
การวิจัยคืออะไร?



ความหมายของการวิจยั (research)  

มีผ ูท่ี้อย ูใ่นวงการวิจยัใหค้ านิยามไวม้ากมาย 

พอจะประมวลได ้ดงัน้ี......



การวิจัยคือ.......

❖ การวิจยั คือ การศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตรโ์ดยใชวิ้ธีทาง

ตรรกวิทยาอย่างมีระบบเพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงใหม่หรือพิสจูน์

ขอ้เท็จจริงเก่าและเพื่อวิเคราะหผ์ลก่อนหลังของความสัมพันธ์

ระหว่างกนั 

❖ การวิจยั คือ การตัง้ค าถามแลว้ด าเนนิการเพ่ือหาค าตอบ

❖ การวิจยั คือ กระบวนการคิดแลว้ท าอย่างเป็นระบบเพื่อคน้หา

องคค์วามรูใ้หมห่รือพิสจูนค์วามรูเ้ดมิ 



การวิจัยคือ.......
❖ การวิจยั คือ การหาค าตอบใหแ้ก่ค าถามท่ีผูวิ้จัยอยากรูเ้กี่ยวกับปัญหาท่ี

ผูวิ้จยัมองเห็นซ่ึงอาจมีหลายปัญหาแตผู่วิ้จยัตอ้งเลือกปัญหาท่ีเห็นว่าส าคญั

และมคีวามจ าเป็นตอ้งหาค าตอบโดยการศึกษาวิจยั [คูม่อืของ วช. p.18] 

❖ การวิจยั คือ การคน้ควา้หาความจริงโดยวิธีการอย่างเป็นระบบท่ีเชื่อถือได ้

หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร ์[Lehmann and Mehrens อา้งโดย ลว้น สายยศ

และองัคณา สายยศ เทคนคิการวิจยัทางการศึกษา 2536 หนา้ 9] 

❖ การวิจยั คือ การสะสม การรวบรวม การคน้ควา้เพื่อหาขอ้มลูอย่างถ่ีถว้น

ตามหลกัวิชา (พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542)



สรปุ

การวิจยั  คือ  การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระเบียบ เพ่ือ

แสวงหาค าตอบส าหรบัปัญหาหรอืค าถามการวิจยัท่ี

ก าหนดไว ้หรอืเพ่ือแสวงหาความร ูใ้หม ่ มีจดุม ุ่งหมายท่ี

แน่นอนและชดัเจน ซ่ึงท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ทาง

วิชาการ หรอืเกิดประโยชนใ์นทางปฏิบติั ดว้ยกระบวนการ

อนัเป็นท่ียอมรบัในวิทยาการแต่ละสาขา



การวิจัยมีกี่ประเภท ?



การจ าแนกประเภทของการวิจยั 

สามารถจดัท าไดห้ลายลกัษณะ ขึน้อยู่กบัผูจ้ าแนกว่าจะ

อาศยัเกณฑห์รือหลกัการใดในการจ าแนก  ซ่ึงแนวทาง

ในการจดัจ าแนกตามเกณฑต์า่งๆ มดีงันี ้(บญุธรรม 

กจิปรีดาบริสทุธ์ิ, 2535: 17-21)



ประเภทของการวิจยัแบ่งตามประโยชนข์องการน าผลวิจยัไปใช้

ตามเกณฑน้ี์จะมี 3 ประเภท   ไดแ้ก่

การวิจยัพื้นฐานหรือการวิจยั

บริสทุธ์ิ (basic or pure research) 

การวิจยัประยกุต์

(applied research) 

การวิจยัเชงิปฏิบตัิการ 

(action research) 



ประเภทของการวิจยั แบ่งตามวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการเสนอ

ขอ้มลู  การแบ่งตามเกณฑน้ี์ จะมีการวิจยัอย ู ่5 ประเภท คือ

การวิจัยขั้นส ารวจ 
(exploratory 

research) 

การวิจัยเชิงบรรยาย 
(descriptive research) 

การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย 
(explanatory research) 

การวิจัยเชิงคาดคะเน 
(predictive research) 

การวิจัยเชิงวินิจฉัย 
(diagnostic research) 



ประเภทของการวิจยั แบ่งตามความสามารถในการควบคมุตวัแปร  

การวิจยัท่ีแบ่งตามเกณฑน้ี์อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

การวิจัยเชิงทดลอง 

(experimental research) 

การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasi 

experimental research) 
การวิจัยเชิงธรรมชาติ 

(naturalistic research) 



ประเภทของการวิจยัแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจยั  

การวิจยัท่ีแบ่งตามเกณฑน้ี์จะแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

การวิจยัเชิงประวติัศาสตร ์

(historical research) 

การวิจยัเชิงบรรยาย 

(descriptive research) 

การวิจยัเชิงทดลอง 

(experimental research) 



ประเภทของการวิจยัแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจยัทัว่ไป  

การวิจยัอาจแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจยัทัว่ๆ ไป ได ้6 ประเภท  ดงัน้ี

การวิจยัเชิงทดลอง 

(experimental research)

การวิจยัเชิงประวติัศาสตร ์

(historical research)

การวิจยัเชิงยอ้นรอย 

(expost facto research) 

การวิจยัเชิงส ารวจ (survey 

research) 

การวิจยัเชิงชาติพนัธ ุว์รรณา

(ethnographic research) 

การวิจยัเชิงประเมินผล 

(evaluative research) 



ประเภทของการวิจยัแบ่งตามลกัษณะของขอ้มลู  

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

การวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative 

research) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) 



ประเภทของการวิจยั แบ่งตาม

สาขาวิชาการต่างๆ  ของสภาวิจยั

แห่งชาติ  ซ่ึงครอบคลมุกล ุม่วิชาการ

ต่างๆ ดงัน้ี (ขา่วส านกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2540: 3)



สาขาวิทยาศาสตรก์ายภาพและ

คณิตศาสตร ์

ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติ ฟิสกิส ์

ดาราศาสตร ์   วิทยาศาสตรเ์ก่ียวกบัโลกและอวกาศ 

ธรณีวิทยา อทุกวิทยา     สมทุรศาสตร ์อตุนิุยมวิทยา 

ฟิสิกสข์องส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

แพทยศาสตร ์สาธารณสขุ เทคนิคการแพทย ์พยาบาล

ศาสตร ์ทนัตแพทยศาสตร ์สงัคมศาสตรก์ารแพทย ์และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาวิทยาศาสตรเ์คมีและเภสชั 

ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาอนินทรยีเ์คมี อินทรยีเ์คมี ชีวเคมี 

เคมีอตุสาหกรรม  อาหารเคมี  เคมี   โพลิเมอร์ เคมี

วิเคราะห ์ปิโตรเคมี  เคมีสิ่งแวดลอ้ม  เคมีเทคนิค 

นิวเคลียรเ์คมี เคมีเชิงฟิสิกส ์เคมีชีวภาพ เภสชัเคมีและ

เภสชัวิเคราะห ์เภสชั-อตุสาหกรรม  เภสชักรรม  เภสชั

วิทยาและพิษวิทยา  เครือ่งส าอาง  เภสชัชีวภาพ และอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา 

ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาทรพัยากรพืช การป้องกนัก าจดั

ศตัรพืูช ทรพัยากรสตัว ์ทรพัยากรประมง ทรพัยากรป่าไม ้

ทรพัยากรน ้าเพ่ือการเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร ระบบ

เกษตร ทรพัยากรดิน ธรุกิจการเกษตร วิศวกรรมและ

เครือ่งจกัรกลการเกษตร วิทยาศาสตรชี์วภาพ และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง



สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวิจยั 

ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์อตุสาหกรรมวิจยัและ

อ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาปรชัญา 
ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาปรชัญา ประวติัศาสตร ์โบราณคดี

วรรณคดี  ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม  ศาสนาและ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขานิติศาสตร ์
ประกอบดว้ยกล ุม่วิชากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน 

กฎหมายอาญา  กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธรุกิจ 

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความและ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ นโยบาย

ศาสตร ์    อดุมการณท์างการเมือง  สถาบนัทางการเมือง 

ชีวิตทางการเมือง รฐัประศาสนศาสตร ์ มติสาธารณะ  

ยทุธศาสตรเ์พ่ือความมัน่คง         เศรษฐศาสตรก์ารเมือง 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาเศรษฐศาสตร ์
ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาเศรษฐศาสตร ์พาณิชยศาสตร ์

บรหิารธรุกิจ  การบญัชี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาสงัคมวิทยา 
ประกอบดว้ย กล ุม่วิชาสงัคมวิทยา ประชากรศาสตร ์

มานษุยวิทยา จิตวิทยาสงัคม ปัญหาสงัคม และสงัคม

สงเคราะห ์อาชญาวิทยา  กระบวนการยติุธรรม  มนษุย์

นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสงัคม พฒันาสงัคม ภมิูปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภมิูศาสตรส์งัคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่าง

