
การวิจัยเชิงปริมาณ 
โดย 

ดร.สภุา จิรวัฒนานนท์ 



จรรยาบรรณนักวิจัย 
  หมายถงึ หลักเกณฑค์วรประพฤติปฏบิัติของ

นักวิจัยทั่วไปเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม 

ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้

เป็นไปอย่างสมศกัด์ิศรีและเกยีรติภมูิของนักวิจัย  



การอ้างอิง  

         หมายถงึ อ้างองิอย่างไรไม่เป็นการคัดลอก เป็น

วินัย และจริยธรรมด้วยโปรแกรมการตรวจการคัดลอก

ภาษาไทยที่แพร่หลาย 

 

 

 
(ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ) 



การอ้างอิง  

       โปรแกรมอกัขราวิสทุธิ์ 

(www.akarawisut.com)  

เป็นระบบการตรวจสอบการลักลอบผลงาน 

ทางวิชาการ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

  

 
(ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ) 



การวิจัยคืออะไร 

 

 

 





วิธีแสวงหาความจริง/การวิจัย(Research) 

 การแสวงหาความรู ้ 

            Search 

• การสรา้งความรู ้ 

    Construction 

Hypotheses 

Observations 

Empirical 

Generalizations 

INDUCTION 

/INDUCTIVE 

(อุปนยั/อุปมาน-คุณภาพ) 

DEDUCTION 

/DEDUCTIVE 

(นิรนยั/อนุมาน-ปริมาณ) 

กระบวนการ คน้หาค าตอบ ตอบโจทย ์อย่างเป็นระบบ และเช่ือถอืได ้

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  





แนวทางการวิจยัApproaches to research 

Positivist (ความจริง พิสจูนไ์ด)้ 

Deductive process  (อนมุาน/นิรนยั ) 

 Variables (ตวัแปร) 

Objective data  (ขอ้มลูเป็นจรงิ ) 

Empirical observations 

  (สงัเกตไดจ้ากประสบการณ/์ทดลอง)  

Measures (วดัได)้ 

Validity and reliability 

    ความเท่ียง ความตรง/เช่ือมัน่ 

  

 Constructivist(การตีความหมาย) 

 Inductive process (อปุนยั/อปุมาน ) 

 Phenomenon (ปรากฎการณ)์  

 Text and image data 

     (ขอ้มลูจากขอ้ความ และรปูภาพ) 

 Natural setting (ตามธรรมชาติ) 

 Researcher role (บทบาทนกัวิจยั) 

 Credibility (ความน่าเช่ือถือ) 

 Triangulate (ตรวจสอบสามเสา้)  

 Prolonged time (ใชเ้วลานาน) 

 MTPP (วิธี,เวลา,สถานท่ี,บคุคล) 

Qualitative(เชิงคณุภาพ) Quantitative(เชิงปรมิาณ) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  



ดร.อ านวย เถาตระกูล,  

การวิจยัเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Research) 

โครงสรา้ง 

วิธีนิรนยั(Deductive) 

พ้ืนฐานทางทฤษฎ ี

การตัง้สมมติฐาน 

ความจริงเป็นโลกภายนอก 

และวดัไดด้ว้ยวตัถวิุสยั 

(Objective) 

  ปฏิฐานนิยม (Postivism)   

•ดา้นการวางแผนการวิจยั (Research Planning) 

การวางแผนการวิจยั 
(Research Planning) 

ความสมัพนัธท์ฤษฎีการวิจยั 

หนา้ท่ีทางวรรณกรรม 

ความคิดรวบยอด (Concept) 

กระบวนทศัน ์  

การวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) 

ระบบเปิด 

วิธีอปุนยั(Inductive) 

สนบัสนนุการศึกษา 

ความจริงทางสงัคมสรา้ง

ข้ึนในความนึกคิดของ

มนษุยแ์ละเป็นอตัตวิสยั 

(Subjective) 

  คตินิยมแนวการตีความ 

(Phenomenology) 

 
แนวคิดการวิจยั 



กลยทุธก์ารวิจยั Research strategies  

Experimental designs 

Pre experimental  

     (กอ่น-การทดลอง) 

