รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม
เรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ”
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทําคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ คู่มือจริยธรรมสําหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงาน
วิช าการและผลงานวิ จั ย และคู่ มื อ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิจั ย โดยมี จุด มุ่ งหมายให้ นั ก วิจัย นั ก วิช าการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติ
ในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย เพื่อนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของ
ประเทศอย่างถูกต้อง
จากเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในฐานะหน่วยงาน
กลางที่มีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่งในการกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการวิจัย จึงได้จัดทําโครงการเผยแพร่
มาตรฐานการวิ จัย เพื่ อ ดํ าเนิ น การเผยแพร่ม าตรฐานการวิจั ยในหลาย ๆ บริบ ทให้ แ ก่ นั ก วิจัย นั ก วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ ข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ของการเผยแพร่ผ ลงานวิจั ยและผลงานทางวิชาการที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องมากขึ้น อั นจะนํ าไปสู่การ
ยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลและเป็นการ
ดําเนินการในเชิงรุก ป้องกันปัญหาไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการไม่เข้าใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเผยแพร่ผ ลงานวิ จัย และผลงานวิชาการที่ ถื อ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ที่ ส มควรยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ รัก ษาไว้ซึ่ ง
มาตรฐานแห่ งวิ ช าชี พ และจริย ธรรมการวิจั ย โดยเชิ ญ กลุ่ ม เป้ าหมาย ประกอบด้ ว ย นั ก วิจั ย นั ก วิ ช าการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
เข้าร่วมประชุม เรื่อง “มาตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑
ในช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปสาระสําคัญได้
ดังนี้
๑. คําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
การวิ จั ย (Research) หมายถึ ง การศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ค วามจริ งอย่ า งเป็ น ระบบตาม
ระเบียบแบบแผนและวิธีการวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
คําถามหรือปัญ หาที่ สนใจ รวมทั้งการได้ข้อค้นพบใหม่ แนวทางปฏิบัติใหม่ในการแก้ปัญ หา ปรับปรุง และ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อนําไปตั้งกฎ ทฤษฎีในการอธิบาย
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย
กระบวนการวิจัย (Research process) หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าเป็นลําดับขั้นตอน
มีระบบ ระเบียบ แบบแผน และวิธีการวิจัยเป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นก่อนการดําเนินงาน
วิจัย ระหว่างดําเนินงานวิจัย และหลังการดําเนินงานวิจัย จนได้รายงานผลการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

๒
จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ
ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและความมีจริยธรรมการวิจัย เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และ
ฐานะของความเป็นนักวิจัยในสาขาวิชาชีพของตน
แนวทางปฏิบัติ (Code of practice or best practice) หมายถึง แนวทางพื้นฐานในการประพฤติ
ปฏิบัติของนักวิจัย
มาตรฐานวิชาชีพวิจัย (Research professional standards) หมายถึง ลักษณะที่ดีหรือที่พึงประสงค์
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิจัยในศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ ถือเป็นเกณฑ์เทียบกําหนดว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งความมีคุณธรรมและจริยธรรม ทําให้ได้รับการยอมรับจาก
สถาบันหรือองค์กรหรือประชาคมวิจัยว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
จริยธรรมการวิจัย (Research ethics) หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยซึ่ง
นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมหรือคุณงามความดี และมีจริยธรรม คือ
ความถูกต้องด้วยศีลธรรม
การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย (Management of research data and
materials) หมายถึ ง การเก็ บ รัก ษาข้อมู ล หลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ ยวกับ การวิจัย เช่น ข้อมูล ดิ บ
แผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น
ให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย
