บทที่ 10

การประเมินงานวิจยั และจรรยาบรรณนักวิจยั
งานการวิจยั ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าจะมีคุณภาพเป็ นที่เชื่อถือได้เสมอไป บางเรื่องเมื่อ
ประเมินแล้วพบว่ามีความน่ าเชื่อถือน้อยหรือขาดความน่าเชือ่ ถือเลยก็ม ี อีกอย่างหนึ่งทีม่ ี
ความสําคัญมากคือจรรยาบรรณนักวิจยั ถ้า นักวิจยั ขาดจรรยาบรรณแล้วจะก่อให้เกิด
ผลเสียอย่างมากต่อองค์ความรูข้ องแต่ละศาสตร์ ดังนัน้ เราควรช่วยกันเผยแพร่และกระตุน้
ให้นกั วิจยั ทัง้ หลายยึดมันในจรรยาบรรณ
่

โครงร่างเนื้ อหา
10.1 การประเมินงานวิจยั
10.2 จรรยาบรรณนักวิจยั

สาระสําคัญ
1. การประเมินงานวิจยั เป็ นการตรวจสอบว่างานวิจยั แต่ละเรื่องนัน้ มีคุณภาพ
เป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือได้มากน้อยแค่ไหน ซึง่ ผูอ้ ่านหรือผูป้ ระเมินก็จะต้องมีวธิ กี ารหรือเครือ่ งมือ
ในการประเมินทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือได้ดว้ ย
2. จรรยาบรรณหมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และ
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ ประมวลขึน้ ไว้เป็ นหลัก
เพือ่ ให้สมาชิกในสาขาวิชานัน้ ๆยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ รักษาชือ่ เสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของ
สาขาวิชาชีพของตน

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือ่ ศึกษาบทนี้จบแล้วนักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินงานวิจยั ได้
2. บอกวิธกี ารประเมินงานวิจยั ได้
3. บอกจรรยาบรรณนักวิจยั ได้
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เนื้ อหา 10.1