Quasi-experimental 

      (กึ่ง-การทดลอง) 

True experimental 

     (การทดลอง-แทจ้รงิ) 

Single-subject (เรือ่งเดียว) 

Non-experimental designs 

Survey (ส ารวจ) 

Narratives (การเลา่เรือ่ง) 

Phenomenologies 

   (ปรากฎการณ ์/ขอ้เท็จจรงิ) 

Ethnographie (ชาติพนัธ)์  

Grounded theory 

   (ทฤษฎีจากขอ้มลูพ้ืนฐาน) 

Case Studies (กรณีศึกษา) 

Qualitative (เชิงคณุภาพ) Quantitative (เชิงปรมิาณ) 

Creswell.2003:153,167,183 

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  



สรปุแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ 

•มีกรอบแนวคิด/ทฤษฎี 

•มีการทดสอบสมมติุฐาน 

เช่ือว่าความร ูมี้อย ูแ่ลว้ 

 
 

ผ ูศึ้กษาตอ้งเป็นกลาง 

 
 

ผลท่ีไดน้ าไปใชก้บัท่ีอ่ืนได ้

•ตวัแปรวดัไดเ้ป็นตวัเลข 

•เครือ่งมือวดัเท่ียงตรง 

•แหลง่ขอ้มลูเป็นตวัแทน 

•ใชส้ถิติวิเคราะห ์ 

ดร.อ านวย เถาตระกูล, บรรยายเร่ืองปรชัญาและจรรยาบรรณการวิจยั, โครงการฝึกอบรม“สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่น๙, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, วนัท่ี ๒๐-๒๔กพ๖๐ 



แนวคิดหลกักระบวนทศันก์ารวิจยัของ Positivism 

ดัดแปลงจาก  Polit and Beck, 2004 

ปฏิฐานนิยม Positivism 

1. ความเป็นจรงิมีอย ูแ่ลว้แน่นอน ตายตวั 

2. ความร ูค้วามจรงิเป็นอิสระจากบคุคล      
    Objectivity (ปรนยั) 

3. รปูแบบตายตวัเนน้อา้งอิงภาพรวม  
     Deductive processes 

Quantitative 
 

(เชิงปรมิาณ) 











 ข้ันท่ี 4 : การวิเคราะห์ข้อมลู 



การสรปุผล 



 
 
 
เงือ่นไขส ำคญัในกำรพจิำรณำเลอืกประเดน็ในกำรวจิัย 
 

เป้ำหมำยในกำรท ำวจิัย คุณประโยชน์จำกงำนวจิัย 

ควำมพร้อมของนักวจิัย 

   ขอบเขตของงำนวจิัย 

กรอบแนวคดิและทฤษฎรีองรับ 



กำรตั้งช่ือกำรวจิยั            วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

ช่ืองำนวจิัยประกอบด้วย 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
ประชำกรที่ศึกษำ 
บริบททีศึ่กษำ 



แนวกำรเขียนควำมเป็นมำ และควำมส ำคญัของปัญหำ 

ที่มำ/ประเดน็ปัญหำในภำพรวม 

สภำพทั่ว ๆ ไปที่เกีย่วกบัประเดน็กำรวจิัย 

ประเด็นปัญหำที่เฉพำะเจำะจง 

ค ำถำมวจิัย 



ความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาคืออะไร มีความส าคัญในแง่มุมไหน หรือ

ประเดน็ไหนบ้างจากในอดีต ปัจจุบัน หรือใน

อนาคต…....(กุหลาบ รัตนสจัธรรม, 2557:22) 

จากความจ าเป็นและความส าคัญดังกล่าวสมควรที่

จะต้องศึกษา.................................................. 



