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งานการวจิยัทุกเรื่องไม่ใช่ว่าจะมคีุณภาพเป็นที่เชื่อถอืไดเ้สมอไป บางเรื่องเมื่อ

ประเมนิแลว้พบวา่มคีวามน่าเชื่อถอืน้อยหรอืขาดความน่าเชือ่ถอืเลยกม็ ี อกีอย่างหน่ึงทีม่ ี

ความสําคญัมากคือจรรยาบรรณนักวจิยั ถ้านักวจิยัขาดจรรยาบรรณแล้วจะก่อให้เกิด

ผลเสยีอยา่งมากต่อองคค์วามรูข้องแต่ละศาสตร ์ ดงันัน้เราควรชว่ยกนัเผยแพรแ่ละกระตุน้

ใหน้กัวจิยัทัง้หลายยดึมัน่ในจรรยาบรรณ 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

 10.1  การประเมนิงานวจิยั 

 10.2  จรรยาบรรณนกัวจิยั 

 

สาระสาํคญั 

1. การประเมนิงานวจิยั เป็นการตรวจสอบว่างานวจิยัแต่ละเรื่องนัน้มคีุณภาพ

เป็นทีน่่าเชือ่ถอืไดม้ากน้อยแคไ่หน  ซึง่ผูอ้่านหรอืผูป้ระเมนิกจ็ะตอ้งมวีธิกีารหรอืเครือ่งมอื

ในการประเมนิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืไดด้ว้ย 

2. จรรยาบรรณหมายถงึ หลกัความประพฤตอินัเหมาะสม แสดงถงึคุณธรรม และ

จรยิธรรม ในการประกอบอาชพี ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชพี ประมวลขึน้ไว้เป็นหลกั 

เพือ่ใหส้มาชกิในสาขาวชิานัน้ๆยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่รกัษาชือ่เสยีงและสง่เสรมิเกยีรตคิุณของ

สาขาวชิาชพีของตน 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

1. อธบิายหลกัเกณฑก์ารประเมนิงานวจิยัได ้

2. บอกวธิกีารประเมนิงานวจิยัได ้   

3. บอกจรรยาบรรณนกัวจิยัได ้

บทท่ี 10 

การประเมินงานวิจยัและจรรยาบรรณนักวิจยั 
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การประเมินงานวิจยั  หมายถงึ การตดัสนิคุณภาพของผลงานวจิยัว่ามคีวาม

เชือ่ถอืไดม้ากน้อยแคไ่หน โดยใชข้อ้มลูจากการประเมนิสว่นต่างๆ ของรายงานการวจิยั 

การอ่านรายงานการวจิยั  มจุีดมุง่หมายเพือ่หาขอ้ความรูค้วามจรงิ  รายงานการ

วจิยัทุกเรือ่งไมใ่ชว่า่จะเชือ่ถอืไดทุ้กเรือ่งเสมอไป บางเรือ่งอ่านแลว้ยอมรบัได ้บางเรือ่งก็

ยอมรบัไมไ่ด ้ดงันัน้การทีเ่ราจะตดัสนิวา่งานวจิยัเรือ่งใดน่าเชือ่ถอืไดม้ากน้อยแคไ่หนนัน้ 

เราจะตอ้งมวีธิกีารประเมนิซึง่รายละเอยีดจะไดก้ล่าวต่อไป 

 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปสาํหรบัการประเมินงานวิจยั หลกัเกณฑ์ทัว่ไปที่ใช้ในการ

ประเมนิงานวจิยัม ี2 หลกัเกณฑ ์คอื 

1. ความเทีย่งตรงภายใน (Internal validity) งานวจิยัใดมคีวามเทีย่งตรงภายใน

แสดงว่าขอ้คน้พบในการวจิยัเรื่องนัน้ตอ้งสมเหตุสมผล นัน่คอืถา้เป็นการวจิยัเชงิ ทดลอง

ผลของการทดลองก็จะต้องเกดิจากตวัแปรทดลองหรอืตวัแปรต้น ไม่ใช่เกดิจากตวัแปร

หรอืเหตุอื่นๆ ถ้าเป็นการวจิยัเชงิความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรจะต้องเป็นความสมัพนัธ์

โดยตรงไมผ่า่นตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงมาก่อน ดงันัน้ในการตรวจสอบความเทีย่งตรงภายใน