การประเมินงานวิจยั

การประเมิ นงานวิ จยั หมายถึง การตัดสินคุณภาพของผลงานวิจยั ว่ามีความ
เชือ่ ถือได้มากน้อยแค่ไหน โดยใช้ขอ้ มูลจากการประเมินส่วนต่างๆ ของรายงานการวิจยั
การอ่านรายงานการวิจยั มีจุดมุง่ หมายเพือ่ หาข้อความรูค้ วามจริง รายงานการ
วิจยั ทุกเรือ่ งไม่ใช่วา่ จะเชือ่ ถือได้ทุกเรือ่ งเสมอไป บางเรือ่ งอ่านแล้วยอมรับได้ บางเรือ่ งก็
ยอมรับไม่ได้ ดังนัน้ การทีเ่ ราจะตัดสินว่างานวิจยั เรือ่ งใดน่าเชือ่ ถือได้มากน้อยแค่ไหนนัน้
เราจะต้องมีวธิ กี ารประเมินซึง่ รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
หลักเกณฑ์ทวไปสํ
ั่
าหรับการประเมิ นงานวิ จยั หลักเกณฑ์ทวไปที
ั่
่ใช้ในการ
ประเมินงานวิจยั มี 2 หลักเกณฑ์ คือ
1. ความเทีย่ งตรงภายใน (Internal validity) งานวิจยั ใดมีความเทีย่ งตรงภายใน
แสดงว่าข้อค้นพบในการวิจยั เรื่องนัน้ ต้องสมเหตุสมผล นันคื
่ อถ้าเป็ นการวิจยั เชิง ทดลอง
ผลของการทดลองก็จะต้องเกิดจากตัวแปรทดลองหรือตัวแปรต้น ไม่ใช่เกิดจากตัวแปร
หรือเหตุอ่นื ๆ ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะต้องเป็ นความสัมพันธ์
โดยตรงไม่ผา่ นตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาก่อน ดังนัน้ ในการตรวจสอบความเทีย่ งตรงภายใน
เราจะต้องพิจารณาความสามารถในการควบคุมตัวแปรเกินของแบบวิจยั ความถูกต้องใน
การวัดตัวแปรและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น
2. ความเทีย่ งตรงภายนอก (External validity) เป็ นการประเมินว่าข้อค้นพบทีไ่ ด้
จากกลุม่ ตัวอย่างสรุปพาดพิงไปยังประชากรเป้าหมายนัน้ ถูกต้อง ครอบคลุมหรือไม่ ดังนัน้
วิธกี ารให้ได้มาซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะเป็ นตัวแทนของประชากรนับว่ามีความสําคัญอย่างยิง่
การกําหนดกรอบของประชากรให้ชดั เจนก่อนสุ่มตัวอย่างจึงมีความจําเป็ นที่จะทําให้ได้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น ตัว แทนที่ดีข องประชากร การวิจ ัย หลายๆ เรื่อ ง กํ า หนดกรอบของ
ประชากรไว้กว้างและไม่ชดั เจน เช่น กําหนดกรอบของประชากรว่าหมายถึงครูทส่ี อนอยู่
ในโรงเรียนประถมศึกษาทัง้ หมด ซึง่ ในสภาพความเป็ นจริง ครูบางคนเราไม่สามารถติดต่อ
ได้ทงั ้ ด้วยตัวเองและทางไปรษณียห์ รือครูทเ่ี ป็ นประชากรเป้าหมายนัน้ มีความแตกต่างกัน
มาก ทัง้ ด้านการศึกษา ประสบการณ์และฐานะซึง่ สิง่ เหล่านี้กเ็ ป็ นปญั หาในการเป็ นตัวแทน
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ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเหมือ นกัน ดัง นั น้ การกํ า หนดกรอบของประชากรควรจะต้ อ งเป็ น
ประชากรทีส่ ามารถติดต่อได้ทวถึ
ั ่ ง และวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างก็ควรเป็ นวิธที ส่ี ามารถให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนซึ่งสามารถแทนลักษณะต่าง ๆ ของประชากรได้ทวถึ
ั ่ งใน
กรณีทป่ี ระชากรมีความหลากหลายหรือแตกต่างกันมาก
นอกจากนี้ยงั มีเกณฑ์อ่นื ๆ อีกในการพิจารณาผลงานวิจยั ทีล่ ะเอียดมากขึน้ ได้แก่
แบบสํารวจรายการสําหรับการประเมินการวิจยั ของ เลมานและเมเรน (Lihmann and
Mehren) ซึง่ ศ.ดร. สมหวัง พิธยิ านุ – วัฒน์ ได้เขียนไว้ในหนังสือการวิจยั เชิงบรรยาย
มีขอ้ คําถาม 12 ข้อ ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดปญั หาและเขียนปญั หาอย่างกระจ่างแจ้งหรือไม่
2. ปญั หาทีว่ จิ ยั มีหลักการหรือทฤษฎีรองรับหรือไม่
3. ปญั หาทีว่ จิ ยั มีความสําคัญเพียงใด
4. ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานเขียนทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ ถ้ามีงานเขียนที่
เกีย่ วข้องตรงประเด็นกับปญั หาทีว่ จิ ยั เพียงใด
5. สมมุตฐิ านในการวิจยั มีหรือไม่ ถ้ามีผวู้ จิ ยั ได้เขียนสมมุตฐิ านอย่างกระจ่างแจ้ง
ชัดเจนเพียงใด
6. มีการกําหนดคํานิยามปฏิบตั กิ ารของสิง่ ทีม่ ุ่งวัดอย่างเหมาะสมและชัดเจน
เพียงใด
7. ผูว้ จิ ยั ได้บรรยายถึงวิธกี ารวิจยั หรือวิธตี อบปญั หาอย่างชัดเจนหรือไม่ ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหรือศึกษาจากข้อมูลประชากร ถ้าศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั
ได้มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง อย่างไร เหมาะสมเพียงใด
8. แหล่งของความคลาดเคลื่อนอันจะทําให้ผลการวิจยั ผิดพลาดมีอะไรบ้าง ผูว้ จิ ยั
ได้มวี ธิ กี ารควบคุมความคลาดเคลือ่ นเหล่านี้อย่างไรบ้าง
9. ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธที างสถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูลหรือไม่ ถ้าใช้ระเบียบวิธที างสถิติ
เหล่านัน้ มีความเหมาะสมเพียงใด
10. ผูว้ จิ ยั ได้รายงานผลการวิจยั ชัดเจนเพียงไร
11. ผูว้ จิ ยั ได้ลงข้อสรุปอย่างชัดแจ้งหรือไม่ ข้อมูลสนับสนุ นข้อสรุปหรือไม่ ผูว้ จิ ยั
ได้สรุปพาดพิงเกินข้อมูลหรือไม่
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12.