 
 
 
 
 
   เพือ่บ่งบอกสถำนภำพของกำรวจิัยของปัญหำกำรวจิัยหน่ึงๆ 
 

       1.  “อะไร” 
       2.  “อย่ำงไร” 
    3. “ใคร” 
     4.  “เมื่อใด” 
      5.  “ที่ไหน” 
 



 
 
 
    

  เพีอ่ 
 

พฤติกรรม 
ผลกระทบ 
ปัญหำ 
ควำมรู้ 
ทัศนคติ 
ค่ำนิยม 
ข้อเทจ็จริง 
ควำมสัมพนัธ์ 

ศึกษำ… 
วเิครำะห์… 
เปรียบเทียบ.. 
เข้ำใจถึง… 

รูปแบบกำรเขยีนวตัถุประสงค์งำนวจิัย 



ขอบเขตการวิจยั 
 

1. ประชำกร/กลุ่มตวัอย่ำง/กลุ่มเป้ำหมำย 
2. เนือ้หำ 
3. พืน้ที่ 
4. เวลำ 
 



กรอบแนวคิดของการวิจยั 

(Conceptual Framework) 
ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 



กรอบแนวคดิกำรวจิัย 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

เช่น เพศ 
อาย ุอาชีพ รายได ้
การศึกษา ฯลฯ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ทศันคติ 





ตัวแปรอสิระ หรือตัวแปรต้น 

     หมายถึ ง  ตัวแปรที่น ัก วิจัยสันนิษฐาน ว่า เ ป็น 

"สาเหตุ" หรือเป็นปัจจยัส าคญัในการอธิบาย หรือท านาย

การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนกบัตวัแปรอ่ืนๆ 



      หมำยถึง ตัวแปรที่มีกำรเปลีย่นแปลง 
โดยนักวจิัยมกัคำดกำรณ์ว่ำ กำรเปลีย่นแปลงของตัวแปรตำม 
เกดิขึน้  เน่ืองจำกกำรเปลีย่นแปลงของตวัแปรต้น หรือ 
ตัวแปรอสิระ  

ตัวแปรตำม 





ค ำนิยำมศัพท์ คอื  
  ข้อควำม หรือถ้อยค ำต่ำงๆ ที่ใช้ใน
กำรอธิบำยควำมหมำย และคุณสมบัติ
ต่ำงๆ ของแนวคดิ หรือตัวแปร 





ตัวอย่ำง 
ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
สายการบินตน้ทุนต ่าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 



ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
สายการบินตน้ทุนต ่าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ตัวแปร 

กลุ่มบุคคลเป้าหมายในการวิจัย บริบทในการวิจัย 



สมมติฐำนกำรวจิัย  
    สมมุตฐิำนกำรวจิัย (Research hypothesis) คอื ข้อสันนิษฐำน
ของผู้วจิัย เกีย่วกบั "ค ำตอบ" ทีจ่ะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรวจิัย 
หรือกล่ำวส้ันๆ กค็อื ค ำตอบส ำหรับโจทย์กำรวจิัย  



แหล่งทีม่ำของสมมติฐำนกำรวจิัย 

1. ทฤษฎ ีหรือ แนวคดิทีไ่ด้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง  

 2. ข้อสรุป หรือค ำตอบ หรือจำกผลงำนวจิัยต่ำงๆ 

              3. ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของผู้วจิัย 



 ตัวแปร 

กลุ่มบุคคลเป้าหมายในการวิจัย 

บริบทในการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 

มักจะเรียบเรียงออกมำในรูปของประโยคบอกเล่ำ 
ทีแ่สดงถึงควำมสัมพนัธ์ของตวัแปร 





กำรทบทวนวรรณกรรม  คอื 

กำรวำงกรอบควำมคดิกำรวจิัย 

กำรประมวลเอกสำรและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 



ข้อควรพจิำรณำส ำหรับกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
1. ควรเป็นเร่ืองที่เกีย่วข้องกบัหัวข้อเร่ืองที่จะวจิัย

โดยตรง  
2.วรรณกรรมที่ศึกษำเกีย่วกบัทฤษฎทีี่สำมำรถน ำมำ 
   สนับสนุนเร่ืองทีว่จิยั  
 
 