เราจะตอ้งพจิารณาความสามารถในการควบคุมตวัแปรเกนิของแบบวจิยั ความถูกตอ้งใน

การวดัตวัแปรและการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นตน้ 

2. ความเทีย่งตรงภายนอก (External validity) เป็นการประเมนิวา่ขอ้คน้พบทีไ่ด้

จากกลุม่ตวัอยา่งสรปุพาดพงิไปยงัประชากรเป้าหมายนัน้ถูกตอ้ง ครอบคลุมหรอืไม ่ดงันัน้

วธิกีารใหไ้ดม้าซึง่กลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเป็นตวัแทนของประชากรนบัว่ามคีวามสาํคญัอย่างยิง่ 

การกําหนดกรอบของประชากรให้ชดัเจนก่อนสุ่มตวัอย่างจงึมคีวามจําเป็นที่จะทําให้ได้

กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร การวิจัยหลายๆ เรื่อง กําหนดกรอบของ

ประชากรไวก้วา้งและไม่ชดัเจน เช่น กําหนดกรอบของประชากรว่าหมายถงึครูทีส่อนอยู่

ในโรงเรยีนประถมศกึษาทัง้หมด ซึง่ในสภาพความเป็นจรงิ ครบูางคนเราไมส่ามารถตดิต่อ

ไดท้ัง้ดว้ยตวัเองและทางไปรษณียห์รอืครทูีเ่ป็นประชากรเป้าหมายนัน้มคีวามแตกต่างกนั

มาก ทัง้ดา้นการศกึษา ประสบการณ์และฐานะซึง่สิง่เหล่าน้ีกเ็ป็นปญัหาในการเป็นตวัแทน

 

เน้ือหา 10.1                                 การประเมินงานวิจยั 
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ของกลุ่มตัวอย่างเหมือนกัน ดังนัน้การกําหนดกรอบของประชากรควรจะต้องเป็น

ประชากรทีส่ามารถตดิต่อไดท้ัว่ถงึ และวธิกีารสุม่ตวัอย่างกค็วรเป็นวธิทีีส่ามารถใหไ้ดม้า

ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนซึ่งสามารถแทนลกัษณะต่าง ๆ ของประชากรได้ทัว่ถึงใน

กรณทีีป่ระชากรมคีวามหลากหลายหรอืแตกต่างกนัมาก 

 นอกจากน้ียงัมเีกณฑอ์ื่นๆ อกีในการพจิารณาผลงานวจิยัทีล่ะเอยีดมากขึน้ ไดแ้ก่ 

แบบสํารวจรายการสาํหรบัการประเมนิการวจิยัของ เลมานและเมเรน (Lihmann and 

Mehren) ซึง่ ศ.ดร. สมหวงั พธิยิานุ – วฒัน์  ไดเ้ขยีนไวใ้นหนงัสอืการวจิยัเชงิบรรยาย     

มขีอ้คาํถาม 12 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ผูว้จิยัไดก้าํหนดปญัหาและเขยีนปญัหาอยา่งกระจา่งแจง้หรอืไม ่

 2. ปญัหาทีว่จิยัมหีลกัการหรอืทฤษฎรีองรบัหรอืไม ่

 3. ปญัหาทีว่จิยัมคีวามสาํคญัเพยีงใด 

 4. ผูว้จิยัไดศ้กึษางานเขยีนทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่  ถ้ามงีานเขยีนที่

เกีย่วขอ้งตรงประเดน็กบัปญัหาทีว่จิยัเพยีงใด 

 5. สมมุตฐิานในการวจิยัมหีรอืไม่ ถา้มผีูว้จิยัไดเ้ขยีนสมมุตฐิานอย่างกระจ่างแจง้

ชดัเจนเพยีงใด 

 6. มกีารกําหนดคํานิยามปฏบิตักิารของสิง่ทีมุ่่งวดัอย่างเหมาะสมและชดัเจน

เพยีงใด 

 7. ผูว้จิยัไดบ้รรยายถงึวธิกีารวจิยัหรอืวธิตีอบปญัหาอยา่งชดัเจนหรอืไม ่ผูว้จิยัได้

ศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างหรอืศกึษาจากขอ้มูลประชากร ถ้าศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างผูว้จิยั

