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นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 

1. การวิจัย(จุมพล  สวัสดิยากร.2550) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ 
โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยข้ันตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area) 
 2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data) 
 2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data) 

  2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report) 
 กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เป็นเพียงข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย เช่นการส ารวจเพื่อรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เช่น การ
ฝึกอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่าน้ีไม่นับเป็นการวิจันตามนิยามข้างต้น และสามารถแบ่ง
การวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ  
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็นข้ันตอนด้วย
อุปกรณ์หรือวิธีพิเศษเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์
ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามั ย ความผาสุก และความ
เจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม 
เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
 3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย (core and functional dimension) ( นที  เนียมศรีจันทร์.
2545) 
     3.1  ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท าวิจัยที่มุ่งไปสู่
สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไม่เป็นรูปธรรมที่เป็นตัว
เลขที่ก าหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนโดยล าดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือน
นโยบายวิจัย (research policy ) 
     3.2  แผนวิจัย (research plan) หมายถึง  โครงร่างข้อก าหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการ
ด าเนินการในการท าวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก าหนดไว้ 

    3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก าหนดข้ึนเพื่อด าเนินงานวิจัย
ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย 
โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท าให้เกิดองค์รวม 
(holistic ideology) เป็นการวิจัยที่ เป็นสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร 
(complete set) โดยมีเปูาหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
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     3.4  แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
ซึ่งก าหนดลักษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย 
     3.5  โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการด าเนินการวิจัย 
โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบที่แน่นอน ซึ่ง
หน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
     3.6  โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย ซึ่ง
ระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ 
     3.7  งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นข้ันสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย ( research 
project) 
     3.8  กิจกรรมวิจัย (research) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้องปฏิบัติในงานวิจัยย่อย 
โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นล าดับกับแผนการด าเนินงาน (work plan) ที่ก าหนด
ไว้  
 4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D)( Organization 
for Economic Co-operation and Development (OEDC). 1993) ประกอบด้วย 
     4.1  การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เป็น
การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ 
และความจริงที่สามารถสังเกตุได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้ง
และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ ( laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้
ประโยชน์โดยเฉพาะ 
     4.2  การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่
ได้จากการวิจัยข้ันพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเปูาหมาย ที่ระบุไว้แน่ชัด
ล่วงหน้า 

4.3  การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ท าอย่างเปก็นระบบ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพื่อการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันให้ดีข้ึน 
 5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 
     5.1  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ 
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา 
ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        5.2  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์ศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพททย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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     5.3  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี 
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่ งแวดล้อม เคมีเทคนิค      
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัช
วิทยาและพิษวิทยา เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.4  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.5  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.6  สาขาปรัชญา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา 
สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.7  สาขานิติศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.8  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง  สังคมวิทยาทางการเมือง 
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง และ
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
     5.9  สาขาเศรษฐศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การ
บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.10  สาขาสังคมวิทยา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติ
ชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.11  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์   ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์  บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และ
ภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5.12  สาขาการศึกษา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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จรรยาบรรณนักวิจัย 
ความเป็นมา 
 ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่ เกิดข้ึนอย่าง
แท้จริงก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 
จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว 
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่ง 
 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ นักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย 
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์ มากกว่าจะ
เป็นข้อบังคับ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 
 
นิยาม 
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 จรรยาบรรณ  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 
 จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ 1.  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น 
ตัองให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่ม่ของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1.1    นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
         1.1.1     นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทกุขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  ตั้งแต่การเลือก 
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เรื่องที่จะท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย  ตลอดจนการน า 
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความ   
คิดเห็นที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

 1.2    นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
           1.2.1   นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ 

        โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
            1.2.2   นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
 1.3    นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
            1.3.1   นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
            1.3.2   นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมา 

          อ้างว่าเป็นของตน 
 
ข้อ 2.  นักวิจัยต้องตระหนังถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุน 

การวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 2.1    นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 
           2.1.1   นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ  

         เพื่อปูองกันความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภายหลัง 
            2.1.2    นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง 

          ครบถ้วน 
2.2    นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

           2.2.1     นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพื่อให้ 
             ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 2.3    นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท างานวิจัย 
           2.3.1   นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน 

         ตามก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
          2.3.2   นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อ 

            ให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2.4 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย โดยไม่คิดหลีกเลี่ยง หรือจงใจ กระท าผิดอย่างไม่รู้สึก

ละอาย  
2.5 มีมาตรการปูองกันปัญหาผลประโยชน์ทับซอ้น ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดอคติ และความไม่เที่ยงธรรมใน

การท าวิจัยและการรายงานผลการวิจัย  
2.6 ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรสทิธิประโยชน์จากทรัพย์สนิทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย และ

ให้มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้นักวิจัยถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากนักวิจัยหรือองค์กรใน
สังกัดได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ก็ต้องให้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง
กับแหล่งทุนวิจัยด้วย 
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2.7 เสริมสร้างบรรยากาศในการวิจัย โดยให้นักวิจัยใช้ห้องคลีนิกวิจัยของส านักวิจัยและบริการวิชาการ
ไดก้ารท างาน/เขียนข้อมูล 