ออกแบบการวิจยั 

1. รูปแบบการวิจัย 

…………………………… 

2. ประชากรและตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 

………………………… 

3. เคร่ืองมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

…………………………… 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

…………………………… 



กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

            คอืส่วนหน่ึงของประชำกร อำจได้มำโดยกำรสุ่มซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่ำงจะต้องมีคุณลกัษณะเหมือนกนักบัประชำกรทุกอย่ำง  

            หมำยถงึ ต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชำกร แต่มีขนำด
เลก็กว่ำ 



วธีิกำรสุ่มตวัอย่ำง 

มเีทคนิคกำรเลอืกอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.กำรเลอืกโดยไม่ใช้หลกัทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น  
      (Non probability sampling) 
  2.กำรเลอืกโดยใช้หลกัทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น   
      (Probability sampling) 

 



กำรเลอืกโดยไม่ใช้หลกัทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น 

1. กำรสุ่มแบบบังเอญิ (Accidental sampling)  
2.  กำรสุ่มแบบโควต้ำ (Quota sampling)  
3. กำรเลอืกแบบเจำะจง (Purposive sampling) 
4. กำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำงตำมสะดวก (Convenience sampling) 
5. กำรสุ่มตวัอย่ำงแบบสโนว์บอลล์  (Snowball sampling)   
 



กำรเลอืกกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้หลกัทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น 

1. กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random sampling)  
2. กำรสุ่มอย่ำงมรีะบบ (Systematic random sampling) 
3. กำรสุ่มแบบแบ่งช้ัน  (Stratified random sampling)  
4. กำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  
5. กำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (Multistage sampling) 



กำรใช้สูตรทำงสถติใินกำรก ำหนดขนำดของตวัอย่ำง 
 เช่น  สูตรของ Taro Yamane 
 n        =            Z² π(1-π) N             =              N  
                            Z² π(1-π) + Ne²  1+Ne² 
กำรแทนค่ำ 
 n = จ านวนตวัอยา่ง 
 N = ประชากร  
 π = สดัส่วนของประชากร ซ่ึงในท่ีน้ีก าหนดใหเ้ป็น 0.5 
 Z = ค่าคะแนนมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความเช่ือถือได ้
 e = ค่าความคลาดเคล่ือน 

 



การตรวจความตรงตามเน ือ้หา 

 



กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลสัมพนัธ์กบั... 

 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. สมมตฐิานของการวิจัย  - ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล    - ระดับการวัด 
 5. การรายงานผลการวิจัย 



สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 



    สถิติในกำรวเิครำะห์ 

เชิงพรรณนำ เชิงอนุมำน 

ค่ำร้อยละ 
ฐำนนิยม 
มัธยฐำน 

ค่ำเฉลีย่และค่ำเบี่ยงเบน 

t-test/F-test 
Post Hoc test 
Correlation 
Regression  

Chi-Square test                



    สถิติเชิงอนุมำนในกำรวเิครำะห์ 
1.เร่ืองการประมาณค่า (Estimation) 

2.การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis  Testing) 

3.หาข้อสรุปว่า จะยอมรับหรือปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย 

 

 

(รศ.ดร.เพญ็แข  ศิริวรรณ) 



วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติ ิCronbach’s Alpha  
ค่าระหว่าง 0 ถงึ 1  
 ข้อมูลที่มีระดับความเที่ยง 0.8 หรือสูงกว่า เป็นข้อมูลที่
ยอมรับได้  

ระดับความเที่ยงน้อยหรือมากสามารถเกิดขึน้ได้จากปัจจัย
ต่างๆ เช่น     1. ความไม่ชัดเจนของค าถาม  

               2. ปริมาณของค าถาม  

ระดบัความเที่ยงในการวัดข้อมูล  



ดร.อ านวย เถาตระกูล,  

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

(Data Collection) 

การออกแบบวิจยั 

การก าหนดตวัแทน 

เครือ่งมือท่ีใช ้

ธรรมชาติของขอ้มลู 

•ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) 

 
แนวคิดการวิจยั 

การวิจยัเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Research) 