ไดม้าซึง่กลุม่ตวัอยา่ง อยา่งไร เหมาะสมเพยีงใด 

 8. แหลง่ของความคลาดเคลื่อนอนัจะทาํใหผ้ลการวจิยัผดิพลาดมอีะไรบา้ง ผูว้จิยั

ไดม้วีธิกีารควบคุมความคลาดเคลือ่นเหลา่น้ีอยา่งไรบา้ง 

 9. ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิทีางสถติวิเิคราะหข์อ้มลูหรอืไม ่ถา้ใชร้ะเบยีบวธิทีางสถติิ

เหลา่นัน้มคีวามเหมาะสมเพยีงใด 

 10. ผูว้จิยัไดร้ายงานผลการวจิยัชดัเจนเพยีงไร 

 11. ผูว้จิยัไดล้งขอ้สรุปอย่างชดัแจง้หรอืไม ่ขอ้มลูสนบัสนุนขอ้สรุปหรอืไม ่ผูว้จิยั

ไดส้รปุพาดพงิเกนิขอ้มลูหรอืไม ่
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 12. ขอ้กําจดัในการวจิยัเรื่องน้ีมหีรอืไม่ ผูว้จิยัไดเ้ขยีนอธบิายไวอ้ย่างชดัเจน

หรอืไม ่

 แบบสาํรวจน้ียงัขาดวธิกีารใหค้ะแนนทีแ่สดงถงึคุณภาพของงานวจิยัในแต่ละขอ้ 

และเกณฑท์ีช่ดัเจนในการตดัสนิคุณภาพซึง่ต่อมากไ็ดม้หีน่วยงานและบุคคลไดพ้ฒันาแบบ

ประเมนิเพือ่ใหเ้ป็นปรนยัมากขึน้ 

 แบบประเมินงานวิจยั   ภาควชิาวจิยัการศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ไดส้รา้งแบบประเมนิวทิยานิพนธ ์ซึง่กใ็ชป้ระเมนิงานวจิยัได ้รายละเอยีดมี

ดงัน้ี 
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                                                 แบบประเมินวิทยานิพนธ ์

 

  ชือ่……………………………………………….สาขาวชิา…………………. 

ชือ่หวัขอ้……………………………………………………………………………………….. 

 
            ดา้นที ่                     มติทิีป่ระเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนได ้

1. การเขยีนบทนํา 

                                   1.1  วธิเีสนอใหเ้หน็ลกัษณะและความสาํคญั  

                                         ของปญัหา 

                                   1.2  การเขา้ถงึขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นพืน้ฐานของการ   

                                         วจิยั 

                                   1.3  การพฒันาสมมตฐิาน (ถา้ม)ี 

2. งานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1   ความเกีย่วขอ้งและครอบคลุมของงานเขยีน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2   ความสามารถในการสงัเคราะหง์านเขยีนที่

เกีย่วขอ้ง 

2.3   ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากงาน

เขยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. วธิกีารดาํเนินการวจิยั 

3.1  ความเหมาะสมของวธิกีารทีใ่ชต้อบปญัหา 

3.2  ความเหมาะสมในการควบคุมตวัแปร 

3.3  ความเหมาะสมของเครือ่งมอื เทคนิค และ

กลวธิใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. วธิวีเิคราะห ์และผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

4.1 ความเหมาะสมในการแบ่งข้อมูลตาม               

จุดมุง่หมายของการวจิยั 

4.2   ความเหมาะสมในการใชส้ถติวิเิคราะห ์

4.3   ความเหมาะสมของวธิกีารนําเสนอ

ผลการวจิยั 

 

     10 

 

 

 

 

 

      10 
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ดา้นที ่ มติทิีป่ระเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนได ้

5.การอภปิรายผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

5.1 ความสมบรูณ์ในการแปลความหมายผลการวจิยั 

5.2 ความเหมาะสมในการเลอืกประเดน็อภปิราย 

5.3 การใชห้ลกัฐานและเหตุผลประกอบการอภปิราย 

5.4 ความกระจา่งในการอภปิราย 

5.5 ความเหมาสมในการเสนอแนะ 

6.ความถกูตอ้งในการเขยีนและการพมิพ ์

6.1 การใชภ้าษา วรรคตอน ยอ่หน้า ตวัสะกด การนัต ์

6.2 การพมิพต์ามหลกัเกณฑ ์

7.การสอบปากเปลา่ 

7.1.ความกระจ่างในการอธิบายปญัหา วิธีวิจ ัยและสรุป

ผลการวจิยั 

7.2.ความสามารถในการใหเ้หตุผลและตอบคาํถาม 

7.3.ความสามารถในการโยงความรูท้ีไ่ดร้บักบัความรูอ้ื่น 

7.4.ความคลอ่งแคลว่ และความมัน่ใจในการตอบคาํถาม 

8.ความใหม ่ความน่าสนใจของปญัหา และคุณภาพของวทิยานิพนธโ์ดยสว่นรวม 
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รวม 100 - - - - 

