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ปรัชญาการวิจัย

หัวข้อการบรรยาย
1. การคิดสู่การวิจัยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ชุมชน และพันธกิจของหน่วยงาน
2. วิธีแสวงหาความจริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) และแนวคิดปรากฏการณ์
นิยม (Phenomenology)
3. ขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญในการแสวงหาความจริงทั้งสองแนวคิด
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ปรัชญาการวิจัย (Research Philosophy)

•Philosophy
มาจากภาษากรีกโบราณ 
“Philos” (ผู้รัก) +
“Sophia” (ความปราดเปรื่อง) 
= “รักในการแสวงหาความรู”้
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•Research = re+search
การแสวงหาซ้ าแล้วซ้ าเล่า
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ต่อยอดความรู้เดิม



การวิจัย 

•หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความจริง อย่างมีระบบ 
ตามระเบียบแบบแผนและวิธีการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในแต่
ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ที่ตอบ
ค าถามหรือปัญหาที่สนใจ หรือได้ข้อค้นพบใหม่หรือแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ที่ใช้แก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
หรือเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อน าไปตั้งกฎ
ทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย 

(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2555: 3)
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ที่มา: หนังสือจรรยาวิชาชีพวิจัยฯ (วช. 2555: 3)

กระบวนการวิจัย (Research process) หมายถึง กระบวน
การศึกษาค้นคว้าเป็นล าดับขั้นตอน มีระบบ ระเบียบ แบบแผน 
และวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อน
การด าเนินงานวิจัย ระหว่างการด าเนินงานวิจัย และหลังการ
ด าเนินงานวิจัย จนถึงได้รายงานผลการวิจัย การเยแพร่
ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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การคิดสู่การวิจัยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ชุมชน 
และพันธกิจของหน่วยงาน

ระดับนโยบาย
• ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ)
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับที่ 12 (2560-2564))
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• นโยบายรัฐบาล
ระดับความต้องการ ความจ าเป็นเร่งด่วน
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
• ความต้องการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน/(ตนเอง)
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วิธีแสวงหาความจริง ตามแนวคิดปฏฐิานนิยม (Positivism) และ
แนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology)

ปฏฐิานนิยม (Positivism) 
• เชื่อถือข้อเท็จจริงเชิงวัตถุวิสัย (objective) 
• ปรากฏการณ์ทุกอยา่งต้องมี สาเหตุ ความรู้ความจริงต้องสามารถวัดและประเมินได้ 
• เป็นพื้นฐาน ของการวิจัยเชิงปริมาณที่แสวงหาความรู้จากข้อมูลเชงิประจักษ์ ซึ่งมนุษย์ 

สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า พิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ ตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 
• ใช้วิธีการหาความรู้แบบนิรนัย (deductive)เป็นหลัก เริ่มต้นจากข้ออ้างซึ่งมีลักษณะ

ทั่วไป (universal) ไปสู่ข้อสรุปซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ (particular)
• วิจัยปริมาณ 7



แนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology)
• ความส าคัญกับมนุษย์ (social actor) ว่า เป็นแหล่งที่มาของ

ความรู้และความหมาย ต่างๆ ในสังคม 
• มุง่ท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของปรำกฏกำรณ์หรือเหตกุำรณ์
ในชีวิตท่ีบคุคลได้ประสบ (life-world) และ “ประสบการณ์
ร่วม” หรือ “การรับรู้ร่วม” (typification)
• ความรู้/ความจริงเป็นอัตวิสัย และข้ึนอยู่กับบริบทหรือ

แหล่งที่มาของความรู้/ความจริงนั้น
EX เลือกตั้ง มองได้หลายแง่

• การวิเคราะห์แบบปรากฏการณ์วิทยาคือการตีความเพื่อค้นหาความหมายหรือค าอธิบายจากทัศนะผู้ถูกกระท า
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• ใช้วิธีการหาความรู้แบบอุปนัย (Inductive) เริ่มต้นจากข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ (particular) 
ไปสู่ข้อสรุปซ่ึงมีลักษณะทั่วไป (universal)

• วิจัยคุณภาพ



การแสวงหาความจริงของทั้งสองแนวคิด

ปฎิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม

ความรู้/ความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นเอกเทศ 
มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective) 
มีคุณสมบัติเป็นสากล (Reality is Universal) 
สามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาและบริบท  
(Single Reality) 
(แนวคิดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัจนิยม (Realism) เป็นแนวคิดที่
ได้รับความนิยมในสายวิทยาศาสตร์)

ควำมรู้/ควำมจริง เป็นสิ่งที่ถกูสร้ำง
ขึน้มำ มีคณุสมบตัเิป็นอตัวิสยั 
ขึน้อยูก่บับริบท จงึมีลกัษะเฉพำะ
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มิตเิปรียบเทียบ: Epistemology(ภววิทยา) อะไร คือ ธรรมชาติของความรู้/ความจริง



ปฎิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม

- ผู้แสวงหาความรู้/ความจริง กับความรู้/ความ
จริงเป็นอิสระจากกัน 

- ท าความเข้าใจอย่างปราศจากอคติ (No Bias) 
- มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity)