เนน้โครงสรา้ง ระบบปิด 

เนน้ตามขัน้ตอนวิจยั 

 ใชร้ะบบสถิติ 

เนน้การตรวจสอบ 

คณุภาพของเครื่องมือ 

 ขอ้มลู(วตัถวิุสยั) 

จบัตอ้งได ้วดัตรงได ้

การวิจยัเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) 

ไมมี่ระบบแน่นอน ระบบ

เปิด สรา้งจากการวิจยั 

ใชก้รณีศึกษา 

ไมเ่นน้การตรวจสอบ 

คณุภาพ 

ขอ้มลู(ไมเ่ป็นวตัถวิุสยั) 

ลึก มีรายละเอียด วดั

โดยตรงไมไ่ด ้



 
แนวคิดการวิจยั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  

การวิเคราะหข์อ้มลู 

(Data Analysis) 

วตัถปุระสงคข์องการ

วิเคราะหข์อ้มลู 

สิ่งท่ีน ามาวิเคราะห ์

 เทคนิคทางสถิติ 

• ดา้นการวิเคราะหข์อ้มลู(Data Analysis) 

การวิจยัเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Research) 

 เพ่ืออธิบายตวัแปร 

 ตวัแปร 

 ใช/้ใหค้วามส าคญั 

การวิจยัเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) 

เพ่ืออธิบาย/เขา้ใจ  

สิ่งท่ีศึกษา 

ปัจเจกบคุล/

ปรากฎการณ ์

/กรณีศึกษา  

ไม่ใช/้ไม่ให้

ความส าคญั  



 
แนวคิดการวิจยั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  

ผลการวิจยั 

(Production of Research) 

การน าเสนอขอ้มลู 

การสรปุทัว่ไป 

 กรอบ 

ของผลการศึกษา 

• ดา้นผลการวิจยั(Production of Research) 

การวิจยัเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Research) 

 ตารางขอ้มลู 

 แผนภมิูขอ้มลู 

ตารางสมัพนัธ ์ตวั

แบบสาเหต ุกฎ และ

ตรรกะแห่งสาเหต ุ

 สรปุใชไ้ดก้บัทัว่ๆไป 

(Generalization) 

การวิจยัเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) 

เพ่ืออธิบาย/เขา้ใจ  

สิ่งท่ีศึกษา 

ปัจเจกบคุล/

ปรากฎการณ ์

/กรณีศึกษา  

จ าเพาะเจาะจง 

(Specific)  



(ซ่ึงเป็นทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย เนือ่งจากเป็นการรวม
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัคุณภาพเขา้ดว้ยกนัเป็นการปิด
จุดอ่อนของการวิจยัในแต่ละประเภท) 

สรุปหลกัคิดส าคญัของการวิจยั 
ห
ล
กั
คิ
ด

 

๑.  การวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative    

     Research) 

๒. การวิจยัเชิงคุณภาพ    

    (Quality  Research)     

๓. การวิจยัผสมผสาน   

    (Mixed Research)  

 

มุ่งเนน้ขอ้มูล 
 

 

 

 

 

 

มุ่งเนน้ปรากฎการณ ์

มุ่งเนน้ขอ้มูล 

มุ่งเนน้ปรากฎการณ ์

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  



(คิดไวใ้นกระดาษทด) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล 



กรอบทฤษฎี (Theory Frameworks) 

กรอบความคิด (Conceptual Frameworks) 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

หัวข้อหลัก 

 

(สมัภาษณ)์ 

หัวข้อรอง 

(องค์ประกอบ) 

(สงัเกต) 

หัวข้อย่อย 

รายละเอยีด 

(สอบถาม) 

กรอบทฤษฎี (Theory Frameworks) 

กรอบความคิด (Conceptual Frameworks) 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

หัวข้อหลัก 

 

(สมัภาษณ)์ 

หัวข้อรอง 

(องค์ประกอบ) 

(สงัเกต) 

หัวข้อย่อย 

รายละเอยีด 

(สอบถาม) 

กรอบทฤษฎี (Theory Frameworks) 