  

 สาํหรบัเกณฑใ์นการประเมนิคุณภาพวทิยานิพนธใ์ชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี คอื  

� ดมีาก (85 % ขึน้ไป) 

� ด ี      ( 75 % - 84 %) 

� ผา่น   (60 %  - 74 %) 

� ไมผ่า่น (ตํ่ากวา่ 60 %) 

 

นอกจากน้ี ศ.ดร. สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ ไดส้รา้งแบบประเมนิการวจิยัเชงิบรรยาย

ขึน้ มรีายละเอยีด 
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แบบประเมินการวิจยัเชิงบรรยาย 

  

คําแนะนํา : จงอ่านงานวจิยัเชงิบรรยายแลว้ตรวจสอบว่า มรีายการใดต่อไปน้ี

เป็นคุณลกัษณะของงานวจิยัทีท่า่นกาํลงัประเมนิ 

 

ข้อท่ี รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

ปญัหาทีว่จิยัเกีย่วขอ้งกบัสภาพปจัจุบนัและมคีวามใหม…่…… 

ปญัหาทีมุ่ง่วจิยัเป็นปญัหาสาํคญั……………………………… 

ปญัหาทีมุ่ง่วจิยัมรีากฐานทางหลกัเหตุผลเชงิทฤษฎรีองรบั…… 

ผูว้จิยัไดเ้สนอรากเงา้ของปญัหาและตวัปญัหาอยา่งชดัเจน…… 

มกีารคาดคะเนขอ้คน้พบหรอืการกาํหนดสมมุตฐิานในการวจิยั

อยา่งเหมาะสม…………………………………………………… 

จุดมุง่หมายของการวจิยัครอบคลุมปญัหาทีศ่กึษา……………… 

จุดมุง่หมายของการวจิยัมคีวามเฉพาะและชดัเจน……………… 

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้เป็นทีย่อมรบัของนกัวชิาการ………………… 

คาํนิยามเชงิปฏบิตัใินการวจิยั มคีวามสมเหตุสมผล…………… 

มกีารศกึษางานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งกวา้งขวาง……………… 

ผลการศกึษางานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งเสนอแนะกรอบความคดิเชงิ

ทฤษฎใีนการวจิยั………………………………………………… 

เป็นการวจิยัทีมุ่ง่คน้พบสถานภาพ พฒันาการหรอืกฎเชงิ

สหสมัพนัธข์องปรากฏการณ์…………………………………… 

มีการทําให้ความแปรปรวนของตัวแปรที่ต้องการศึกษาม ี       

คา่สงูสดุอยา่งสมเหตุสมผล……………………………………… 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

 

29. 

30. 

 

31. 

 

มกีารทาํใหต้วัแปรความคลาดเคลือ่นมคีา่ตํ่าสดุ………………… 

มกีารขจดัอทิธพิลของตวัแปรเกนิอยา่งเหมาะสม……………… 

แบบวจิยัเชงิบรรยายเหมาะสมกบัปญัหาทีมุ่ง่ศกึษา…………… 

มกีารบรรยายลกัษณะของประชากรและกลุม่ตวัอยา่งชดัเจน… 

มกีารบรรยายวธิกีารเลอืกสุม่ตวัอยา่งชดัเจน…………………… 

มกีารเลอืกสุม่ตวัอยา่งโดยพจิารณาตวัแปรในหลกัการวจิยั…… 

กลุ่มตวัอย่างมขีนาดพอเหมาะกบัลกัษณะประชากรและประเภท

ของการวจิยัเชงิบรรยาย………………………………………… 

มหีลกัฐานแสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง มคีวามเป็นตวัแทนประชากร      

เป้าหมาย………………………………………………………… 

ใชว้ธิเีชงิธรรมชาตใินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู…………………… 

