎี

สมมตฐิาน

การสงัเกต

การยนืยนั



วิธีนิรนัย/อนุมาน (Deductive Method)

 เป็นกระบวนทัศน์ของการวิจัยภายใต้แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม 
(Postpositivism)

 มองสิ่งต่าง ๆ ว่ามีสาเหตุและที่มาของการการเกิด

 เพราะฉะนั น หน้าท่ีของนักวิจัย คือ เก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์
เพื่ออธิบายสาเหตุของการเกิด 

 เป็นแนวคิดของ “การวิจัยเชิงปริมาณ” 
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Francis Bacon 
 แย้งว่าวิธีนิรนัยของ Aristotle มีจุดอ่อน/

ข้อจ ากัด
 ไม่ช่วยให้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 
 ข้อสรุปจะมีความเที่ยงตรงเพียงใดย่อมขึ นอยู่กับ

ข้อตั งหลักและข้อเท็จรอง
 ถ้าข้อเท็จจริงทั งสองนี ขาดความเที่ยงตรง ก็อาจ

ท าให้ข้อสรุปขาดความเที่ยงตรงได้

วิธีนิรนัย/อนุมาน(Deductive Method) 18



วิธีนิรนัย/อนุมาน(Deductive Method) 19

ขั้นตอน

3. ข้อสรุป (Conclusion)

ตวัอยา่ง

ปลาดุกเป็นปลาชนิดหนึ่ง

ปลาทุกชนิดมีเกล็ด

เต่าจึงเป็นนก
ชนิดหนึ่ง

นกทุกชนิดออกลูก

เป็นไข่

เต่าออกลูก

เป็นไข่

ปลาดุกมีเกล็ด

ตวัอยา่ง

2. ขอ้ตั้งรอง (Minor Premise)

1. ข้อตั งหลัก (Major Premise)



Francis Bacon ได้เสนอวิธีอุปนัย/อุปมาน (Induction Method 
/Baconian Induction) โดยรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆ แล้วจึง
สรุปรวบไปหาส่วนข้อเท็จจริงใหญ่ 

วิธีอุปนัย/อุปมาน(Inductive Method) 20

วิธีอุปนัย มี 3 ขั นตอน
 ขั นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงย่อย

 ขั นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงย่อย
เหล่านั้น

 ขั นตอนที่ 3 สรุปผล (Conclusion)



ทฤษฎี

สมมตฐิานครา่วๆ

การสงัเกต

ความมีแบบแผน

Bottom-up Approach

วิธีอุปนัย/อุปมาน(Inductive Method) 21



วิธีอุปนัย/อุปมาน(Inductive Method)

วิธีอุปนัยมี 3 แบบ

 อุปนัยอย่างสมบูรณ์ (Perfect Inductive) การเก็บรวบรวม
ข้อเท็จจริงย่อยๆ จากทุกหน่วยของประชากร แล้วจึงสรุปรวม

 อุปนัยที่ไม่สมบูรณ์ (Imperfect Inductive) การเก็บรวบรวม
ข้อเท็จจริงย่อยๆ จากบางส่วนของหน่วยประชากร (กลุ่มตัวอย่าง) แล้ว
จึงสรุปรวม

 Baconian Inductive เป็นการอุปมานที่ไม่สมบุรณ์วิธีหนึ่ง ซึ่งเบคอนเสนอว่า ในการ
ตรวจสอบข้อมูลนั้น ควรแจงนับหรือศึกษารายละเอียดของข้อมูลเป็น 3 กรณี คือ
 1) พิจารณาส่วนที่มีลักษณะเหมอืนกนั (Positive instances) 
 2) พิจารณาส่วนที่มีลักษณะแตกต่างกัน (Negative instances) 
 3) พิจารณาส่วนท่ีมีความแปรเปลี่ยนไป (Alternative instances) 
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นิรนัย (Deductive Method) : วิธีการแสวงหาความรู้จาก
ข้อเท็จจริงใหญ่ไปสู่ข้อเท็จจริงย่อย จากทั่วไปไปสู่เฉพาะ