เพศ  คติชนวิทยา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร ์

ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โทรคมนาคม

การสื่อสารดว้ยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจ

และรบัร ูจ้ากระยะไกล ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์สารสนเทศ

ศาสตร ์นิเทศศาสตร ์บรรณารกัษศาสตร ์เทคนิคพิพิธภณัฑ์

และภณัฑาคาร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



สาขาการศึกษา 
ประกอบดว้ยกล ุม่วิชาพ้ืนฐานการศึกษา  หลกัสตูรและการ

สอน  การวดัและการประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยี

การศึกษา  บรหิารการศึกษา  จิตวิทยาและแนะแนว

การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พล

ศึกษา  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง



นักวิจัยคือ?



นกัวิจยั คือ ผูท่ี้ด าเนินการคน้ควา้

หาความรู ้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นท่ีสงสัย 

โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นท่ียอมรับ ในแต่ละศาสตร์ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงครอบคลมุทั้งแนวคิด มโนทัศน ์และ

วิธีการท่ีใชใ้นการรวบรวม และวิเคราะหข์อ้มลู 



คณุสมบติัของ

นกัวิจยัท่ีดีมีอะไรบา้ง



เน่ืองจากงานวิจยั เป็นเร่ือง

ท่ี ล ะ เ อียดอ่อน   ซ่ึ งกระท า ได้ไม่ ง่ ายนั ก  

นักวิจัยจึงควรมีคณุลักษณะบางประการใน

การด าเนินการวิจัยเพ่ือให้ผลของการวิจัย

ถกูตอ้ง  นา่เชือ่ถือ  ดงันี ้ (จรสั  สวุรรณเวลา

, 2528:13-15)



คุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี

การมคีวามสงสยั หรือเป็นผูท้ี่มีแนวความคิด

ในการไม่เชื่อสิ่งต่างๆ ง่ายๆ จ าเป็นตอ้งมีหลักฐาน

และมีเหตผุล อันนี้จะตรงกนัขา้มกบัคนบางจ าพวกที่

มีความเชื่อเป็นตัวตั้งและสามารถจะเชื่อสิ่งต่างๆ ได้

งา่ย  นกัวิจัยจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาสิ่งต่างๆ โดยมี

วิจารณญาณ  ฟังหูไว้ห ู  เมื่อมีสิ่งใดใหม่ ก็ต้อง

พิจารณาดว้ยเหตผุลใหถ่้องแทก้อ่นจึงจะเชือ่

การมีวิจารณญาณ  นักวิจัยจะต้องมี

ความสามารถในการใชเ้หตผุล ความสามารถใน

การไตร่ตรองเพื่อจะพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ควรเชื่อ

กับสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ สิ่งที่ถกูตอ้งกับสิ่งที่ไม่ถกูตอ้ง  

ในการใช ้วิจารณญาณนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้

พื้นฐานในแต่ละเร่ืองที่พิจารณาและมีความสามารถ

ในการใชเ้หตผุลไตร่ตรอง  ทัง้ในเชิงตรรกวิทยาและ

ในเชงิของวิธีใชค้วามคิดดา้นอ่ืนๆ



คุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี

การมีใจกวา้ง  ไม่ยึดมัน่ในความคิดของ

ตนเองว่าตอ้งถกูเสมอไป  ตอ้งเป็นผูย้อมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้นหรือขอ้มลูหลกัฐานเพ่ิมเติม

และหากหลักฐานนั้นเป็นที่เชื่อถือได ้ มี เหตผุล

เพียงพอ  ก็ไม่มีทิฐิที่จะยึดความเชื่อเดิ ม  มี

ความสามารถที่จะยอมเปลี่ยนแนวความคิดของ

ตนเองได้  สามารถที่จะให้ความคิดเห็นในสิ่ง

ตา่งๆ โดยปราศจากอคติ  หรือมีอคตินอ้ยที่สดุ

ความเป็นผูริ้เร่ิมสรา้งสรรค์ การวิจัย

มิ ใช่ เ ป็นการเ ก็บข ้อมูล เท่านั้น  แต่ เ ป็นกา รใช ้

ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรคส์ิ่งใหมห่รือแนวคิดใหมข่ึน้  