ข้อกําจัดในการวิจยั เรื่องนี้มหี รือไม่ ผูว้ จิ ยั ได้เขียนอธิบายไว้อย่างชัดเจน

หรือไม่
แบบสํารวจนี้ยงั ขาดวิธกี ารให้คะแนนทีแ่ สดงถึงคุณภาพของงานวิจยั ในแต่ละข้อ
และเกณฑ์ทช่ี ดั เจนในการตัดสินคุณภาพซึง่ ต่อมาก็ได้มหี น่วยงานและบุคคลได้พฒ
ั นาแบบ
ประเมินเพือ่ ให้เป็ นปรนัยมากขึน้
แบบประเมิ นงานวิ จยั ภาควิชาวิจยั การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้สร้างแบบประเมินวิทยานิพนธ์ ซึง่ ก็ใช้ประเมินงานวิจยั ได้ รายละเอียดมี
ดังนี้
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แบบประเมิ นวิ ทยานิ พนธ์
ชือ่ ……………………………………………….สาขาวิชา………………….
ชือ่ หัวข้อ………………………………………………………………………………………..
ด้านที่
1. การเขียนบทนํา

มิตทิ ป่ี ระเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนได้
---10

1.1 วิธเี สนอให้เห็นลักษณะและความสําคัญ
ของปญั หา
1.2 การเข้าถึงข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของการ
วิจยั
1.3 การพัฒนาสมมติฐาน (ถ้ามี)
10

2. งานเขียนทีเ่ กีย่ วข้อง

----

2.1 ความเกีย่ วข้องและครอบคลุมของงานเขียน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ความสามารถในการสังเคราะห์งานเขียนที่
เกีย่ วข้อง
2.3 ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงาน
เขียนทีเ่ กีย่ วข้อง
3. วิธกี ารดําเนินการวิจยั

3.1 ความเหมาะสมของวิธกี ารทีใ่ ช้ตอบปญั หา
3.2 ความเหมาะสมในการควบคุมตัวแปร
3.3 ความเหมาะสมของเครือ่ งมือ เทคนิค และ
กลวิธใี นการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธวี เิ คราะห์ และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1
ความเหมาะสมในการแบ่งข้อ มูล ตาม
จุดมุง่ หมายของการวิจยั
4.2 ความเหมาะสมในการใช้สถิตวิ เิ คราะห์
4.3 ความเหมาะสมของวิธกี ารนําเสนอ
ผลการวิจยั
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15
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ด้านที่
มิตทิ ป่ี ระเมิน
5.การอภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
5.1 ความสมบูรณ์ในการแปลความหมายผลการวิจยั
5.2 ความเหมาะสมในการเลือกประเด็นอภิปราย
5.3 การใช้หลักฐานและเหตุผลประกอบการอภิปราย
5.4 ความกระจ่างในการอภิปราย
5.5 ความเหมาสมในการเสนอแนะ
6.ความถูกต้องในการเขียนและการพิมพ์
6.1 การใช้ภาษา วรรคตอน ย่อหน้า ตัวสะกด การันต์
6.2 การพิมพ์ตามหลักเกณฑ์
7.การสอบปากเปล่า
ั หา วิธีวิจ ัย และสรุ ป
7.1.ความกระจ่า งในการอธิบ ายป ญ
ผลการวิจยั
7.2.ความสามารถในการให้เหตุผลและตอบคําถาม
7.3.ความสามารถในการโยงความรูท้ ไ่ี ด้รบั กับความรูอ้ ่นื
7.4.ความคล่องแคล่ว และความมันใจในการตอบคํ
่
าถาม
8.ความใหม่ ความน่าสนใจของปญั หา และคุณภาพของวิทยานิพนธ์โดยส่วนรวม
รวม

