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จรรยาบรรณนักวิจัย

สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ สาํนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น



นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

1. การวิจัย (จุมพล สวัสดิยากร.2550) หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมี
ระบบโดยอาศัยอุปกรณหรือวิธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการต้ังกฎ ทฤษฎี หรือ
แนวทางในการปฏิบัติ

2. ลักษณะของงานท่ีถือวาเปนการวิจัย ควรจะประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ ๆ
ดังตอไปน้ี

2.1 การคัดเลือกหัวขอในการวิจัย (selection of problem area)
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล (method of gathering data)
2.3 การวิเคราะหและการตีความขอมูล (analysis and interpretation of the data)
2.4 การเสนอผลการวิจัยและขอสรุป (conclusions and final report)

กิจกรรม หรือลักษณะงานท่ีเปนเพียงข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงของการวิจัย เชนการสํารวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการ
วิจัย เชน การฝกอบรมนักวิจัย การใหเงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหลาน้ีไมนับเปนการวิจันตามนิยาม
ขางตน และสามารถแบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการใหญ ๆ ไดเปน 2 ดาน คือ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเปนข้ันตอน
ดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษเก่ียวกับธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยได
สรางสรรคข้ึนมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุก และ
ความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ

การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเก่ียวกับ พฤติกรรม ปรากฎการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนุษยและ
สังคมเพื่อใหทราบถึงความรูและความจริงท่ีจะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกิดความรูใหม

3. มิติหลักและองคประกอบการวิจัย (core and functional dimension) ( นที เนียมศรี
จันทร.2545)

3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทําวิจัยท่ีมุง
ไปสูส่ิงท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางน้ี การคาดหวังยังไมเปนรูปธรรมท่ี
เปนตัวเลขท่ีกําหนดไว แตกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนโดยลําดับ ท้ังน้ี ทิศทางการวิจัย
เปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy )



3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดท่ีระบุเรื่องหรือลักษณะการ
ดําเนินการในการทําวิจัยใหเปนไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยท่ีกําหนดไว

3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดข้ึนเพื่อดําเนินงานวิจัย
ประกอบดวยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวาชุดโครงการวิจัย
โดยมีความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทําใหเกิดองครวม
(holistic ideology) เปนการวิจัยท่ีเปนสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร
(complete set) โดยมีเปูาหมายท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางชัดเจน

3.4 แผนงานวิจัยยอย (research sub-program) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย
ซึ่งกําหนดลักษณะการทํางานวิจัยของโครงการวิจัย

3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการท่ีกําหนดหรือคิดไวในการดําเนินการ
วิจัยโดยมีแผนการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบท่ี
แนนอน ซึ่งหนวยงานหน่ึง ๆ หรือหลายหนวยงานจะรวมกันดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในชวงระยะเวลา
หน่ึง

3.6 โครงการวิจัยยอย (research sub-project) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตโครงการวิจัย
ซึ่งระบุถึงการวิจัยท่ีดําเนินการ

3.7 งานวิจัยยอย (research task) หมายถึง เปนข้ันสุดทายของแตละโครงการวิจัย (research
project)

3.8 กิจกรรมวิจัย (research) หมายถึง การแสดงหัวขอเรื่องวิจัยท่ีจะตองปฏิบัติในงานวิจัยยอย
โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยใหสอดคลองและเปนลําดับกับแผนการดําเนินงาน (work plan) ท่ี
กําหนดไว

4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D)(
Organization for Economic Co-operation and Development (OEDC). 1993) ประกอบดวย

4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research)
เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เก่ียวกับสมมุติฐานของ
ปรากฏการณและความจริงท่ีสามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือ
ความสัมพันธตาง ๆ เพื่อต้ังและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี(theories) และกฎตาง ๆ (laws)
โดยมิไดมุงหวังท่ีจะใชประโยชนโดยเฉพาะ



4.2 การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูน้ันไปใชประโยชนอยางใดอยางหน่ึง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตาง ๆ ท่ี
ไดจากการวิจัยข้ันพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหน่ึง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุเปูาหมาย ท่ีระบุไวแนชัด
ลวงหนา