เครือ่งมอืวจิยัมคีวามเทีย่งตรงและความตรงสงู………………… 

มกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยเทคนิคหลายวธิปีระกอบกนัอยา่งเหมาะสม 

ไดพ้ยายามเกบ็ขอ้มลูโดยไมใ่หก้ลุม่ตวัอยา่งรูต้วั……………… 

มกีารใชข้อ้มลูทีม่ตีามธรรมชาต ิประกอบขอ้มลูทีร่วบรวมใหม…่ 

มกีารใชป้ระโยชน์จากผลการศกึษานํามาปรบัปรุงวธิดีําเนินการ

วจิยั……………………………………………………………… 

มกีารรายงานขัน้ตอนของกระบวนการวจิยัโดยละเอยีดสามารถ

ทาํซํ้าได…้………………………………………………………… 

มกีารจดัแบง่ขอ้มลูตามจุดมุง่หมายของการวจิยั……………… 

ขอ้มูลที่รวบรวมได้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ตกลงเบื้องต้น

ของสถติทิีใ่ชว้เิคราะห…์………………………………………… 

มกีารแปลความหมายของขอ้คน้พบโดยพจิารณาความสมัพนัธ์

ภายในเรือ่งและทฤษฎหีรอืขอ้เทจ็จรงิอื่น……………………… 
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ข้อท่ี รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

32. 

33. 

34. 

35. 

 

36. 

37. 

38. 

มกีารนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งเหมาะสมชดัเจน…… 

มกีารเสนอผลวจิยัตามลาํดบัจุดมุง่หมายของการวจิยั………… 

การลงขอ้สรปุเป็นไปตามผลวจิยั………………………….…… 

มีการอภิปรายผลการวิจัยที่สําคัญโดยเทียบกับสมมุติฐาน     

หรอืขอ้เทจ็จรงิอื่นอยา่งเหมาะสม……………………………… 

มกีารเสนอแนะเชงิวชิาการและเชงิปฏบิตัอิยา่งเหมาะสม……… 

รปูแบบการเขยีนรายงานการวจิยัเป็นไปตามหลกัสากล……… 

โดยสว่นรวม นบัวา่เป็นการวจิยัเชงิบรรยายทีม่คีุณภาพด…ี… 

ช 

ช 

ช 

 

ช 

ช 

ช 

ช 

มช 

มช 

มช 

 

มช 

มช 

มช 

มช 

 

งานวจิยัใดมคีุณลกัษณะครบถ้วนทัง้ 38 ขอ้ แสดงว่า งานวจิยัชิ้นนัน้เป็น

งานวจิยัเชงิบรรยายทีม่คีุณภาพยอดเยีย่ม งานวจิยัทีถ่อืวา่เป็นงานวจิยัทีม่คีุณภาพเขา้ขัน้

มาตรฐานจะตอ้งเป็นงานวจิยัเชงิบรรยายทีม่คีุณลกัษณะ 19 ลกัษณะ คอื ดงัรายการที ่1, 

3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 34, 37, 38 จากทัง้หมด 38 ขอ้

รายการซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 50 ถ้างานวจิยัใดไม่ไดต้ามเกณฑด์งักล่าวถอืว่าไม่มคีุณภาพ

ตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุใหม ่

 ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าในการประเมนิงานวจิยัตามรายการต่างๆ นัน้ควรใชแ้บบ

ประเมนิคา่เป็น 5 ระดบั ซึง่ผูเ้ขยีนขอเสนอแนะแบบประเมนิดงัน้ี 

แบบประเมินงานวิจยั 

ชือ่ผูว้จิยั……………………………………………………………………………… 

ชือ่เรือ่งวจิยั…………………………………………………………………………… 

คาํช้ีแจง  ใหผู้ป้ระเมนิอ่านรายงานแต่ละขอ้อยา่งละเอยีดและพจิารณาตดัสนิใจ ดงัน้ี 

  5 หมายถงึ  มากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ  มาก 

  3 หมายถงึ  ปานกลาง 

  2 หมายถงึ  น้อย 

  1 หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

19. 

 

20. 