ผูวิ้จัยจะตอ้งสามารถเอาขอ้มูลหรือสิ่งต่างๆ มา

ปะติดปะต่อวิเคราะห ์ แลว้ในที่สดุสังเคราะห์ขึน้เป็น

กฎเกณฑข์องธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่จะขยายความ

สิ่งที่เรียกว่าเป็นความรูห้รือขอ้เท็จจริงได้



คุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี

ความเป็นผูม้ีความซ่ือสัตย์ ทั้งต่อ

ตนเองและผู้อ่ืนจ า เ ป็นต้องพิจารณาข ้อมูล

ตลอดจนความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ใหอ้ยู่ในรปูที่

ปราศจากอคติ  ไม่พยายามผันแปรขอ้มูลเพื่ อ

ประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้น  จะตอ้งมุง่มัน่ที่จะได้

ความจริงของธรรมชาติโดยแทจ้ริง  จ าเป็นที่

จะต้องพูดหรือกระท าโดยยึดความจริงของ

ธรรมชาติอย่างแทจ้ริง  จ าเป็นที่จะตอ้งพูดหรือ

กระท าโดยมีความซ่ือสตัย์

ความเป็นผูม้ีความขยัน หมัน่เพียร มีความ

มานะอุตสาหะที่จะด า เนินการจนเป็นผลส า เ ร็จได้

เพราะว่าการวิจยัมกัจ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม ในบาง

กรณีต้องใชค้วามพยายามมากขึ้นเป็นพิเศษ  จึงจะ

สามารถใหไ้ดข้อ้เท็จที่ถกูตอ้งย่ิงขึ้น  ตอ้งท างานโดยมี

ความละเอียดในการสังเกต  ใชส้ายตา ใชม้ืออย่าง

ละเอียดถ่ีถว้น ตลอดจนถึงความคิดที่ละเอียด  มองทกุ

แงท่กุมมุ



คณุลักษณะนักวิจัยท่ีดีประการ

สดุทา้ย  ผูวิ้จัยควรเป็นผูท้ี่มีความสขุกับการ

ท างาน  เป็นผูท้ี่ เกิดปีติจากการที่ไดท้ าการศึกษาและ

คน้พบ  มีความตื่นเตน้และดีใจเมื่อสามารถคน้หาวิธีใหม่

หรือผลลัพธท์ี่ตอ้งการได ้ สภาพของความดีใจที่เกิดขึ้น

จากการคน้พบนี้  เป็นลักษณะพิเศษของนกัคน้คว้าหรือ

นกัวิจยัทัง้หลาย



จรรยาบรรณนกัวิจยั

เป็นอยา่งไร ?



จรรยาบรรณคือ?



จรรยาบรรณ คือ หลกัความ

ประพฤตอินัเหมาะสม แสดงถึงคณุธรรมและ

จริยธรรม ในการประกอบอาชพี ท่ีกลุม่บคุคลแต่

ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึน้ไวเ้ป็นหลกั เพื่อให้

สมาชกิในสาขาวิชาชพีนัน้ ๆ ยึดถือปฏิบัต ิเพื่อ

รกัษาชื่อเสียง และสง่เสริมเกียรตคิณุ ของสาขา

วิชาชพีของตน 



จรรยาบรรณของนกัวิจยั หมายถึง 

หลกัเกณฑค์วรประพฤตปิฏิบตัขิองนกัวิจยัโดยทัว่ไป 

เพ่ือใหก้ารด าเนนิงานตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม

และหลกัวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐาน

ของการศึกษา     คน้ควา้ใหเ้ป็นไปอย่างสมศกัดิศ์รีและ

เกียรตภิมูขิองนกัวิจยั (ส านกังานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาต,ิ 2541: 2)



ส านักงานคณะกรรมการ วิจัย แ ห่งชาติ (2541:  3-13)  ก าหนด  

“จรรยาบรรณนกัวิจยั” ไว ้ 9  ประการเพ่ือเป็นแนวทางส าหรบันกัวิจยัยึดถือปฏิบติัอนั

จะท าใหก้ารด าเนินงานวิจยัตัง้อย ูบ่นพ้ืนฐานของ  จรยิธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม  

ดงัน้ี

นกัวิจยัตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมี

คณุธรรมในทางวิชาการ

และการจดัการ

นัก วิ จัยต้อ งตร ะหนัก ถึ ง

พันธกรณีในการท าวิจัย ตาม

ขอ้ตกลงที่ท าไวก้ับหน่วยงาน

ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อ

หนว่ยงานที่ตนสงักดั

นั ก วิ จั ย ต้ อ ง มี พื้ น

ฐานความรูใ้นสาขาวิชาการ

ที่ท าการวิจยั



ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(2541: 3-13) ก าหนด  “จรรยาบรรณนกัวิจยั” 