แหล่งทุนวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อความ
โปร่งใส สะดวกในการค้นหา และความพร้อมให้ตรวจสอบหากมีการร้องขอ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual property) หมายถึ ง ผลงานอั น เกิ ด จากความคิ ด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ได้แก่ งานอันเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้
และไม่ได้องค์ความรู้ ข้อมูลทางด้านเทคนิค ลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจร
รวมถึงความลับทางการค้า พันธุ์พืชใหม่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และผลิตผลที่ได้จากการวิจัย
การประพฤติผิดจรรยาชีพวิจัย (Misconduct) หมายถึง การกระทําผิดหรือการละเมิด ฝ่าฝืน
หรือการประพฤติขัดต่อหลักความประพฤติอันเหมาะสม ที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิจัยพึงยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับของประชาคมวิจัย
การคัด ลอกผลงานหรือแอบอ้ างความคิ ดเห็ น ของผู้อื่น มาเป็ น ของตน หรือการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การนําแนวคิดงานหรือผลงานของผู้อื่นไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน โดยไม่
มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือให้เกียรติเจ้าของเดิมหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง ทําให้บุคคลอื่น
เข้าใจผิดว่าเป็นของตน
การปลอมแปลงข้ อ มู ล (Falsification) หมายถึง การปกปิ ดบิ ดเบื อ น หรือทํ าให้ ผิ ด ไปจาก
ความจริง โดยการตัดทอนหรือเพิ่มเติมหรือดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดใน
กระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ

๓
การสร้างข้อมูลเท็จหรือการเสกสรรปั้นแต่ง (Fabrication) หมายถึง การสร้างข้อมูลเท็จ การจงใจ
ปั้นแต่งข้อมูลทําให้ผิดไปจากความจริงที่พบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยงที่จะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ตาม
ความเป็นจริง
การจัดการรูปแบบ (Image Handing) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรูปภาพเดิม
เช่น การปรับความเข้มของแสง ปรับคอนทราสต์ (Contrast) ปรับสี การลบหรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ
การนําภาพจากคนละแหล่งมาตัดต่อรวมกัน เป็นต้น
การวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินงานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นักวิจัยจําเป็นต้อง
อาศัยจริยธรรมการวิจัยเป็นหลักยึดเพื่อให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่
เหมาะสม ปัจจุบันจริยธรรมการวิจัยถือได้ว่าเป็นประเด็นสําคัญในกระบวนการวิจัย เนื่องจากปัญหาเรื่องการ
ขาดจริยธรรมของผู้วิจัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง การแก้ไข
ผลการวิจัยที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การไม่รักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล และการว่าจ้างผู้อื่นทํางานวิจัยให้
เป็นต้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขาดจริยธรรมได้ คือ การกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือข้อกําหนด
เรื่องจริยธรรมการวิจัย อย่างเช่น การกําหนดจรรยาบรรณของนักวิจัยหรือการเข้มงวดเรื่องจริยธรรมการวิจัย
ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้น การตีพิมพ์เผยแพร่บทความเรื่องจริยธรรมการวิจัยให้มากขึ้น ก็เป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงและกระตุ้นให้นักวิจัยมีความสนใจในประเด็นเรื่องจริยธรรมการ
วิจัยให้มากขึ้น ปัจจุบันนักวิจัยในต่างประเทศและในประเทศไทยต่างก็ให้ความสําคัญในเรื่องจริยธรรมการวิจัย
กันมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย ความเคารพในบุคคล ความรับผิดชอบในการวิจัย
และจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นต้น
๒. จรรยาวิชาชีพแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการวิจัย ได้แก่
๒.๑ นักวิจัย
นักวิจัยพึงมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ใจเปิดกว้างทางความคิด ปราศจากอคติ ยุติธรรม ประพฤติอันดีงามสมควร
แก่ตําแหน่งหน้าที่
๒.๒ ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย พึงให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับดูแล และช่วยเหลือ
นักวิจัยในชุดโครงการทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการวิจัย และการรักษาจรรยา
วิชาชีพวิจัย
๒.๓ ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย
ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ ป ระสานงานชุ ด โครงการวิ จั ย พึ งให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า กํ า กั บ ดู แ ล และ
ช่วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการประสานงานและทํางานร่วมกับนักวิจัยหลักของแต่ละโครงการ ผลิตผลงานวิจัย

