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Re   หมายถึง  ซ้าํๆ  อีกครั้งRe   หมายถง  ซาๆ  อกครง

Search   หมายถึง  การคนหา  การคนควา

Research  หมายถึง  การคนควาหาความรู ขอเท็จจริง หรือ 

่ทฤษฎี   อย าง มีกระบวนการ  ใช วิ ธีการ ท่ี มีระบบ  แบบแผน      

ตามจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว
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หมายถึง  การคนควาหาความรู ขอเท็จจริง หรือ ทฤษฎี  อยางมีกระบวนการ ู

ใชวิธีการท่ีมีระบบ แบบแผน  เพ่ือนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยนี้ไปใชในการ

พัฒนาการศึกษา 

อะไรบางท่ีเปนปจจัยทําให การศึกษาพัฒนาไปในทางท่ีดี 

การบริหารจัดการโรงเรียน  

กลุมผูสอน

กลุมผูเรียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
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กอนทําการวิจัยตองรวาผวิจัยตองการรอะไรบาง  ู ู ู

จะนําความรูที่ไดไปใชเพ่ือการสิ่งใด 

จุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึงใน 2 ประการ
1 เพ่ือเพ่ิมพนความรใหม 1. เพอเพมพูนความรูใหม 

2. เพ่ือนําผลไปประยุกตหรือใชใหเปนประโยชน 

จุดมุงหมาย ประโยชนุ ุ

1. เพื่อใชในการอธิบาย 

2. เพื่อใชในการบรรยาย 
3. เพื่อใชในการทํานาย
4. เพื่อใชในการควบคม 

เขาใจปรากฏการณและพฤติกรรม

ทราบขอเท็จจริงนําไปใช ทํานาย

ปรากฏการณและพฤติกรรมตาง ๆ 

ห รือการกํ าหนดนโยบาย  การ

ั 
4. เพอใชในการควบคุม 

5. เพื่อใชในการพัฒนา 
วางแผนงาน การตัดสินปญหา

ชวยใหมีเครื่องมือและเทคโนโลยี

ใหม ๆ
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เขาใจปรากฏการณและพฤติกรรมทราบ

ข อ เ ท็ จ จ ริ ง  เ พ่ื อ นํ า ไ ป ใ ช ทํ า น า ย

ปรากฏการณและพฤติกรรมตาง ๆ หรือ

การกําหนดนโยบาย การวางแผน การ

ตัดสินปญหา

ชวยใหมีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม ๆ
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เกิดขึ้นกับบุคคล

่ โ

เกิดขึ้นกับบุคคล

่ โหน่ึงโดยเฉพาะ  หน่ึงโดยเฉพาะ  
ยอมรับกันโดยทั่วไปยอมรับกันโดยทั่วไป

มีสายรายงานวา มีวัตถุตองสงสยัอยูในบริเวณใกลเคียงู
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ยคโบราณ ยุคโบราณ 

โดยบังเอิญ 

โดยขนบธรรมเนียมประเพณี 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

โดยผูมีอํานาจหรือผูมีชื่อเสียง 

โโดยประสบการณสวนตัว 

โดยวิธีลองผิดลองถูก 

วิธีอนุมานหรือนิรนัย (Deductive reasoning)

เหตุใหญ เปนขอตกลงท่ีกําหนดขึ้น 

เหตุยอย เปนเหตุเฉพาะกรณีท่ีตองการทราบความจริง 

ุ g)