4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานท่ีทําอยางเปก็นระบบ โดยใช
ความรูท่ีไดรับจากการวิจัยและประสบการณท่ีมีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการ
ติดต้ังกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงส่ิงตาง ๆ เหลาน้ันใหดีข้ึน

5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติประกอบดวย

5.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตรและ
สถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร
อุตุนิยมวิทยาฟสิกสของส่ิงแวดลอม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพททยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ

5.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีส่ิงแวดลอม เคมีเทคนิค
นิวเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปุาไม ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร ส่ิงแวดลอม
ทางการเกษตรวิทยาศาสตรชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ

5.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา
สถาปตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ



5.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ

5.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความม่ันคง และ
เศรษฐศาสตรการเมือง และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ

5.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การ
บัญชี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา
จิตวิทยาสังคม ปญหาสังคมและสังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ
คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม การส่ือสารดวยดาวเทียม การส่ือสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจาก
ระยะไกลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิค
พิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเปนมา

ปจจุบันน้ีผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางย่ิง หากงานวิจัยท่ี
ปรากฏสูสาธารณชน มีความเท่ียงตรง นําเสนอส่ิงท่ีเปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน
อยางแทจริงก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การท่ีจะใหไดมาซึ่งงานวิจัยท่ีดีมี
คุณภาพจําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอยาง
มีคุณภาพแลวคุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญย่ิงประการหน่ึง



คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกลาว จึงไดริเริ่มดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ
เพื่อใหนักวิจัยนักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจัยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระท่ังไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑควร
ประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป

วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ

มากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป

นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูท่ีดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นท่ีสงสัยโดยมี

ระเบียบวิธีอันเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ ซึ่งครอบคลุมท้ังแนวคิด มโนทัศน และวิธีการท่ีใช
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ท่ีกลุมบุคคลละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัยต้ังอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ขอ 1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียนงาน
ของผูอ่ืนตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการ
แสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย



แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน

1.1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแตการเลือก
เรื่องท่ีจะทําวิจัย การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน

1.1.2 นักวิจัยตองใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลและ
ความคิดเห็นท่ีนํามาใชในงานวิจัย

1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน

1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอ่ืนมา

อางวาเปนของตน
ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนังถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยท่ีผูเก่ียวของทุกฝุายยอมรับรวมกัน

อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีท่ีสุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละท้ิงงานระหวาง
ดําเนินการแนวทางปฏิบัติ

2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
2.1.1 นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ

เพื่อปองกันความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยาง

ครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย

2.2.1 นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัย เพื่อให
ไดมาซึ่งผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชน



2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทํางานวิจัย
2.3.1 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละท้ิงงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน

ตามกําหนดเวลา ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย

2.3.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อ
ใหผลอันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป

2.4 นักวิจัยตองปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย โดยไมคิดหลีกเล่ียง หรือจงใจ กระทําผิดอยางไม
รูสึกละอาย

2.5 มีมาตรการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอน ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดอคติ และความไมเท่ียง
ธรรมในการทําวิจัยและการรายงานผลการวิจัย

2.6 กําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีไดจาก การวิจัย
และใหมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง เพื่อใหนักวิจัยถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากนักวิจัยหรือ
องคกรในสังกัดไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ก็ตองใหตระหนักในเรื่องดังกลาวกอนลงนามในสัญญา
หรือขอตกลงกับแหลงทุนวิจัยดวย

2.7 เสริมสรางบรรยากาศในการวิจัย โดยใหนักวิจัยใชหองคลีนิกวิจัยของสํานักวิจัยและบริการ
วิชาการไดการทํางาน/เขียนขอมูล

2.8 ระงับหรือยับย้ังงานวิจัยท่ีฝุาฝน หรือกระทําผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการ ลงโทษ
โดยไมเพิกเฉย ท้ังน้ีตองรักษาความลับ และมีแนวทางปกปองผูท่ีรองเรียน เก่ียวกับการกระทําผิดจรรยา
วิชาชีพวิจัยขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกปอง และชวยเหลือนักวิจัยท่ีไมไดรับความยุติธรรมจากการ
รองเรียนดวย

2.9 ใหรางวัลหรือส่ิงจูงใจแกนักวิจัยและองคกรในสังกัดท่ีประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ วิจัย
และยกยองเชิดชูผูมีผลงานวิจัยดีเดน

ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความ

ชํานาญหรือมีประสบการณเก่ียวเน่ืองกับเรื่องท่ีทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพื่อปองกัน
ปญหาการวิเคราะหการตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย

อยางเพียงพอเพื่อนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ



3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการน้ัน ๆ เพื่อปองกัน
ความเสียหายตอวงการวิชาการ

ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวิจัยไมวาเปนส่ิงที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ี

เก่ียวของกับคนสัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และส่ิงแวดลอม

แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีท่ีไมมีทางเลือกอ่ืนเทาน้ัน
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกท่ีจะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช

ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และส่ิงแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ีจะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาและ

สังคม
ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย

นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักด์ิศรี
ของเพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล

แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยท่ีใชในการทดลองโดยตองไดรับความ

ยินยอมกอนทําการวิจัย
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวท่ีใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึง

แต ผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การทดลอง
ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระในความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย

นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง
วิชาการอาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอ
งานวิจัย



แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเก่ียวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย

หวังผลประโยชนสวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน
ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ

นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายขอคนพบจน
เกิดความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไม

เผยแพรผลงานวิจัยเกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ัง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน

นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง

แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรางความเขาใจใน

งานวิจัยกับเพื่อนรวมงานและนักวิชาการอ่ืน ๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําท่ีดี

เพื่อสรางความรูท่ีถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได
ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ

นักวิจัยมีจิตสํานึกท่ีอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวย

จิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชนสุขตอสังคม



9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม
ทําการวิจัยท่ีขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนย่ิงข้ึนและอุทิศเวลา นํ้าใจ กระทํา
การสงเสริมพัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป

ขอ 10. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตอผูชวยงานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดหนาท่ีและขอบขายความรับผิดชอบของผูชวยงานวิจัยแตละคนให

ชัดเจน เปนท่ีรับรูเขาใจและยอมรับกันต้ังแตกอนเริ่มดําเนินงานวิจัย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนใหงานวิจัยดําเนินไปไดดวยดีจนบรรลุผลสําเร็จ

2. สนับสนุนใหผูชวยงานวิจัยใชความรูและทักษะวิชาชีพของตน ทํางานในสวน
ท่ีไดรับมอบหมาย ใหเกิดประสิทธิผล และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน ทําใหงานวิจัยดําเนิน
ไปไดดวยดี และบุคคลมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน

3. สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการทํางานวิจัย ท้ังในดานสถานท่ี อุปกรณการวิจัย
และเอกสารท่ีจําเปนตอการวิจัย

4. ไมส่ังการหรือมอบหมายใหผูชวยงานวิจัยทํางานท่ีตองเส่ียงอันตรายตอ
สุขภาพหรือชีวิต โดย ท่ีไมมีการฝกอบรมใหมีความรูความสามารถอยางเพียงพอ และตองมีความเช่ือม่ัน
สูงในเรื่อง ความปลอดภัยของผูชวยวิจัย

ขอ 11. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาของนิสิต
แนวทางปฏิบัติ

1. ใหคําปรึกษาแนะนํา กระตุนจูงใจ และสนับสนุนใหนิสิตกลาคิด ถาม ตอบ
ตัดสินใจ และ กระทําการตาง ๆ ดวยเหตุและผล รวมท้ังใชความรูทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอยาง
ถูกตองและรอบคอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย

2. กํากับดูแล สอนงาน ควบคุมการดําเนินงานวิจัยของนิสิตอยางใกลชิดและ
ดวยเมตตาธรรม ชวยแกปญหาและปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ทําใหงานวิจัยสัมฤทธิผลอยางมี
ประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด

3. ไมมอบหมายงานท่ีเส่ียงอันตรายตอสุขภาพและชีวิต รวมท้ังงานท่ีตองการ
ความชํานาญ เฉพาะทางใหแกนักศึกษาท่ียังไมมีความรูความชํานาญเพียงพอ ตองฝกนิสิตจนมีความ
เช่ือม่ันสูงในเรื่องความปลอดภัยกอนมอบหมายงานให



4. คํานึงถึงผลประโยชนท่ีนักศึกษาสมควรไดรับ สงเสริมใหพัฒนาความรู
ทักษะ และเจตคติท่ีดีตอการทํางานและผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอยาง
เครงครัด

5. จัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับนักศึกษาเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยสินทางปญญา และผลประโยชนท่ีเกิดจากการวิจัย การมีช่ือและลําดับช่ือของผูนิพนธผลงานวิจัย
สิทธิในขอมูล และความเปนเจาของผลงาน

6. ไมใชสถานภาพท่ีสูงกวาบังคับ ขมขู หรือกดดันการตัดสินใจของนิสิต และไม
หาประโยชนจากนิสิตในทางมิชอบหลังการดําเนินงานวิจัย นักวิจัยตองแนใจวารายงานผลการวิจัยมีความ
ชัดเจน และมีขอมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ตองใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการหรือแหลงขอมูลท่ี
นํามาใชในรายงานผลการวิจัย ระบุและลําดับช่ือ ผูนิพนธอยางถูกตองเปนธรรมไมสงบทความวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพในวารสารมากกวาหน่ึงแหง ตองนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ี
ชอบธรรม และแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบท่ี เกิดจากการนําเสนอผลงานวิจัยสูสาธารณะ ตองเก็บ
รักษาขอมูลและเอกสารสําคัญเก่ียวกับการวิจัยตาม ระยะเวลาท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือแหลงทุนกําหนด
เพื่อใหพรอมรับการตรวจสอบหากมีการรองขอ

แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทําและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงรางและ

สวนประกอบตาง ๆ ในรายงานท่ีเปนท่ียอมรับของศาสตรสาขาท่ีวิจัยมีความชัดเจน มีขอมูลหรือหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอไมขยายขอคนพบจากงานวิจัยเกินความเปนจริง

2. ใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการ หรือแหลงท่ีมาของขอมูล แนวคิด ผลงาน และถอยคําท่ีได
นํามาใชในรายงานการวิจัย และบทความวิชาการท่ีเก่ียวเน่ืองกับเรื่องท่ีวิจัย ตองไมแอบอางหรือสราง
ขอมูลเท็จหรือปลอมแปลงขอมูล หรือนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนหรือนําผลงานเดิมหรือเกือบ
เหมือนเดิมของตนกลับมาใชอีกครั้งหน่ึง โดยไมมีการอางถึง อยางชัดเจน

3. ระบุและลําดับช่ือผูนิพนธในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการ ตามท่ีไดตกลงไวต้ังแต
ตนกับผูรวมวิจัย หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหมเม่ือมีเหตุผลอันควร และเปนท่ียอมรับ ในคณะผูรวมวิจัย
โดยไมมีการละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ

4. แสดงความขอบคุณตอบุคคล คณะบุคคล และองคกรที  สนับสนุนงานวิจัยใน
กิตติกรรมประกาศเพื่อเปนเกียรติวาเปนผูมีสวนในการผลิตผลงานวิจัย ท้ังน้ีควรแจง ใหผูท่ีจะไดรับการ
ระบุช่ือทราบและใหคํายินยอมกอน



5. สงบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารในประเทศและตางประเทศ ท่ีมีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในศาสตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับเรื่องท่ีวิจัย

6. ไมสงบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปยังบรรณาธิการของวารสารมากกวา หน่ึง
แหงโดยหวังวาจะเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับการตีพิมพมากข้ึน เน่ืองจากการกระทําเชนน้ีอาจทําให
เกิดการตีพิมพซ้ําซอน

7. แสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบหรือผลเสีย ท่ีอาจเกิดจากการนําเสนอผลงานวิจัยสู
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแกปญหาความเขาใจผิดของสังคมท่ีมีตอผลงานวิจัย ไวดวยอยาง
ชัดเจน

8. สงงานวิจัยตามระยะเวลาท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือแหลงทุนกําหนด หรือตามระยะเวลา ท่ี
เหมาะสมกับประเภทของขอมูล เพื่อความโปรงใสและพรอมรับการตรวจสอบหากมีการรองขอ

9. สงมอบครุภัณฑท่ีไดรับจากแหลงทุนใหหนวยงานตนสังกัดหรืออ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวใน
ขอตกลงหรือสัญญาท่ีทําไวกับแหลงทุนหรือหนวยงานตนสังกัด เม่ือเสร็จส้ินการดําเนินงาน วิจัย
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