ทฤษฎี  วิเคราะห์ได้องค์ความรู้ย่อยๆ เป็น Deductive

สรุปแนวคิด “วิธีการแสวงหาความรู้ ” 23

อุปนัย (Inductive Method) : รวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆ แล้วจึง
วิเคราะห์สรุปรวบไปหาส่วนข้อเท็จจริงใหญ่

รวบรวมองค์ความรู้ย่อยๆ  ทฤษฎี เป็น Inductive



Charles Darwin เสนอให้บูรณา
การวิธีนิรนัยกับวิธีอุปนัย เพราะ
เห็นว่าทั้งสองวิธีจะมีประโยชน์ มี
ข้อดี/ข้อด้อยแตกต่างกัน เรียกว่า
วิธีนี้ว่า

“วิธีนิรนัย-อุปนัย 
(Deductive-Inductive Method)”

พัฒนาการแนวคิด “วิธีการแสวงหาความรู้ ”

John Dewey ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้ 

“ห ลั ก ก า ร คิ ด แ บ บ ใ ค ร่ ค ร ว ญ
รอบคอบ (Reflective Thinking)”

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method)

24



2) ขั นตั งสมมติฐาน(Hypothesis) การคาดคะเน
ค าตอบที่อาจเป็นไปได้

วิธ
ีกา
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d) 25

1) ขั นปัญหา (Problem) ประเด็นข้อสงสัย หรือ
ค าถาม/โจทย์

3) ขั นรวบรวมข้อมูล (Gathering Data) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา

4) ขั นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) การน าข้อมูลที่
รวบรวมมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ

5) ขั นสรุป(Conclusion) การน าผลการวิเคราะห์ 
มาแปลผลและตีความ เพื่อสรุปผลการวิจัย



Research แปลว่า การค้น
แล้ว ค้นอีก เพื่อให้ได้
ค ว า ม รู้ ค ว า ม จ ริ ง ที่
น่าเชื่อถือ

วิจัย แปลว่า ค้นคว้า/ท าอย่าง
ต่อเนื่องจนแจ้งชัด, ให้
เห็นสิ่งที่ต่างออกไป

Philosophy แปลว่า  รักใน
ความรู,้ สงสัย

ปรัชญา แปลว่า ความรอบรู้” 
ห รื อ  “ ค ว า ม รู้ อั น
ประเสริฐ

สรุป 26

4) ขั นวิเคราะห์ข้อมูล

3) ขั นรวบรวมข้อมูล

2) ขั นตั งสมมติฐาน

1) ขั นปัญหา

ปรัชญาการวิจัย

5) ขั นสรุป



ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
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จรรยาบรรณการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Research Ethics























การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน





สภาจุฬาฯ มีมติเพิกถอนปริญญาดุษฎี
บัณฑิ ต  น ายศุ ภชั ย  หล่ อ โ ลหกา ร 
ผู้ อ านวยการส านั กงานนวั ตกรรม
แห่ งชาติ  (สนช . )  อดี ตนิ สิ ตระดับ
ป ริ ญ ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ 
หลังพบคัดลอกปริญญา ชี้มีผล 21 มิ.ย.
นี้ ยันเจ้าตัวฟ้องได้ ถือเป็นสิทธิ์ ปิดปาก
ไม่วิพากษ์กระทบต้นสังกัดอย่างไร

• จากกรณีที่จุฬาฯได้รับร้องเรียนจาก Mr.william Wyn Ellis ว่านายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อ านวยการส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อดีตนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ส าเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2550 ได้ลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการของผู้ร้องเรียนเพื่อน าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของตนโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา ท าให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับความเสียหาย เมื่อปี 2552













การให้ความยินยอม









ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
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