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สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ สํานักวิชาการ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
1. การวิจัย (จุมพล สวัสดิยากร.2550) หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมี
ระบบโดยอาศัยอุปกรณหรือวิธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือ
แนวทางในการปฏิบัติ
2. ลักษณะของงานที่ถือวาเปนการวิจัย ควรจะประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ
ดังตอไปนี้
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 หรือลักษณะงานที่เปนเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เชนการสํารวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการ
วิจัย เชน การฝกอบรมนักวิจัย การใหเงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหลานี้ไมนับเปนการวิจันตามนิยาม
ขางตน และสามารถแบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการใหญ ๆ ไดเปน 2 ดาน คือ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเปนขั้นตอน
ดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษยได
สรางสรรคขึ้นมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุก และ
ความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ
การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฎการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนุษยและ
สังคมเพื่อใหทราบถึงความรูและความจริงที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกิดความรูใหม
3. มิติหลักและองคประกอบการวิจัย (core and functional dimension) ( นที เนียมศรี
จันทร.2545)
3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทําวิจัยที่มุง
ไปสูสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไมเปนรูปธรรมที่
เป น ตั ว เลขที่ กํ า หนดไว แต กอ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ นโดยลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ ทิ ศ ทางการวิ จั ย
เปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy )

3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการ
ดําเนินการในการทําวิจัยใหเปนไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่กําหนดไว
3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินงานวิจัย
ประกอบดวยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวาชุดโครงการวิจัย
โดยมีความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทําใหเกิดองครวม
(holistic ideology) เปนการวิจัยที่เปนสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร
(complete set) โดยมีเปูาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางชัดเจน
3.4 แผนงานวิจัยยอย (research sub-program) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย
ซึ่งกําหนดลักษณะการทํางานวิจัยของโครงการวิจัย
3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่กําหนดหรือคิดไวในการดําเนินการ
วิจัยโดยมีแผนการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบที่
แนนอน ซึ่งหนวยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหนวยงานจะรวมกันดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในชวงระยะเวลา
หนึ่ง
3.6 โครงการวิจัยยอย (research sub-project) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตโครงการวิจัย
ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ดําเนินการ
3.7 งานวิจัยยอย (research task) หมายถึง เปนขั้นสุดทายของแตละโครงการวิจัย (research
project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (research) หมายถึง การแสดงหัวขอเรื่องวิจัยที่จะตองปฏิบัติในงานวิจัยยอย
โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยใหสอดคลองและเปนลําดับกับแผนการดําเนินงาน (work plan) ที่
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 เกี่ยวกับสมมุติฐานของ
ปรากฏการณและความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือ
ความสัมพันธตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี(theories) และกฎตาง ๆ (laws)
โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ

4.2 การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตาง ๆ ที่
ไดจากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุเปูาหมาย ที่ระบุไวแนชัด
ลวงหนา
4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานทีท่ ําอยางเปก็นระบบ โดยใช
ความรูที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการ
ติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น
5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติประกอบดวย
5.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตรและ
สถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร
อุตุนิยมวิทยาฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพททยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
5.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค
นิวเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปุาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอม
ทางการเกษตรวิทยาศาสตรชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
5.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา
สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
5.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง และ
เศรษฐศาสตรการเมือง และอื่น ๆที่เกี่ยวของ
5.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การ
บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา
จิตวิทยาสังคม ปญหาสังคมและสังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ
คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจาก
ระยะไกลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิค
พิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเปนมา
ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
อยางแทจริงก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่งงานวิจัยที่ดีมี
คุณภาพจําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอยาง
มีคุณภาพแลวคุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสั งคมวิ ทยา ตระหนักถึงความสํ าคั ญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกลาว จึงไดริเริ่มดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเปนมาตรฐานเดี ยวกันทั้งประเทศ
เพื่อใหนักวิจัยนักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนํ าไปปฏิบัติได โดยผ านกระบวนการขอรั บ
ความคิ ด เห็ น จากนั ก วิ จั ย ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช าต า ง ๆ และได ป รั บ ปรุ ง ให เ หมาะสมรั ดกุ ม ชั ด เจน
จนกระทั่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑควร
ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ
มากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใช
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ขอ 1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงาน
ของผูอื่นตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการ
แสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
1.1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือก
เรื่องที่จะทําวิจัย การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.1.2 นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและ
ความคิดเห็นที่นํามาใชในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน
1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอื่นมา
อางวาเปนของตน
ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนังถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝุายยอมรับรวมกัน
อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการแนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
2.1.1 นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ
เพื่อปองกันความขัดแยงที่เกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยาง
ครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัย เพื่อให
ไดมาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน

2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทํางานวิจัย
2.3.1 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน
ตามกําหนดเวลา ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อ
ใหผลอันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป
2.4 นักวิจัยตองปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย โดยไมคิดหลีกเลี่ยง หรือจงใจ กระทําผิดอยางไม
รูสึกละอาย
2.5 มีมาตรการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอน ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดอคติ และความไมเที่ยง
ธรรมในการทําวิจัยและการรายงานผลการวิจัย
2.6 กําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดจาก การวิจัย
และใหมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง เพื่อใหนักวิจัยถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากนักวิจัยหรือ
องคกรในสังกัดไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ก็ตองใหตระหนักในเรื่องดังกลาวกอนลงนามในสัญญา
หรือขอตกลงกับแหลงทุนวิจัยดวย
2.7 เสริมสรางบรรยากาศในการวิจัย โดยใหนักวิจัยใชหองคลีนิกวิจัยของสํานักวิจัยและบริการ
วิชาการไดการทํางาน/เขียนขอมูล
2.8 ระงับหรือยับยั้งงานวิจัยที่ฝุาฝน หรือกระทําผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการ ลงโทษ
โดยไมเพิกเฉย ทั้งนี้ตองรักษาความลับ และมีแนวทางปกปองผูที่รองเรียน เกี่ยวกับการกระทําผิดจรรยา
วิชาชีพวิจัยขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกปอง และชวยเหลือนักวิจัยที่ไมไดรับความยุติธรรมจากการ
รองเรียนดวย
2.9 ใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจแกนักวิจัยและองคกรในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ วิจัย
และยกยองเชิดชูผูมีผลงานวิจัยดีเดน
ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความ
ชํานาญหรือมีประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปองกัน
ปญหาการวิเคราะหการตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย
อยางเพียงพอเพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกัน
ความเสียหายตอวงการวิชาการ
ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่
เกี่ยวของกับคนสัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและ
สังคม
ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี
ของเพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความ
ยินยอมกอนทําการวิจัย
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึง
แต ผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชใน
การทดลอง
ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระในความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง
วิชาการอาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอ
งานวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย
หวังผลประโยชนสวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น
ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายขอคนพบจน
เกิดความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไม
เผยแพรผลงานวิจัยเกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจใน
งานวิจัยกับเพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี
เพื่อสรางความรูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได
ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่อุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวย
จิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชนสุขตอสังคม

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม
ทําการวิจัยทีข่ ัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทํา
การสงเสริมพัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป
ขอ 10. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตอผูชวยงานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบของผูชวยงานวิจัยแตละคนให
ชัดเจน เปนที่รับรูเขาใจและยอมรับกันตั้งแตกอนเริ่มดําเนินงานวิจัย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนใหงานวิจัยดําเนินไปไดดวยดีจนบรรลุผลสําเร็จ
2. สนับสนุนใหผูชวยงานวิจัยใชความรูและทักษะวิชาชีพของตน ทํางานในสวน
ที่ไดรับมอบหมาย ใหเกิดประสิทธิผล และสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ทําใหงานวิจัยดําเนิน
ไปไดดวยดี และบุคคลมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
3. สรางบรรยากาศที่สงเสริมการทํางานวิจัย ทั้งในดานสถานที่ อุปกรณการวิจัย
และเอกสารที่จําเปนตอการวิจัย
4. ไมสั่งการหรือมอบหมายใหผูชวยงานวิจัยทํางานที่ตองเสี่ยงอันตรายตอ
สุขภาพหรือชีวิต โดย ที่ไมมีการฝกอบรมใหมีความรูความสามารถอยางเพียงพอ และตองมีความเชื่อมั่น
สูงในเรื่อง ความปลอดภัยของผูชวยวิจัย
ขอ 11. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาของนิสิต
แนวทางปฏิบัติ
1. ใหคําปรึกษาแนะนํา กระตุนจูงใจ และสนับสนุนใหนิสิตกลาคิด ถาม ตอบ
ตัดสินใจ และ กระทําการตาง ๆ ดวยเหตุและผล รวมทั้งใชความรูทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอยาง
ถูกตองและรอบคอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย
2. กํากับดูแล สอนงาน ควบคุมการดําเนินงานวิจัยของนิสิตอยางใกลชิดและ
ดวยเมตตาธรรม ชวยแกปญหาและปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหงานวิจัยสัมฤทธิผลอยางมี
ประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่กําหนด
3. ไมมอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายตอสุขภาพและชีวิต รวมทั้งงานที่ตองการ
ความชํานาญ เฉพาะทางใหแกนักศึกษาที่ยังไมมีความรูความชํานาญเพียงพอ ตองฝกนิสิตจนมีความ
เชื่อมั่นสูงในเรื่องความปลอดภัยกอนมอบหมายงานให