การเสนอปญัหาชดัเจนเพยีงใด 

ปญัหามคีวามสาํคญัเพยีงใด 

ปญัหามเีหตุผลน่าเชือ่ถอืเพยีงใด 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัสอดคลอ้งปญัหาเพยีงใด 

สมมุติฐานการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

เพยีงใด (ถา้ม)ี 

การกําหนดขอบเขตของการวจิยัสอดคล้องกบัปญัหาการ

วจิยัเพยีงใด (ถา้ม)ี 

การนิยามตวัแปรหรอืนิยามคาํศพัทเ์ฉพาะชดัเจนเพยีงใด 

เอกสารหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งครอบคลุมตวัแปรเพยีงใด 

ความสามารถในการสงัเคราะห์เอกสารหรอืงานวจิยัมมีาก

น้อยเพยีงใด 

การกาํหนดประชากรสอดคลอ้งกบัปญัหาการวจิยัเพยีงใด 

การกาํหนดประชากรชดัเจนเพยีงใด 

วิธีการสุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับลักษณะของประชากร

เพยีงใด 

กลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ะเป็นตวัแทนของประชากรไดด้เีพยีงใด 

เครือ่งมอืวจิยัเหมาะสมกบัตวัแปรเพยีงใด 

การพฒันาเครือ่งมอืวจิยัเหมาะสมเพยีงใด 

เครือ่งมอืวจิยัเชือ่ถอืไดม้ากน้อยเพยีงใด 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสอดคลอ้งกบัเครือ่งมอืเพยีงใด 

สถติทิีใ่ชว้เิคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวจิยั

หรอืสมมตุฐิานเพยีงใด 

การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

การวจิยัหรอืสมมตุฐิานเพยีงใด 

การแปลผลการวเิคราะหช์ดัเจนเพยีงใด 
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21. 

 

22. 

23. 

24. 

การสรุปผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวจิยัหรอื

สมมตฐิานเพยีงใด 

การอภปิรายผลสมเหตุสมผลเพยีงใด 

ขอ้เสนอแนะสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเพยีงใด 

ขอ้เสนอแนะสามารถนําไปปฏบิตัไิดม้ากน้อยเพยีงใด 

     

 

      

ลงชือ่ผูป้ระเมนิ…………………………….. 

    

 สาํหรบัเกณฑใ์นการประเมนิคุณภาพของงานวจิยัมดีงัน้ี 

  ดมีาก  ไดค้ะแนนตัง้แต่ 102 คะแนนขึน้ไป หรอื 85 % 

  ด ี ไดค้ะแนนตัง้แต่ 90-101 คะแนน หรอื 75%  - 84%  

  ผา่น ไดค้ะแนนตัง้แต่ 72-89 คะแนน หรอื 60 % - 74 % 

  ไมผ่า่น ไดค้ะแนนตํ่ากวา่ 72 คะแนน หรอืตํ่ากวา่ 60 % 

 

 

 

 กิจกรรม 10.1 

1. การประเมนิงานวจิยัควรจะประเมนิดา้นใดบา้ง 

2. จงประเมนิงานวจิยัมา 1 เรื่อง โดยใชแ้บบประเมนิแบบใดแบบหน่ึงตาม

เน้ือหา 10.1 
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สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

สิง่แวดล้อม โดยคณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาตใินการประชุมเมื่อ วนัที่ 8 

เมษายน 2541 ได้กําหนดจรรยาบรรณนักวจิยัขึน้  เพื่อใช้เป็นแนวหลกัเกณฑ์ควร

ประพฤตขิองนักวจิยัทัว่ไปไม่ว่าสาขาใดๆ โดยให้มลีกัษณะเป็นขอ้พงึสงัวรณ์คุณธรรม 

และจรยิธรรม ในการทาํงานวจิยัของนกัวจิยั 

นักวิจยัหมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ

ประเดน็ทีส่งสยั โดยมรีะเบยีบวธิอีนัเป็นทีย่อมรบัในแต่ละศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง  ระเบยีบวธิี

ดงักล่าวจงึครอบคลุมทัง้แนวความคดิ มโนทศัน์ และวธิีการที่ใช้ ในการรวบรวมขอ้มูล 

และวเิคราะหข์อ้มลู 

จรรยาบรรณหมายถงึ หลกัความประพฤตอินัเหมาะสม แสดงถงึคุณธรรมและ

จรยิธรรม ในการประกอบอาชพี ทีก่ลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชพี ประมวลขึน้ไวเ้ป็นหลกั

เพือ่ใหส้มาชกิในสาขาวชิาชพีนัน้ๆยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่รกัษาชือ่เสยีง และสง่เสรมิเกยีรตคิุณ