๔
ที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการวิจัย การบริหารงานวิจัย และการรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย
๒.๔ นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงพึงให้คําปรึกษา แนะนําสอนงาน และช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่
อย่างใกล้ชิดในการคิด ค้นคว้าและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้วยความเพียรพยายามและมีจรรยาวิชาชีพวิจัย
๒.๕ ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย
ผู้ ป ระเมิ น ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย และบทความวิ จั ย พึ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม ยึดถือหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดโดยองค์กรหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นหลักใน
การประเมินอย่างเที่ยงธรรม รักษาความลับและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้เสนอโครงการวิจัยและผู้นิพนธ์
บทความวิจัยไม่นําแนวคิดของการวิจัยและหัวข้อโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อเสนอโครงการวิจัย
๒.๖ บรรณาธิการ
บรรณาธิการพึงประกาศแนวทางปฏิบัติให้ผู้ประสงค์จะนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทราบ
โดยทั่วกัน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบทความวิจัยอย่างรอบคอบ ขจัดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่นําส่วนใดของบทความที่อยู่ในระหว่างการประเมินหรือรอการตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้รับคํานิยาม
จากผู้นิพนธ์บทความ
๒.๗ หน่วยงานต้นสังกัด
หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ของนั ก วิ จั ย พึ ง ดํ า รงไว้ ซึ่ ง มาตรฐานงานวิ จั ย เพื่ อ ให้ ผ ลงานวิ จั ย ของ
หน่วยงานและนักวิจัยเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และเป็นไปตามจรรยาวิชาชีพวิจัย
รับผิดชอบและสนับสนุนการดําเนินงานของนักวิจัยและองค์กรในสังกัด และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยในทางที่ชอบธรรม
๒.๘ แหล่งทุนวิจัย
แหล่งทุนวิจัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กําหนดและประกันคุณภาพงานวิจัยรวมทั้งจรรยาวิชาชีพ
วิจัย ไม่ขอให้นักวิจัยทําวิจัยนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา ไม่แทรกแซงอิสรภาพทางความคิด จัดสรรสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามและประเมินความสําเร็จของนักวิจัยผู้รับทุน เพื่อพัฒนา
หัวข้อวิจัยและปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๕
๓. การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย
๓.๑ การคัด ลอกงานหรือผลงานของผู้ อื่น มาเป็ นของตน ไม่ ว่าจะนํ ามาเพี ยงทั้ งหมดหรือ
บางส่วน หรือนําเอามาทําใหม่ด้วยตนเอง หรือว่าจ้างให้ผู้อื่นทําให้โดยมีการแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม่
แล้วเสนองานหรือผลงานนั้นประหนึ่งว่าเป็นของตน โดยปกปิดข้อความจิรงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง ทําให้บุคคลอื่น
เข้าใจผิดว่าเป็นของตน การกระทําเช่นนี้เป็นความไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นการหลอกลวงทางวิชาการ และการขาด
จิตสํานึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี
๓.๒ การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยนักวิจัยคัดลอกหรือนําผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม
หรือเกือบเหมือนเดิมหรือนํามาเพียงบางส่วน กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง และไม่มีการอ้างอิงผลงานเดิมของตน
รวมทั้งนําผลงานมารายงานเพิ่มเติม หรือปรับแต่งให้ต่างไปจากเดิม เพื่อทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริง หรือเข้าใจว่าเป็นผลงานค้นพบใหม่จนเกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
๓.๓ การปกปิด บิดเบือน แก้ไขข้อมูล ข้อความหรือกระทําการใด ๆ ในกระบวนการวิจัยและ
การรายงานผลการวิจัยที่ทําให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยการตัดทอนหรือเพิ่มเติมหรือดัดแปลงปรุงแต่ง แก้ไข
ข้อมูล ข้อความหรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อสรุปที่ตนต้องการ การกระทําเช่นนี้เป็นการนําเสนอเรื่องหรือสิ่งขั้นผิดกฎหมาย รวมถึงการขาดจิตสํานึกใน
ความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี
๓.๔ การสร้างข้อมูลเท็จหรือจงใจปั้นแต่งข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริงที่พบจากการวิจัย
หรือหลีกเลี่ยงที่จะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงถือเป็นการหลอกลวงและการกระทําผิดทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และความมีจรรยาบรรณหรือความประพฤติที่ดี