ผู้รู้กับสิ่งที่รู้ เป็นสองส่วนที่ ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ ทั้งสองส่วนมีปฏิสัมพันธ์ 
และต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน
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มิตเิปรียบเทียบ: Ontology (ญาณวิทยา)
อะไร คือ ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสวงหาความรู้/ความจริง และ ความรู้/ความจริง
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ปฎฐิานนิยม ปรากฏการณ์นิยม

วิธีการทดลอง (Experimental) 
ส่วนใหญ่ใช้วิธอีุปนัย (Inductive) และใช้
เทคนิควิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 
Technique)
นักวิจัยเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ไม่ใกล้ชิดกับ
กลุ่มตัวอย่าง

ใช้วิธีการเชิงคุณภาพที่หลากหลาย นักวิจัย
เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงกับ สถานการณ์ 
หรือกับกลุ่มผู้ถูกศึกษา ใช้ตรรกะแบบ
อุปนัยเป็นหลัก

มิตเิปรียบเทียบ: Methodology (วิธีวิทยา) 
ผู้แสวงหาความรู้/ความจริง มีวิธีการที่จะแสวงหาความรู้/ความจริง อย่างไร



ขั้นตอนการวิจัยที่ส าคัญในการแสวงหาความจริงทั้งสองแนวคิด

วิธีการ ปฎฐิานนิยม ปรากฏการณ์นิยม

การก าหนดโจทย/์
ปัญหาการวิจัย

ศึกษา บรรยาย หาความสัมพันธ์ 
สมการท านาย

ท าความเข้าใจความหมาย ความรู้สึก 
ประสบการณ์ มนุษย์ ที่มีการเชื่อมโยงกับ
บริบทของสังคม

การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง

ทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี

ทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อ
พิสูจน์ ท าความเข้าใจ และ/ หรือสร้าง
ทฤษฎี เน้นทบทวน บริบทนั้น ๆ 

การก าหนดตัวแปร
วัตถุประสงค์
สมมติฐาน

• นิยามตัวแปรเพ่ือการวัด 
• พิสูจน์ทฤษฎี
• ส่วนใหญ่มีสมมติฐานที่ชัดเจน

• นิยามตัวแปรกว้างๆ
• ท าความเข้าใจหรือสร้างทฤษฎี
• ไม่ก าหนดสมมติฐาน
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วิธีการ ปฎฐิานนิยม ปรากฏการณ์นิยม

การออกแบบเครื่องมือ เน้นเครื่องมือวัดที่มีการ ตรวจสอบ
ความตรง ความ เที่ยง

เน้นเครื่องมือที่สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกได้ 
และอาจระบุว่านักวิจัยเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญ

กรอบแนวคิด ก าหนดล่วงหน้าชัดเจน ก าหนดอย่างคร่าวๆ

กลุ่มตัวอย่าง สุ่มมาจ านวนมาก
/อ้างอิงประชากร

กลุ่มตัวอย่างน้อย สนใจกลุ่มที่ศึกษาเฉพาะ

การเก็บข้อมูล วิธีเชิงปริมาณ วิธีการเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์และ
สรุปผล

อ้างอิงสถิติ
มีรูปแบบเฉพาะ

อ้างอิงค าพูดหรือเร่ืองราวจากกลุ่มตัวอย่าง
มีรูปแบบหลากหลาย
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จรรยาบรรณการวิจัย
และแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ

หวัข้อการบรรยาย
• หลกักำรของจรรยำบรรณกำรวิจยั
• แนวปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัจรรยำบรรณ
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จรรยาบรรณการวิจัย

จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) 
หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และ
ความมีจริยธรรมการวจิัย (Research Ethics) เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของความเป็นนักวิจัยใน
สาขาวิชาชีพของตน
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หลักการของจรรยาบรรณการวิจัย

• 1. นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
• ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น / ต้องรับผิดชอบ/ ต้องมีใจเปิดกว้างทางความคิด/ 

ต้องมีความยุติธรรม / ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมวิจัย

• 2. นักวิจัยพึงท าวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน
• 3. นักวิจัยต้องมีอิสระในทางวิชาการ โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย
• 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานการวิจัย

• มำตรฐำนกำรวิจยัในคน 
• มำตรฐำนกำรด ำเนินกำรตอ่สตัว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
• มำตรฐำนควำมปลอดภยัห้องปฏิบตัิกำร 
• มำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ 
• มำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ประเมินโครงกำรวิจยั ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจยั 
• มำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยัและผลงำนทำงวิชำกำร รวมทัง้จริยธรรมนกัวิจยั
More information: https://www.nrct.go.th/การวิจัย/การวิจัย/มาตรฐานการวิจัย
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Ethic certification (EC)
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• ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ข้อ 5.4.1 (6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวจิัยในคน 
หรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ

วิจัยในคน
Full Board Review
Expedite Review
Exemption Review

วิจัยในสัตว์
Full Board Review
Expedite Review



หลักจริยธรรมการวิจัยในคน 

• หลักการให้ประโยชน์ 
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
(Beneficence/ 
Non-maleficence)
ประโยชน์ ความเสี่ยง
ต่อตัวผู้ร่วมวิจัย/
อาสาสมัคร
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• หลักความเคารพในบุคคล 
(Respect for person) 
ขอความยินยอมจากผู้ที่เป็น
กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ของการวิจัย ให้เข้าร่วมเป็น 
อาสาสมัครในการวิจัย 

• หลักความยุติธรรม 
(Justice) มีเกณฑ์การ
คัดเข้าและออกชัดเจน 
ไมม่ีอคติ มีการกระจาย
ประโยชน์และความเสี่ยง
อย่างเท่าเทียมกัน



กลุ่มตัวอย่างที่อ่อนไหว

• ผูอ้่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มท่ี ไม่สามารถท า
ความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ เช่น
-ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต ผู้ป่วย
โรคเอดส์

-นักโทษ (prisoners) 

-ผู้ป่วยหมดสติ(comatose) ผู้ป่วยพิการ 
(handicapped) 

-นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา (students) 

-กลุ่มคนที่มีพลัง อ านาจน้อย (marginalized 
people) เช่น ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย

-ทหาร (soldiers) 

-กลุ่มเปราะบางทางสังคม (socially vulnerable) 
เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ ผู้ติดยาเสพติด

-กลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศ 
หรือกลุ่มรัก ร่วมเพศ

คุ้มครอง

นักวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย งานวิจัย
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• Ex องค์การสวนสัตว์ฯ
• รวบรวมสัตว์ นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในด้านการเป็น

แหล่งศึกษาวิจัยสัตว์ป่า
• จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ๑. ใช้และรักษาทรัพย์สินของ

องค์การสวนสัตว์ทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งเทคโนโลยีข้อมูลการวิจัยและ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือบุคคลอื่น...
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัย

เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า อย่างยั่งยืน

การวิจัยในสัตว์
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แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 
(ก่อนการด าเนินงานวิจัย)

•เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู้ความสามารถเพยีงพอ
•ออกแบบการวิจัย ระบุวิธีการต่างๆ ในการท างานอย่างชัดเจน
•อ้างอิงผลงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักการวิชาการ
•ปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัยในคนหรือในสัตว์
•มีความโปร่งใสในการเสนอขอรับทุน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
(ระหว่างการด าเนินงานวิจัย)
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเก็บข้อมูลมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัย

 ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ รักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง

 ไม่ใช้ค่าตอบแทนในการจูงใจให้ผู้รับการวิจัยร่วมมือในการให้ข้อมลูหรอืเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการที่นักวิจัยต้องการ

 ด าเนินงานตามข้อสัญญา รายงานความก้าวหน้าตามกรอบที่ก าหนด
 พร้อมรับการตรวจสอบทุกระยะ 
 ต้องระงับหรือยุติการด าเนินงานหากพบว่างานส่งผลต่อสาธารณชน 

สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศ โดยไม่ทันคาดคิดมาก่อน 23



แนวการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
(หลังการด าเนินงานวิจัย)

ต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัย
มคีวามชัดเจน

มีข้อมูลหรือมีหลักฐานสนับสนุน
อย่างเพียงพอ

อ้างอิงถูกต้อง
ใช้ประโยชน์จากผลงานในทางที่ชอบธรรม 
ไมส่่งผลงานเดียวกันตีพิมพ์หลายแห่งในเวลาเดียวกัน

เก็บรักษาข้อมูลส าคัญ
ตามที่แหล่งทุนก าหนด
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ทุจริตทางวิชาการ 

• 1) การขโมยความคิด/ผลงานของผู้อื่น หรือโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) 
การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยไม่อ้างอิง 
• 2) การสร้างข้อมูลเท็จ การสร้าง ผลงานวิจัยเท็จ หรือการอ้างอิงเท็จ 

(Fabrication) 
• 3) การโกงหรือการทุจริตอื่นๆ (Cheating) เช่น การน าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จต่อ

ผู้สอน การซื้อ-ขายผลงานทางวิชาการ พฤติกรรมการทุจริตใน ห้องสอบ การลอก
ข้อสอบ การน า ผลงานที่ท า หลายคนมาเป็นของตนเอง การน าเสนอผลงานที่ เคย
เสนอแล้วซ้ า เป็นต้น 
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สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ของนายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) หลังมีการตรวจพบว่าวิทยานิพนธ์ของนาย
ศุภชัยมีการคัดลอก หรือลอกเลียนวรรณกรรมโดยมิชอบ 
(Plagiarism)...
https://thaipublica.org/2012/06/plagiarism-5/

ถูกนางสาว ว. (นามสมมุติ) ซึ่งได้รับอนุมัติ
ปริญญาโท จากภาควิชามานุษยวิทยา คณะ
โบราณคดี มศก. เมื่อ พ.ศ.2553 ด้วยการท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง "ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกับ
การปรับตัวธุรกิจร้านอาหารไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม"....... ดูต่อได้ท่ี : 
https://www.khonkaenlink.info/home/new
s/1724.html

Example
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แนะน ำเพิ่มเติม http://ohrs.nrct.go.th/e-learning
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Q & A
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