คะแนนเต็ม
15

คะแนนได้
----

15

----

20

----

10

----

100

----

สําหรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้ คือ
ดีมาก (85 % ขึน้ ไป)
ดี
( 75 % - 84 %)
ผ่าน (60 % - 74 %)
ไม่ผา่ น (ตํ่ากว่า 60 %)
นอกจากนี้ ศ.ดร. สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ ได้สร้างแบบประเมินการวิจยั เชิงบรรยาย
ขึน้ มีรายละเอียด
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แบบประเมิ นการวิ จยั เชิ งบรรยาย
คําแนะนํา : จงอ่านงานวิจยั เชิงบรรยายแล้วตรวจสอบว่า มีรายการใดต่อไปนี้
เป็ นคุณลักษณะของงานวิจยั ทีท่ า่ นกําลังประเมิน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการ
ใช่ ไม่ใช่
ช มช
ปญั หาทีว่ จิ ยั เกีย่ วข้องกับสภาพปจั จุบนั และมีความใหม่………
ช มช
ปญั หาทีม่ งุ่ วิจยั เป็ นปญั หาสําคัญ………………………………
ปญั หาทีม่ งุ่ วิจยั มีรากฐานทางหลักเหตุผลเชิงทฤษฎีรองรับ…… ช มช
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอรากเง้าของปญั หาและตัวปญั หาอย่างชัดเจน…… ช มช
มีการคาดคะเนข้อค้นพบหรือการกําหนดสมมุตฐิ านในการวิจยั
อย่างเหมาะสม…………………………………………………… ช มช
จุดมุง่ หมายของการวิจยั ครอบคลุมปญั หาทีศ่ กึ ษา……………… ช มช
จุดมุง่ หมายของการวิจยั มีความเฉพาะและชัดเจน……………… ช มช
ข้อตกลงเบือ้ งต้นเป็ นทีย่ อมรับของนักวิชาการ………………… ช มช
คํานิยามเชิงปฏิบตั ใิ นการวิจยั มีความสมเหตุสมผล…………… ช มช
มีการศึกษางานเขียนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างกว้างขวาง……………… ช มช
ผลการศึกษางานเขียนทีเ่ กีย่ วข้องเสนอแนะกรอบความคิดเชิง
ทฤษฎีในการวิจยั ………………………………………………… ช มช
เป็ นการวิจยั ทีม่ งุ่ ค้นพบสถานภาพ พัฒนาการหรือกฎเชิง
สหสัมพันธ์ของปรากฏการณ์…………………………………… ช มช
มีก ารทํ า ให้ ค วามแปรปรวนของตัว แปรที่ต้ อ งการศึก ษามี
ค่าสูงสุดอย่างสมเหตุสมผล……………………………………… ช มช
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ข้อที่
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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รายการ
ใช่
มีการทําให้ตวั แปรความคลาดเคลือ่ นมีคา่ ตํ่าสุด………………… ช
ช
มีการขจัดอิทธิพลของตัวแปรเกินอย่างเหมาะสม………………
แบบวิจยั เชิงบรรยายเหมาะสมกับปญั หาทีม่ งุ่ ศึกษา…………… ช
ช
มีการบรรยายลักษณะของประชากรและกลุม่ ตัวอย่างชัดเจน…
มีการบรรยายวิธกี ารเลือกสุม่ ตัวอย่างชัดเจน…………………… ช
ช
มีการเลือกสุม่ ตัวอย่างโดยพิจารณาตัวแปรในหลักการวิจยั ……
กลุ่มตัวอย่างมีขนาดพอเหมาะกับลักษณะประชากรและประเภท
ช
ของการวิจยั เชิงบรรยาย…………………………………………
มีหลักฐานแสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความเป็ นตัวแทนประชากร
เป้าหมาย…………………………………………………………
ช
ใช้วธิ เี ชิงธรรมชาติในการเก็บรวบรวมข้อมูล……………………
ช
เครือ่ งมือวิจยั มีความเทีย่ งตรงและความตรงสูง………………… ช
มีการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคหลายวิธปี ระกอบกันอย่างเหมาะสม
ได้พยายามเก็บข้อมูลโดยไม่ให้กลุม่ ตัวอย่างรูต้ วั ………………
ช
มีการใช้ขอ้ มูลทีม่ ตี ามธรรมชาติ ประกอบข้อมูลทีร่ วบรวมใหม่… ช
มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษานํามาปรับปรุงวิธดี ําเนินการ
วิจยั ………………………………………………………………
ช
มีการรายงานขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั โดยละเอียดสามารถ
ทําซํ้าได้…………………………………………………………… ช
มีการจัดแบ่งข้อมูลตามจุดมุง่ หมายของการวิจยั ………………
ช
ข้อมูลที่รวบรวมได้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงเบื้องต้น
ของสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์…………………………………………… ช
มีการแปลความหมายของข้อค้นพบโดยพิจารณาความสัมพันธ์
ภายในเรือ่ งและทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงอื่น………………………
ช

ไม่ใช่
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
มช
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ข้อที่
32.
33.
34.
35.