4. คํานึงถึงผลประโยชนที่นักศึกษาสมควรไดรับ สงเสริมใหพัฒนาความรู
ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการทํางานและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอยาง
เครงครัด
5. จัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยสินทางปญญา และผลประโยชนที่เกิดจากการวิจัย การมีชื่อและลําดับชื่อของผูนิพนธผลงานวิจัย
สิทธิในขอมูล และความเปนเจาของผลงาน
6. ไมใชสถานภาพที่สูงกวาบังคับ ขมขู หรือกดดันการตัดสินใจของนิสิต และไม
หาประโยชนจากนิสิตในทางมิชอบหลังการดําเนินงานวิจัย นักวิจัยตองแนใจวารายงานผลการวิจัยมีความ
ชัดเจน และมีขอมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ตองใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการหรือแหลงขอมูลที่
นํามาใชในรายงานผลการวิจัย ระบุและลําดับชื่อ ผูนิพนธอยางถูกตองเปนธรรมไมสงบทความวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพในวารสารมากกวาหนึ่งแหง ตองนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่
ชอบธรรม และแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบที่ เกิดจากการนําเสนอผลงานวิจัยสูสาธารณะ ตองเก็บ
รักษาขอมูลและเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยตาม ระยะเวลาที่หนวยงานตนสังกัดหรือแหลงทุนกําหนด
เพื่อใหพรอมรับการตรวจสอบหากมีการรองขอ
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทําและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงรางและ
สวนประกอบตาง ๆ ในรายงานที่เปนที่ยอมรับของศาสตรสาขาที่วิจัยมีความชัดเจน มีขอมูลหรือหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอไมขยายขอคนพบจากงานวิจัยเกินความเปนจริง
2. ใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการ หรือแหลงที่มาของขอมูล แนวคิด ผลงาน และถอยคําที่ได
นํามาใชในรายงานการวิจัย และบทความวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ตองไมแอบอางหรือสราง
ขอมูลเท็จหรือปลอมแปลงขอมูล หรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนหรือนําผลงานเดิมหรือเกือบ
เหมือนเดิมของตนกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง โดยไมมีการอางถึง อยางชัดเจน
3. ระบุและลําดับชื่อผูนิพนธในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการ ตามที่ไดตกลงไวตั้งแต
ตนกับผูรวมวิจัย หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมเมื่อมีเหตุผลอันควร และเปนที่ยอมรับ ในคณะผูรวมวิจัย
โดยไมมกี ารละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ
4. แสดงความขอบคุณตอบุคคล คณะบุคคล และองคกรที สนับสนุนงานวิจัยใน
กิตติกรรมประกาศเพื่อเปนเกียรติวาเปนผูมีสวนในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งนี้ควรแจง ใหผูที่จะไดรับการ
ระบุชื่อทราบและใหคํายินยอมกอน

5. สงบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารในประเทศและตางประเทศ ที่มีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย
6. ไมสงบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปยังบรรณาธิการของวารสารมากกวา หนึ่ง
แหงโดยหวังวาจะเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับการตีพิมพมากขึ้น เนื่องจากการกระทําเชนนี้อาจทําให
เกิดการตีพิมพซ้ําซอน
7. แสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบหรือผลเสีย ที่อาจเกิดจากการนําเสนอผลงานวิจัยสู
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแกปญหาความเขาใจผิดของสังคมที่มีตอผลงานวิจัย ไวดวยอยาง
ชัดเจน
8. สงงานวิจัยตามระยะเวลาที่หนวยงานตนสังกัดหรือแหลงทุนกําหนด หรือตามระยะเวลา ที่
เหมาะสมกับประเภทของขอมูล เพื่อความโปรงใสและพรอมรับการตรวจสอบหากมีการรองขอ
9. สงมอบครุภัณฑที่ไดรับจากแหลงทุนใหหนวยงานตนสังกัดหรืออื่น ๆ ตามที่กําหนดไวใน
ขอตกลงหรือสัญญาที่ทําไวกับแหลงทุนหรือหนวยงานตนสังกัด เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน วิจัย
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