ขอสรุป เปนการลงสรุปจากการพิจารณาความสัมพันธของขอเท็จจริงใหญ 

และยอย
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เหตุใหญ  ุ ญ

ทุกคนตองกินขาวเฉลี่ย วันละ 3 ม้ือ
คนท่ัวไปไมคอยมีเวลาทําอาหารเอง

เหตุยอยุ

เราเปนคนท่ัวไป 

เราทําอาหารอรอย    

ขอสรุป

ไมชวยใหคนพบความรูใหม เพราะผลสรุปท่ีไดน้ันจํากัดอยูในขอบเขตของ เหตุู ู

ใหญน่ันเอง 

ขอสรุปจะมีความเท่ียงตรงเพียงใดยอมขึ้นอยูกบัความเท่ียงตรงของขอเท็จจริง

ใหญและขอเท็จจริงยอย

วิธีอนุมานหรือนิรนัย  จึงเกิดขอผิดพลาดไดงาย หากขอเท็จจริง

หลักไมนาเช่ือถือหรือไมถูกตอง  ทําใหไดขอสรุปท่ีไมนาเช่ือถือไป

ดวย และอาจไมครอบคลุมทุกสถานการณ
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วิธีอุปนัยหรืออุปมาน(Inductive reasoning)

เก็บรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงยอย ๆ กอน 

วิเคราะหขอมูลเพ่ือดูความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงยอยเหลาน้ัน

 

สรุปผล 

ผปวยโรคกระเพาะ 3 คนผูปวยโรคกระเพาะ 3 คน

คนที่ 1 เปนคนเอาจริงเอาจังกับงานมาก และมีความคาดหวงัสูง
คนที่ 2 เปนคนวิตกกังวลตลอดเวลา
คนที่ 3 กําลังทํางานวจิัย 5 บท สงอาจารย

สรุปไดวา 

 สาเหตุของการเปนโรคกระเพาะมาจากความเครียดของผูปวย
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ถึงแมจะเปนการชวยใหคนพบความรูใหม แตก็ถูกวิพากษวิจารณวา ู ู

การคนพบความรูใหมตามวิธีการของเบคอนน้ีเปนการคนพบท่ีปราศจาก

จุดมุงหมายท่ีแนนอน และบางครั้งความรูความจริงท่ีไดอาจไมสอดคลองกับ

ความตองการ หรือไมอาจสรุปเปนความรูความจริงได ถาหากรายละเอียดน้ัน  

ไมแนนอนหรือมีความแปรเปลี่ยนมาก 

วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method)

Deductive + Inductive = Reflective ThinkingReflective Thinking

1. ขั้นปญหา (Problem) 
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypotheses) 

ั้ ็ 3. ขันเก็บรวบรวมขอมลู (Gathering data) 
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล (Analysis) 
5. ขั้นสรุป (Conclusion) 
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การออกแบบการวัดตัวตัวแปร (Measurement design)
ใ ่ ่วิธีการวัดคาตัวแปรตางๆใหมีความคลาดเคลือนนอยทีสุด การกําหนดและสราง

เครื่องมือวัดคาตัวแปร  การตรวจสอบเครื่องมือ คุณภาพของเคร่ืองมือ การกําหนด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

การออกแบบการสุมตัวอยาง  (Sampling design)
ศึกษาจากสวนหนึ่งของประชากร  เรียกวา กลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยางที่ดี 

ประกอบไปดวยกิจกรรม 2  กิจกรรม  คือ  การกําหนดวิธีการสม และการกําหนดประกอบไปดวยกจกรรม 2  กจกรรม  คอ  การกาหนดวธการสุม และการกาหนด

ขนาดของกลุมตัวอยาง  ที่เหมาะสม

การออกแบบการวิเคราะหขอมูล  (Sampling design)
การวิเคราะหสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะหสําหรับขอมูลเชิงคุณลักษณะ

หรือเชิงคุณภาพ

การวัดตัวตัวแปรการวดตวตวแปร

การวิเคราะหขอมูลการสุมตัวอยาง
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1.  นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการุ

2.  นักวิจัยตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงท่ีทํา

3. นักวิจัยมพ้ืีนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย

4  นักวิจัยมคีวามรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งท่ีมีชีวิต4. นกวจยมความรบผดชอบตอสงทศกษาวจย ไมวาจะเปนสงทมชวต
หรือไมมีชีวติ

5. นักวิจัยเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนษุยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย
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6. นักวิจัยตองมอีิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกุ
ขั้นตอนของการทําวิจัย

7. นักวิจัยพึงนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผูอื่น

9. นักวิจัยพึงมีความรบัผิดชอบตอสงัคมทุกระดับ