รายการ
ใช่ ไม่ใช่
มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเหมาะสมชัดเจน…… ช มช
ช มช
มีการเสนอผลวิจยั ตามลําดับจุดมุง่ หมายของการวิจยั …………
ช มช
การลงข้อสรุปเป็ นไปตามผลวิจยั ………………………….……
มีก ารอภิป รายผลการวิจ ัย ที่สํ า คัญ โดยเทีย บกับ สมมุ ติฐ าน
หรือข้อเท็จจริงอื่นอย่างเหมาะสม………………………………
ช มช
36. มีการเสนอแนะเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม……… ช มช
37. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจยั เป็ นไปตามหลักสากล………
ช มช
38. โดยส่วนรวม นับว่าเป็ นการวิจยั เชิงบรรยายทีม่ คี ุณภาพดี……
ช มช

งานวิจยั ใดมีคุณลักษณะครบถ้วนทัง้ 38 ข้อ แสดงว่า งานวิจยั ชิ้นนัน้ เป็ น
งานวิจยั เชิงบรรยายทีม่ คี ุณภาพยอดเยีย่ ม งานวิจยั ทีถ่ อื ว่าเป็ นงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพเข้าขัน้
มาตรฐานจะต้องเป็ นงานวิจยั เชิงบรรยายทีม่ คี ุณลักษณะ 19 ลักษณะ คือ ดังรายการที่ 1,
3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 34, 37, 38 จากทัง้ หมด 38 ข้อ
รายการซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ถ้างานวิจยั ใดไม่ได้ตามเกณฑ์ดงั กล่าวถือว่าไม่มคี ุณภาพ
ต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าในการประเมินงานวิจยั ตามรายการต่างๆ นัน้ ควรใช้แบบ
ประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ ซึง่ ผูเ้ ขียนขอเสนอแนะแบบประเมินดังนี้
แบบประเมิ นงานวิ จยั
ชือ่ ผูว้ จิ ยั ………………………………………………………………………………
ชือ่ เรือ่ งวิจยั ……………………………………………………………………………
คําชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินอ่านรายงานแต่ละข้ออย่างละเอียดและพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้
5
หมายถึง
มากทีส่ ดุ
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยทีส่ ดุ
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ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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รายการการประเมิน
5 4 3 2 1
การเสนอปญั หาชัดเจนเพียงใด
ปญั หามีความสําคัญเพียงใด
ปญั หามีเหตุผลน่าเชือ่ ถือเพียงใด
วัตถุประสงค์การวิจยั สอดคล้องปญั หาเพียงใด
สมมุ ติ ฐ านการวิจ ัย สอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจ ัย
เพียงใด (ถ้ามี)
การกําหนดขอบเขตของการวิจยั สอดคล้องกับปญั หาการ
วิจยั เพียงใด (ถ้ามี)
การนิยามตัวแปรหรือนิยามคําศัพท์เฉพาะชัดเจนเพียงใด
เอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องครอบคลุมตัวแปรเพียงใด
ความสามารถในการสังเคราะห์เอกสารหรืองานวิจยั มีมาก
น้อยเพียงใด
การกําหนดประชากรสอดคล้องกับปญั หาการวิจยั เพียงใด
การกําหนดประชากรชัดเจนเพียงใด
วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งเหมาะสมกับ ลัก ษณะของประชากร
เพียงใด
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จะเป็ นตัวแทนของประชากรได้ดเี พียงใด
เครือ่ งมือวิจยั เหมาะสมกับตัวแปรเพียงใด
การพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั เหมาะสมเพียงใด
เครือ่ งมือวิจยั เชือ่ ถือได้มากน้อยเพียงใด
การเก็บรวบรวมข้อมูลสอดคล้องกับเครือ่ งมือเพียงใด
สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
หรือสมมุตฐิ านเพียงใด
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั หรือสมมุตฐิ านเพียงใด
การแปลผลการวิเคราะห์ชดั เจนเพียงใด
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ข้อที่
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
21. การสรุปผลการวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั หรือ
สมมติฐานเพียงใด
22. การอภิปรายผลสมเหตุสมผลเพียงใด
23. ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการวิจยั เพียงใด
24. ข้อเสนอแนะสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้มากน้อยเพียงใด