๓.๕ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้รับการวิจัยที่นักวิจัยได้กระทําโดยไม่ได้รับ
คํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการวิจัย ทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับการวิจัยเป็นส่วนตัวไม่ว่าในทางใด
ก็ตาม รวมทั้งชื่อเสียง นอกจากนี้การที่นักวิจัยไม่ระมัดระวังในการนําเสนอข้อมูลหรือรายงานผลงานวิจัยทําให้
สามารถคาดเดาตัวบุคคลที่กล่าวถึงได้ ก็ถือเป็นการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดจิตสํานึกในความมี
จรรยาบรรณหรือความประพฤติที่ดี
ในช่วงที่สองเป็นการบรรยายเรื่อง สถิติสําหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น โดยนาย
ธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ความหมายของสถิติ คือ ๑) ตัวเลขสถิติ หมายถึง จํานวนหรือค่าที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
แสดงถึงข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย และ ๒) วิชาสถิติหรือสถิติศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วย
ระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล (๒) การนําเสนอข้อมูล
(๓) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (๔) การสรุปและแปลความหมายข้อมูล
ประเภทของการวิ จัย แบ่ งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ ๑) การวิจัยเชิงปริม าณ (Quantitative
Research) เป็นการวิจัยที่เน้นการใช้ข้อมูลที่มีลักษณะหรือมีรูปแบบที่เป็นตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์สรุปผล
เพื่อยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ค้นพบหรือข้อสรุปต่าง ๆ ของปัญหาวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณจึงต้องมีการใช้

๖
สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเหล่านั้น ข้อสรุปหรือข้อค้นพบที่ได้จาการวิจัยประเภทนี้สามารถ
ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ไม่เน้นการใช้ข้อมูลที่
เป็นตัวเลขเป็นหลักในการวิเคราะห์ เป็นการวิจัยที่มีรูปแบบที่เน้นการค้นหารายละเอียดในประเด็นปัญ หา
ในเชิงลึก โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอาจได้มาจากการสังเกต หรือศึกษากับหน่วยศึกษาเพียงไม่กี่หน่วย ข้อสรุป
หรือข้อค้นพบไม่เน้นการนําไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วไป แต่เป็นการศึกษาในเชิงลึกของเหตุการณ์ หรือพฤติกรรม
ของมนุษย์เป็นสําคัญ บางครั้งจึงเรียกว่า การวิจัยทางมานุษยวิทยาหรือการวิจัยเจาะลึก
ความหมายของคําที่เกี่ยวข้องกับวิชาสถิติ
ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของสมาชิกทั้งหมดที่เราต้องการศึกษา
ตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุ่มย่อยของสมาชิกในกลุ่มประชากรที่เลือกมาเพื่อศึกษาลักษณะที่
สนใจ นั้น
พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ค่าที่คํานวณเพื่อแสดงคุณสมบัติของประชากร เช่น ค่าเฉลี่ย
ของประชากร (μ) ความแปรปรวนของประชากร (2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ()
ค่าสถิติ (Statistic) หมายถึง ค่าที่คํานวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอธิบายลักษณะของตัวอย่าง เช่น
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (X) ค่าความแปรปรวนของตัวอย่าง (s2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (s)
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อความที่รวบรวมมาได้จากเรื่องที่เราสนใจ
ศึกษา
ตั วแปร (Variable) หมายถึ ง ลั ก ษณะของประชากรที่ เราสนใจวิเคราะห์ โดยลั ก ษณะนั้ น ๆ
สามารถเปลี่ยนค่าได้ เช่น เพศ คะแนนสอบ
ประเภทของสถิติ คือ ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) หรือสถิติบรรยาย เป็นสถิติที่
ศึกษาเพื่ออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ของกลุ่มประชากร กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ผลการศึกษาใช้อธิบายหรือ
สรุปเฉพาะของกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น การวิจัย อาจนําเสนอในภาพรวมทั้งกลุ่มหรือจําแนกข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย
กลุ่มข้อมูลที่นําเสนอขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก เช่น ศึกษาจากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง
ในชุมชนเป้าหมาย ถ้าต้องการนําเสนอแยกให้เห็นตามลักษณะของตัวอย่างหรือประชากรในชุมชนนั้น ในด้าน
อาชีพ เพศ หรือรายได้ การวิเคราะห์ค่าสถิติจะแยกข้อมูลเป็นกลุ่มตามลักษณะที่ต้องการคือ ตามกลุ่มอาชีพ
ตามกลุ่มเพศ หรือตามกลุ่มรายได้ จะเห็นว่า ในกรณีของการใช้กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในการออกแบบการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องกับการนําเสนอ