กรอบความคิด (Conceptual Frameworks) 

ตัวแปร ดัชน ี ตัวช้ีวัด 

หัวข้อหลัก 

 

(สมัภาษณ)์ 

หัวข้อรอง 

(องค์ประกอบ) 

(สงัเกต) 

หัวข้อย่อย 

รายละเอยีด 

(สอบถาม) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  



๑. ประชากร 

๒. ตวัอย่าง/กลุ่มตวัอย่าง 

๓. เครือ่งมือ – การสรา้ง 

                  - คุณภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอย่าง/กลุ่มตวัอย่าง 

๓. เครือ่งมือ – การสรา้ง 

                  - คุณภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอย่าง/กลุ่มตวัอย่าง 

๓. เครือ่งมือ – การสรา้ง 

                  - คุณภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  



๑. ประชากร 

๒. ตวัอย่าง/กลุ่มตวัอย่าง 

๓. เครือ่งมือ – การสรา้ง 

                  - คุณภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอย่าง/กลุ่มตวัอย่าง 

๓. เครือ่งมือ – การสรา้ง 

                  - คุณภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอย่าง/กลุ่มตวัอย่าง 

๓. เครือ่งมือ – การสรา้ง 

                  - คุณภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

ตารางที่....แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย.......   ตารางที่....แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย.......   ตารางที่....แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย.......   

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  



อภิปราย.............................. 

............................................ 

สอดคล้องกบั................... 

..................................... 

เพราะ.............................

....................................  

อภิปราย.............................. 

............................................ 

สอดคล้องกบั................... 

..................................... 

เพราะ.............................

....................................  

อภิปราย.............................. 

............................................ 

สอดคล้องกบั................... 

..................................... 

เพราะ.............................

....................................  

ขอ้เสนอแนะการวิจยั........................................................................................................... 

ดร.อ านวย เถาตระกูล,  



จรรยาบรรณนักวิจัย 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติ ส าหรับนักวิจัยท่ัวไป 

หลกัการ แนวปฏิบติั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล, บรรยายเร่ืองปรชัญาและจรรยาบรรณการวิจยั, โครงการฝึกอบรม“สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่น๙, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, วนัท่ี ๒๐-๒๔กพ๖๐ 



หลกัการ แนวปฏิบติั 

จรรยาบรรณนักวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติ ส าหรับนักวิจัยท่ัวไป 

ดร.อ านวย เถาตระกูล, บรรยายเร่ืองปรชัญาและจรรยาบรรณการวิจยั, โครงการฝึกอบรม“สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่น๙, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, วนัท่ี ๒๐-๒๔กพ๖๐ 



หลกัการ แนวปฏิบติั 

จรรยาบรรณนักวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติ ส าหรับนักวิจัยท่ัวไป 

ดร.อ านวย เถาตระกูล, บรรยายเร่ืองปรชัญาและจรรยาบรรณการวิจยั, โครงการฝึกอบรม“สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่น๙, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, วนัท่ี ๒๐-๒๔กพ๖๐ 



หลกัการ แนวปฏิบติั  

จรรยาบรรณนักวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติ ส าหรับนักวิจัยท่ัวไป 

ดร.อ านวย เถาตระกูล, บรรยายเร่ืองปรชัญาและจรรยาบรรณการวิจยั, โครงการฝึกอบรม“สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่น๙, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, วนัท่ี ๒๐-๒๔กพ๖๐ 



หลกัการ แนวปฏิบติั  

จรรยาบรรณนักวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติ ส าหรับนักวิจัยท่ัวไป 

ดร.อ านวย เถาตระกูล, บรรยายเร่ืองปรชัญาและจรรยาบรรณการวิจยั, โครงการฝึกอบรม“สรา้งนกัวิจยัรุ่นใหม่”(ลูกไก่)รุ่น๙, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข, วนัท่ี ๒๐-๒๔กพ๖๐ 



Q & A 

ดดัแปลงมาจาก: ดร.อ านวย เถาตระกูล 



Thank you 