ลงชือ่ ผูป้ ระเมิน……………………………..
สําหรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของงานวิจยั มีดงั นี้
ดีมาก ได้คะแนนตัง้ แต่ 102 คะแนนขึน้ ไป หรือ 85 %
ดี
ได้คะแนนตัง้ แต่ 90-101 คะแนน หรือ 75% - 84%
ผ่าน ได้คะแนนตัง้ แต่ 72-89 คะแนน หรือ 60 % - 74 %
ไม่ผา่ น ได้คะแนนตํ่ากว่า 72 คะแนน หรือตํ่ากว่า 60 %

กิ จกรรม 10.1
1. การประเมินงานวิจยั ควรจะประเมินด้านใดบ้าง
2. จงประเมินงานวิจยั มา 1 เรื่อง โดยใช้แบบประเมินแบบใดแบบหนึ่งตาม
เนื้อหา 10.1
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เนื้ อหา 10.2

จรรยาบรรณนักวิจยั

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิง่ แวดล้อม โดยคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติในการประชุมเมื่อ วันที่
8
เมษายน 2541 ได้กําหนดจรรยาบรรณนักวิจยั ขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวหลักเกณฑ์ควร
ประพฤติของนักวิจยั ทัวไปไม่
่
ว่าสาขาใดๆ โดยให้มลี กั ษณะเป็ นข้อพึงสังวรณ์ คุณธรรม
และจริยธรรม ในการทํางานวิจยั ของนักวิจยั
นัก วิจ ยั หมายถึง ผู้ท่ีดํา เนิ น การค้น คว้า หาความรู้อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่อ ตอบ
ประเด็นทีส่ งสัย โดยมีระเบียบวิธอี นั เป็ นทีย่ อมรับในแต่ละศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง ระเบียบวิธี
ดังกล่าวจึงครอบคลุมทัง้ แนวความคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณหมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ทีก่ ลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ ประมวลขึน้ ไว้เป็ นหลัก
เพือ่ ให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ รักษาชือ่ เสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ
ของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ทัวไป
่
เพื่อให้การดําเนินงานวิจยั ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริธ รรม และหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ ์ศรี และ
เกียรติภมู ขิ องนักวิจยั
จรรยาบรรณในการวิจยั จัดเป็ นองค์ประกอบทีส่ ําคัญของระเบียบวิธวี จิ ยั เนื่อง
ด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจยั นักวิจยั จะต้องเข้าไปเกีย่ วข้องใกล้ชดิ กับสิง่ ทีศ่ กึ ษา ไม่ว่า
จะเป็ นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ การวิจยั จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิง่ ที่ศกึ ษา หาก
ผูว้ จิ ยั ขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจยั เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ต่อการ
วางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนในประเทศ ผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ ขึน้ อยู่กบั ความรูค้ วามสามารถของนักวิจยั
ในเรื่อ งที่จ ะศึก ษา และขึ้น อยู่ ก ับ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ของนัก วิจ ยั ในการทํ า วิจ ัย ด้ว ย
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ผลงานวิจยั ทีด่ อ้ ยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไปอาจเป็ นผลเสียต่อวง
วิชาการ และประเทศชาติได้
ด้วยเหตุน้ี สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติจงึ กําหนด จรรยาบรรณนักวิจยั
ไว้เป็ นแนวทางสําหรับนักวิจยั ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนินงานวิจยั ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ ์ศรีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ไว้ 9 ประการดังนี้
1. นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นําผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตน ไม่
ลอกเลีย นงานของคนอื่น ต้อ งให้เ กีย รติแ ละอ้า งถึง บุ ค คลหรือ แหล่ ง ที่ม าของข้อ มูล ที่
นํ ามาใช้ในงานวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการวิจยั
2. นักวิจยั ต้องตระหนักถึง พันธกรณีในการทํางานวิจยั ตามข้อตกลงทีท่ าํ ไว้กบั
หน่วยงาน ทีส่ นับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีต่ นสังกัด
นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจยั ทีผ่ เู้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอมรับร่วมกัน อุทศิ เวลาทํางานวิจยั ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ และเป็ นไปตามกําหนดเวลา มีความ
รับผิดชอบไม่ละทิง้ งานระหว่างดําเนินการ
3. นักวิจยั ต้องมีพน้ื ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ าํ วิจยั
นักวิจยั ต้องมีพ้นื ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการที่ทําวิจยั อย่างเพียงพอ และมี
ความชํานาญการหรือประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจยั เพื่อนํ าไปสู่งานวิจยั ที่ม ี
คุณภาพ และเพื่อป้องกันปญั หาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปทีผ่ ดิ พลาดอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจยั
4. นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ทีศ่ กึ ษา ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ หรือไม่ม ี
ชีวติ
นักวิจยั ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเทีย่ งตรงในการทํา
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม มีจติ สํานึกและ
มีปณิธานทีจ่ ะอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม
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5. นักวิจยั ต้องเคารพศักดิศรี
์ และสิทธิของมนุษย์ทใ่ี ช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
นักวิจยั ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความ
เคารพในศักดิศรี
์ ของเพื่อนมนุ ษย์ ต้องถือเป็ นภาระหน้าทีท่ จ่ี ะอธิบายจุดมุ่งหมายของการ
วิจยั แก่บุคคลทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล
6. นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอนของการทํา
วิจยั
นัก วิจ ยั ต้อ งมีอิส ระทางความคิด ต้อ งตระหนัก ว่า อคติส่ว นตน หรือ ความ
ลําเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มกี ารบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ น
เหตุก่อให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั
7. นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ
นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยาย
ผลข้อค้นพบจนเกินความเป็ นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
8. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ่นื
นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูล และขัน้ ตอนการวิจยั ยอมรับ
ฟงั ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ่นื และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจยั
ของตนให้ถูกต้อง
9. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ั ญาในการทํ า วิ จ ั ย เพื่ อ
นั ก วิ จ ั ย พึ ง มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ จ ะอุ ทิ ศ กํ า ลั ง สติ ป ญ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่ ความเจริญและประโยชน์สขุ ของสังคมและมวลมนุษยชาติ