ไว ้ 9  ประการเพ่ือเป็นแนวทางส าหรบันกัวิจยัยดึถือปฏิบติัอนัจะท าใหก้ารด าเนินงาน

วิจยัตัง้อย ูบ่นพ้ืนฐานของ  จรยิธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม  ดงัน้ี

นั ก วิ จั ย ต้ อ ง มี ค ว า ม

รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สิ่ ง ที่

ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง

ที่มชีวิีตหรือไมม่ีชวิีต

นั ก วิ จั ย ต้ อ ง เ ค า ร พ

ศักดิ์ศรี และสิทธิของมนษุย์

ที่ใชเ้ป็นตวัอย่างในการวิจยั

นัก วิจัยต้องมีอิ สระทาง

ความคิด โดยปราศจากอคติ

ในทุกขั้นตอนของการท า

วิจยั



ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(2541: 3-13) ก าหนด  “จรรยาบรรณนกัวิจยั” 

ไว ้ 9  ประการเพ่ือเป็นแนวทางส าหรบันกัวิจยัยดึถือปฏิบติัอนัจะท าใหก้ารด าเนินงาน

วิจยัตัง้อย ูบ่นพ้ืนฐานของ  จรยิธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม  ดงัน้ี

นกัวิจยัพึงน าผลงานวิจยั

ไปใชป้ระโยชนใ์นทางที่ชอบ

นักวิจัยพึง เคารพความ

คิด เ ห็นทางวิชาการของ

ผูอ่ื้น

นั ก วิ จั ย พึ ง มี ค ว า ม

รั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทุก

ระดบั



การวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้

การวิจยัเป็นการคน้ควา้

ที่ตอ้งอาศัยความรู้ ความ

ช านาญ และความมรีะบบ

การวิจยัเป็นงานท่ี

มีเหตมีุผล และมี

เป้าหมายที่แนน่อน

การวิจยัจะตอ้งมีเครือ่งมือ 

หรือเทคนิคในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูที่มคีวาม

เที่ยงตรงและเชือ่ถือได้



การวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้

การวิจยัจะตอ้งมีการ

รวบรวมขอ้มลูใหม ่และได้

ความรูใ้หม ่ ความรูท้ี่ไดอ้าจ

เป็นความรูเ้ดมิไดใ้นกรณีที่

มุง่วิจยัเพื่อตรวจสอบซ า้

การวิจยัตอ้งอาศยัความ

เพียรพยายาม ความซ่ือสตัย ์

กลา้หาญ น าเสนอผลการวิจยั

ตรงตามความเป็นจริงที่คน้พบ

การวิจยัจะตอ้งมีการ

บนัทึก และเขียนรายงาน

การวิจยัอย่างระมดัระวัง



ลกัษณะท่ีไม่ใช่การวิจยั

การทดลองปฏิบตักิาร 

ตามคู่มือที่แนะน าไว ้

ไมใ่ชก่ารวิจยั

การที่นกัศึกษาไปศึกษาบาง

เร่ืองจากเอกสาร ต ารา  

วารสาร แลว้น าเอาขอ้มลูความ

ตา่งๆ มาดดัแปลงตดัตอ่กนั

01
การคน้พบ (Discovery) โดยทัว่ไป เชน่

นัง่คิดแลว้ไดค้ าตอบไมใ่ชก่ารวิจยั 

เพราะการคน้พบไมม่รีะบบ และวิธีการ

ที่ถกูตอ้งอาจเกิดขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

02

การรวบรวมขอ้มลู น ามาจดั

เขา้ตารางซ่ึงอาจเป็นในการ

ตดัสินใจ แตไ่มใ่ชก่ารวิจยั

03 04



ประโยชนข์องการวิจยั

ช่วยใหไ้ดร้บัความร ูใ้หม ่

ทัง้ทางทฤษฏีและปฏิบติั
01

02

03

04
ช่วยพิสจูน ์หรือตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของ

กฎเกณฑ ์หลกัการและ

ทฤษฏีต่างๆ

ช่วยใหเ้ขา้ใจสถานการณ์

ปรากฏการณ ์และ

พฤติกรรมต่างๆ

ช่วยแกไ้ขปัญหาไดถ้กูตอ้ง

และมีประสิทธิภาพ



ประโยชนข์องการวิจยั

ช่วยการวินิจฉยั ตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม
04

05

06

ช่วยปรบัปรงุการท างาน

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน

ช่วยปรบัปรงุพฒันา

สภาพความเป็นอย ู ่และ

วิถีด ารงชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน



ค าถาม ?
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