ของสาขาวชิาชพีของตน 

จรรยาบรรณนักวจิยัหมายถงึ หลกัเกณฑค์วรประพฤตปิฏบิตัขิองนักวจิยัทัว่ไป 

เพื่อให้การดําเนินงานวจิยัตัง้อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จรธิรรม และหลกัวชิาการที่

เหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศกึษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอย่างสมศกัดิศ์ร ีและ

เกยีรตภิมูขิองนกัวจิยั 

จรรยาบรรณในการวจิยั จดัเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัของระเบยีบวธิวีจิยั เน่ือง

ดว้ยในกระบวนการคน้ควา้วจิยั นกัวจิยัจะตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งใกลช้ดิกบัสิง่ทีศ่กึษา ไมว่่า

จะเป็นสิง่มชีวีติหรอืไม่มชีวีติ การวจิยัจงึอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิง่ที่ศกึษา หาก

ผูว้จิยัขาดความรอบคอบระมดัระวงั  การวจิยัเป็นกจิกรรมทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่ ต่อการ

วางแผนและกาํหนดนโยบายในการพฒันาประเทศทุกดา้น  โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพ

ชวีติของคนในประเทศ ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ ขึน้อยู่กบัความรูค้วามสามารถของนกัวจิยั

ในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรม จริยธรรม ของนักวิจยัในการทําวิจัยด้วย  

 

เน้ือหา 10.2                                                                    จรรยาบรรณนักวิจยั 
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ผลงานวจิยัทีด่อ้ยคุณภาพดว้ยสาเหตุใดกต็าม  หากเผยแพร่ออกไปอาจเป็นผลเสยีต่อวง

วชิาการ และประเทศชาตไิด ้

ดว้ยเหตุน้ี สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตจิงึกําหนด จรรยาบรรณนกัวจิยั 

ไวเ้ป็นแนวทางสําหรบันักวจิยัยดึถอืปฏบิตั ิ เพื่อใหก้ารดําเนินงานวจิยัตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัวชิาการที่เหมาะสม  ตลอดจนประกนัมาตรฐานของ

การศกึษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูขิองนกัวจิยัไว ้9 ประการดงัน้ี   

1. นกัวจิยัตอ้งซื่อสตัย ์และมคีุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 

                นกัวจิยัตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง ไมนํ่าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน ไม่

ลอกเลียนงานของคนอื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่

นํามาใช้ในงานวจิยั  ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวจิยั และมคีวามเป็นธรรมเกี่ยวกบั

ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการวจิยั    

2. นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถงึ พนัธกรณีในการทาํงานวจิยั ตามขอ้ตกลงทีท่าํไวก้บั

หน่วยงาน ทีส่นบัสนุนการวจิยั และต่อหน่วยงานทีต่นสงักดั 

    นักวจิยัตอ้งปฏบิตัติามพนัธกรณี และขอ้ตกลงการวจิยัทีผู่เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย

ยอมรบัรว่มกนั  อุทศิเวลาทาํงานวจิยัใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุและเป็นไปตามกําหนดเวลา มคีวาม

รบัผดิชอบไมล่ะทิง้งานระหวา่งดาํเนินการ 

3. นกัวจิยัตอ้งมพีืน้ฐานความรูใ้นสาขาวชิาการทีท่าํวจิยั 

                นักวจิยัต้องมพีื้นฐานความรูใ้นสาขาวชิาการที่ทําวจิยัอย่างเพยีงพอ และมี

ความชํานาญการหรอืประสบการณ์เกี่ยวเน่ืองกบัเรื่องที่ทําวจิยั เพื่อนําไปสู่งานวจิยัที่มี

คุณภาพ และเพื่อป้องกนัปญัหาการวเิคราะห ์การตคีวาม หรอืการสรุปทีผ่ดิพลาดอนัอาจ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่องานวจิยั 

4. นกัวจิยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่ทีศ่กึษา ไม่วา่จะเป็นสิง่ทีม่ชีวีติหรอืไม่มี

ชวีติ 

    นกัวจิยัตอ้งดาํเนินการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเทีย่งตรงในการทาํ

วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน สตัว ์พชื ศลิปวฒันธรรม ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม มจีติสาํนึกและ