กิ จกรรม 10.2
1. ท่านคิดว่าจรรยาบรรณนักวิจยั ส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจยั อย่างไรบ้าง
ตอบมาเป็ นข้อๆ
2. ปจั จุบนั มีนกั วิจยั ขาดจรรยาบรรณกันมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร
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สรุปบทที่ 10
เนื้ อหา 10.1 การประเมินงานวิจยั
หลักเกณฑ์ทวไปสํ
ั ่ าหรับประเมินงานวิจยั มี 2 ประการคือ
1. ความเทีย่ งตรงภายใน
2. ความเทีย่ งตรงภายนอก
จากหลักเกณฑ์ทวไปได้
ั่
นํามาพัฒนาเป็ นแบบประเมินให้ผลการประเมินเป็ น
ปรนัยมากขึน้ มีการกําหนดเป็ นคะแนนตามรายการต่าง ๆ และกําหนดเกณฑ์ในการตัดสิน
คุณภาพ
เนื้ อหา 10.2 จรรยาบรรณนักวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ทัวไป
่ เพื่อให้
การดําเนินงานวิจยั ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชาการทีเ่ หมาะสม
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิศรี
์ และเกียรติภูม ิ
ของนักวิจยั
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แบบฝึ กหัดบทที่ 10
1. จงประเมินงานวิจยั มา 2 เรือ่ ง โดยให้มงี านวิจยั เชิงทดลอง 1 เรือ่ ง และอื่นๆ
อีก 1 เรือ่ งโดยเลือกใช้แบบประเมินตาม เนื้ อหา 10.1
2. ท่านคิดว่าจรรยาบรรณทัง้ 9 ข้อของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติม ี
ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
3. ท่านคิดว่าควรทําอย่างไรทีจ่ ะทําให้นกั วิจยั ได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด
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