ข้อมูลจะทําให้มีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความเที่ยงตรงของค่าสถิติ ๒) สถิติอ้างอิง (Inferential
statistics) หรือสถิติอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้เมื่อมีการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง แล้วต้องการทดสอบสมมติฐาน เพื่อ
อ้างอิงผลที่พบจากตัวอย่างไปยังประชากร หรืออีกนัยหนึ่ง ต้องการทดสอบว่า ค่าสถิติที่ได้จากตัวอย่างนั้นมี
ความแตกต่ างจากค่ าพารามิ เตอร์ห รื อ ไม่ บางครั้งจึ งเรี ย กสถิ ติ ป ระเภทนี้ ว่า สถิ ติ ท ดสอบ จํ าแนกได้ เป็ น
๒ ประเภทคือ สถิติพาราเมตริก (Parametric Statistics) และสถิตินันพาราเมตริก (Non-parametric Statistics)
ซึ่ ง การท ดสอบ สมมติ ฐ านใช้ เ พื่ อ การประมาณ ค่ า (Estimation) ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องประชากร
โดยใช้ค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และการทดสอบสมมติฐาน (Testing Statistical Hypothesis) เป็นการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อสรุปอ้างอิงค่าสถิติต่าง ๆ ไปยังกลุ่มประชากร หรือการทดสอบความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

๗
ชนิดของข้อมูล ประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งสามารถเปรียบเทียบความมากน้อยได้
บอกเป็นตัวเลขได้ มีข้อดี คือ เข้าใจง่าย สะดวก เนื่องจากเราสามารถตีความได้ตามตัวเลข มีข้อด้อย คือ อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนได้จากตัวเลข จากวิธีเก็บรวบรวม จากลักษณะของตัวเลขเองที่มีรูปแบบหน่วยที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษา บอกลักษณะทางธรรมชาติของ
สังคม เช่น เพศ สี ความคิดเห็น ข้อดี คือ สามารถอธิบายสะท้อนความคิด ความรู้สึก อาจจะเป็นตัวเลขได้แต่ไม่
สามารถแสดงความมากน้อยของจํานวน ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนานและวิเคราะห์ข้อมูลได้ยาก
ประเภทของข้อมูล
ประเภทของข้อมูลจําแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ คือ
ข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง เช่น จากการสัมภาษณ์ การ
สํารวจฯ ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง
แต่ได้ข้อมูลจากแหล่งที่ผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากทะเบียนประวัติฯ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. เก็บข้อมูลจากทะเบียน (Registration)
๒. เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ (Survey) แบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ สํามะโน และสํารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ คือ การสัมภาษณ์ (Interview) การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)
๓. เก็บข้อมูลโดยการสังเกต (Observation) คือ การสังเกต การจดบันทึกข้อมูลที่สนใจ ซึ่งข้อมูล
อาจมีความผิดพลาดโดยเกิดจากผู้สังเกต ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของ
ผู้สังเกต
๔. เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการทดลอง (Experiment) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ งซึ่ ง
สามารถป้องกันหรือควบคุมปัจจัยอื่นที่จะแทรกซ้อนต่อเรื่องที่ทําการศึกษาได้
การนําเสนอข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
การนํ า เสนออย่ า งไม่ เป็ น แบบแผน (Informal presentation) เป็ น การนํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ ไม่
จําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากนัก มีการนําเสนอในลักษณะนี้อยู่ ๒ วิธี คือ การนําเสนอในรูปข้อความหรือ
บทความและการนําเสนอในรูปข้อความกึ่งตาราง
การนําเสนออย่างเป็นแบบแผน (Formal presentation) เป็นการนําเสนอข้อมูลที่มีกฎเกณฑ์
และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นแบบแผน การนําเสนอวิธีการนี้ ได้แก่ การนําเสนอโดยใช้ตาราง
แผนภูมิรูปภาพ (Pictogram) แผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมิแท่ง (Bar chart) การนําเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น
การวัดค่ากลางของข้อมูล
ค่ากลางของข้อมูล คือ ค่าสถิติหรือค่าพารามิเตอร์ ที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดใช้ในการ
วิเคราะห์ สรุปเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ การหาค่ากลางของข้อมูลมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย
และมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลนั้น ๆ
ได้แก่

๘
๑. ค่ากึ่งกลางพิสัย (Midrange)
๒. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mathematic Mean)
๓. ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก (Harmonic Mean)
๔. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean)