มปีณธิานทีจ่ะอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม 
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  5. นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัดิศ์ร ีและสทิธขิองมนุษยท์ีใ่ชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 

                 นักวจิยัต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวชิาการ จนละเลยและขาดความ

เคารพในศกัดิศ์รขีองเพื่อนมนุษย ์ตอ้งถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีจ่ะอธบิายจุดมุ่งหมายของการ

วจิยัแก่บุคคลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรอืบบีบงัคบั และไม่ละเมดิสทิธสิ่วน

บุคคล 

6. นกัวจิยัตอ้งมอีสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขัน้ตอนของการทํา

วจิยั 

                นักวิจยัต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตน หรือความ

ลาํเอยีงทางวชิาการ  อาจสง่ผลใหม้กีารบดิเบอืนขอ้มลู และขอ้คน้พบทางวชิาการ อนัเป็น

เหตุก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่องานวจิยั 

7. นกัวจิยัพงึนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีช่อบ 

                นกัวจิยัพงึเผยแพร่ผลงานวจิยัเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและสงัคม ไม่ขยาย

ผลขอ้คน้พบจนเกนิความเป็นจรงิ และไมใ่ชผ้ลงานวจิยัไปในทางมชิอบ 

8. นกัวจิยัพงึเคารพความคดิเหน็ทางวชิาการของผูอ้ื่น 

                นักวจิยัพงึมใีจกวา้ง พรอ้มที่จะเปิดเผยขอ้มูล และขัน้ตอนการวจิยั ยอมรบั

ฟงัความคดิเหน็และเหตุผลทางวชิาการของผูอ้ื่น และพร้อมที่จะปรบัปรุงแก้ไขงานวจิยั

ของตนใหถู้กตอ้ง 

9. นกัวจิยัพงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั 

                นักวิจัยพึงมีจิตสํา นึกที่จะ อุทิศกํ าลังสติปญัญาในการทําวิจัย  เพื่ อ

ความกา้วหน้าทางวชิาการ  เพือ่ความเจรญิและประโยชน์สขุของสงัคมและมวลมนุษยชาต ิ

 

 

   กิจกรรม 10.2 

1. ทา่นคดิวา่จรรยาบรรณนกัวจิยัสง่ผลต่อคุณภาพของงานวจิยัอยา่งไรบา้ง 

ตอบมาเป็นขอ้ๆ 

2. ปจัจุบนัมนีกัวจิยัขาดจรรยาบรรณกนัมากน้อยแคไ่หน เพราะอะไร          
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เน้ือหา 10.1 การประเมนิงานวจิยั 

 หลกัเกณฑท์ัว่ไปสาํหรบัประเมนิงานวจิยัม ี2 ประการคอื 

1. ความเทีย่งตรงภายใน 

2. ความเทีย่งตรงภายนอก 

จากหลกัเกณฑ์ทัว่ไปได้นํามาพฒันาเป็นแบบประเมนิให้ผลการประเมนิเป็น

ปรนยัมากขึน้มกีารกําหนดเป็นคะแนนตามรายการต่าง ๆ และกําหนดเกณฑใ์นการตดัสนิ

คุณภาพ 

 

เน้ือหา 10.2 จรรยาบรรณนกัวจิยั 

จรรยาบรรณนักวจิยัหมายถงึ หลกัเกณฑ์ควรปฏบิตัขิองนักวจิยัทัว่ไป เพื่อให้

การดําเนินงานวจิยัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัวชิาการทีเ่หมาะสม 

ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศกึษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอย่างสมศกัดิศ์ร ีและเกยีรตภิูมิ

ของนกัวจิยั 

 

 

 

 

สรปุบทท่ี 10 

 



 300  MR 393(s) 

แบบฝึกหดับทท่ี  10 

1. จงประเมนิงานวจิยัมา 2 เรือ่ง โดยใหม้งีานวจิยัเชงิทดลอง 1 เรือ่ง และอื่นๆ 

อกี 1 เรือ่งโดยเลอืกใชแ้บบประเมนิตาม เน้ือหา 10.1 

2. ทา่นคดิวา่จรรยาบรรณทัง้ 9 ขอ้ของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตมิี

ความเหมาะสมหรอืไมอ่ยา่งไร 

3. ท่านคดิว่าควรทําอย่างไรทีจ่ะทําใหน้กัวจิยัไดป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่าง

เครง่ครดั 
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