๕. มัธยฐานมัธฐาน (Median : Mean) คือ ค่าที่อยู่ตําแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งชุดเมื่อมีการ
จั ด เรี ยงคะแนนตามความมากน้ อ ย แบ่ งข้ อ มู ล ที่ เรี ย งลํ าดั บ แล้ วออกเป็ น ๒ ส่ ว นเท่ า ๆ กั น ใช้ กั บ ข้ อ มู ล
เชิงปริมาณเท่านั้น เหมาะที่จะนํามาใช้เป็นค่ากลาง เมื่อข้อมูลนั้นมีค่าหนึ่งค่าใดสูงหรือต่ําผิดปกติ
๖. ฐานนิ ย ม (Mode) ฐานนิ ยม คื อ ค่ าที่ เกิด ซ้ํ ามากที่ สุ ด หรือ มี ค วามถี่สู งสุ ด จะใช้ กั บ ข้อ มู ล
เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ เช่น ขนาดรองเท้า ความพอใจ อายุ ความสูง ถ้าข้อมูลไม่ซ้ํากันเลยถือว่าไม่มี
ฐานนิยม ข้อมูลชุดหนึ่งอาจมีฐานนิยมมากกว่าหนึ่งค่าก็ได้ กรณีที่ข้อมูลใดมีฐานนิยมมากกว่า ๒ ค่า อาจถือ
ได้ว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมเลยก็ได้
การวัดตําแหน่งของข้อมูล
การวัดตําแหน่งของข้อมูล เป็นการแปลงข้อมูลแต่ละชุดให้อยู่ในลักษณะเดียวกัน เพื่อประโยชน์
ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างข้อมูลคนละชุดกัน การแปลงข้อมูลมีลักษณะเป็นการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ ตําแหน่งของข้อมูลเป็นตัวบอกให้รู้ว่าข้อมูลแต่ละตัวอยู่ในลําดับที่เท่าใดของข้อมูลทั้งหมด การวัด
ตําแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น ๔ ส่วน คือ ควอไทล์ การวัดตําแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น ๑๐ ส่วน คือ เดไซล์
การวัดตําแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น ๑๐๐ ส่วน คือ เปอร์เซ็นไทล์
การวัดการกระจายของข้อมูล
การวั ด การกระจาย คื อ ค่ าสถิ ติ ที่ ใช้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะการกระจายของข้ อ มู ล ซึ่ งถ้ าข้ อ มู ล ที่ มี
การกระจายมากจะส่งผลให้การตีความหมายของค่าสถิติมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงของกลุ่มข้อมูลมาก
ข้อมูลที่มีการกระจายน้อยจะเป็นข้อมูลที่ดีผลการตีความหมายของค่าสถิติจะมีความถูกต้องใกล้เคียงข้อมูลทุกค่า
การวัดการกระจายของข้อมูล แบ่งได้เป็น ๒ วิธี คือ
๑. การวัดการกระจายสัมบูรณ์ (Absolute Variation) คือ การวัดการกระจายของข้อมูลเพียงชุด
เดียว เพื่อดูว่าข้อมูลชุดนั้นแต่ละค่ามีความแตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงไร นิยมใช้กันอยู่ 4 ชนิด คือ พิสัย
(range) ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (quartile deviation) ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (mean deviation หรือ average
deviation) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
๒. การวั ด การกระจายสั ม พั ท ธ์ (Relative Variation) คื อ การวั ด การกระจายของข้ อ มู ล ที่
มากกว่า ๑ ชุด เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างการกระจายของข้อมูลเหล่านั้น มีอยู่ ๔ ชนิด คือ สัมประสิทธิ์
ของพิ สั ย (coefficient of range) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องส่ ว นเบี่ ย งเบนควอร์ ไ ทล์ (coefficient of quartile
deviation) สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (coefficient of average deviation) สัมประสิทธิ์ของความ
แปรผัน (coefficient of variation)

๙
ตารางแจกแจงความถี่
การคํ านวณ ค่ าสถิ ติ ก รณี ข้ อ มู ล มี จํ านวนน้ อ ยค่ า เราสามารถคํ านวณค่ าได้ โดยตรง แต่ ก รณี
ที่จํานวนข้อมูลมีจํานวนมากเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการคํานวณ เราจะนําข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาจัดเรียง
ใหม่ตามความมากน้อย โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนเท่า ๆ กัน โดยช่วงคะแนนขึ้นกับพิสัยของข้อมูล ถ้าพิสัยกว้าง
จะแบ่งช่วงคะแนนมาก ถ้าพิสัยแคบจะแบ่งช่วงคะแนนน้อย เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาลักษณะของข้อมูล
ทั้งชุด แต่ละช่วงคะแนนเรียกว่าอันตรภาคชั้นและสร้างเป็นตารางเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ได้ตามสูตรดังนี้ คือ อันตรภาคชั้น = พิสัย/จํานวนชั้น
ประโยชน์ของสถิติมิใช่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ และกําหนดนโยบายต่าง ๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลงานโครงการ
ต่าง ๆ ที่จัดทําไปแล้วว่าได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ สมควรที่จะต้องปรับปรุงหรือไม่อย่างไรอีกด้วย
เนื่ องจากสถิ ติ มี ข อบข่ ายกว้ างขวาง ได้ รับ การนํ าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ทบทุ ก แขนงวิช าการ ดั งนั้ น นั ก บริห าร
นักวิชาการ นักวิจัยจึงควรมีความรู้พื้นฐานทางสถิติ เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในอ่านข้อมูลจาก
ตาราง จากแผนภูมิ หรือจากแผนภาพต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