2.8 ระงับหรือยับยั้งงานวิจัยที่ฝุาฝืน หรือกระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการ ลงโทษโดยไม่
เพิกเฉย ทั้งนี้ต้องรักษาความลับ และมีแนวทางปกปูองผู้ที่ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 
ขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกปูอง และช่วยเหลือนักวิจัยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการร้องเรียนด้วย 

2.9 ให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจแก่นักวิจัยและองค์กรในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ วิจัย และ
ยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น 
 
ข้อ 3.  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปูองกันปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

3.1  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย 
  อย่างเพียงพอเพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

3.2  นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปูองกันความ 
เสียหายต่อวงการวิชาการ 
 
 

ข้อ 4.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัยไม่ว่าเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 
4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม 

 
ข้อ 5.  นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุง่หมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวง
หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 แนวทางปฏิบัติ 
 5.1    นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ 

         ยินยอมก่อนท าการวิจัย 
5.2    นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่  
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          ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
5.3    นักวิจัยต้องดูแลปกปูองสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 
          ทดลอง 
 

ข้อ 6.  นักวิจัยต้องมีอิสระในความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผล

ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์

ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 
 
 
ข้อ 7.  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายข้อค้นพบจนเกิดความเป็น
จริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ   
 
 แนวทางปฏิบัติ 

7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสงัคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจยั 

เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 

ยืนยันในทางวิชาการ 
7.4  

ข้อ 8.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 

8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับ
เพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ 

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี เพื่อสร้าง        
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ข้อ 9.  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตส านึกที่อุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญ
และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
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 แนวทางปฏิบัติ 

9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะอุทิศ
ก าลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุข
ต่อสังคม 

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ท าการวิจัยที่
ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งข้ึนและอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 
ข้อ 10. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยงานวิจัย  
          แนวทางปฏิบัติ 

1. ก าหนดหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้ช่วยงานวิจัยแต่ละคนให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้ เข้าใจ
และยอมรับกันตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินงานวิจัย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและ สนับสนุนให้งานวิจัยด าเนิน
ไปได้ด้วยดีจนบรรลุผลส าเร็จ  

2. สนับสนุนให้ผู้ช่วยงานวิจัยใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพของตน ท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ให้
เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท าให้งานวิจัยด าเนินไปได ้ด้วยดี และบุคคลมี 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. สร้างบรรยากาศที่สง่เสรมิการท างานวิจัย ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์การวิจัย และเอกสารที่จ า เป็น
ต่อการวิจัย  

4. ไม่สั่งการหรือมอบหมายให้ผู้ช่วยงานวิจัยท างานที่ต้องเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิต โดย ที่ไม่มี
การฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ และต้องมีความเช่ือมั่นสูงในเรื่อง ความปลอดภัยของ
ผู้ช่วยวิจัย 

 
ข้อ 11. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยท่ีปรึกษาของนิสิต     
          แนวทางปฏิบัติ 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน า กระตุ้นจูงใจ และสนับสนุนให้นิสิตกล้าคิด ถาม ตอบ ตัดสินใจ และ กระท า
การต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล รวมทั้งใช้ความรู้ทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย่าง ถูกต้องและรอบคอบในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 

2. ก ากับดูแล สอนงาน ควบคุมการด าเนินงานวิจัยของนิสิตอย่างใกล้ชิดและด้วยเมตตาธรรม ช่วย
แก้ปัญหาและปูองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ท าให้งานวิจัยสัมฤทธิผลอย่างมี ประสิทธิภาพภายในกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

3. ไม่มอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต รวมทั้งงานที่ต้องการความช านาญ เฉพาะทาง
ให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ ต้องฝึกนิสิตจนมีความ เช่ือมั่นสูงในเรื่องความปลอดภัย
ก่อนมอบหมายงานให้  

4. ค านึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาสมควรได้รับ ส่งเสริมให้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ต่อ 
การท างานและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอย่างเคร่งครัด  
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5. จัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย์สินทางปัญญา และ  
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัย การมี ช่ือและล าดับช่ือของผู้นิพนธ์ผลงานวิจัย สิทธิในข้อมูล และความเป็น
เจ้าของผลงาน  

6. ไม่ใช้สถานภาพที่สูงกว่าบังคับ ข่มขู่ หรือกดดันการตัดสินใจของนิสิต และไม่หาประโยชน์ จากนิสิต
ในทางมิชอบ  

 
หลังการด าเนินงานวิจัย นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจน และมีข้อมูลหรือ

หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในรายงาน
ผลการวิจัย ระบุและล าดับช่ือ ผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรมไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไป
ตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม และแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่ เกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารส าคัญ
เกี่ยวกับการวิจัยตาม ระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกดัหรอืแหลง่ทุนก าหนด เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบหากมี
การร้องขอ 

 
แนวทางปฏิบัติ  
1. จัดท าและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงร่างและ ส่วนประกอบ 

ต่าง ๆ ในรายงานที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์สาขาที่วิจัยมีความชัดเจน มี ข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ 
ไม่ขยายข้อค้นพบจากงานวิจัยเกินความเป็นจริง  

2.  ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ หรือแหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงาน และถ้อยค าที่ได้ 
น ามาใช้ในรายงานการวิจัย และบทความวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับเรือ่งทีวิ่จัย ต้องไม่แอบอ้างหรือสร้างข้อมูลเท็จ 
หรือปลอมแปลงข้อมูล หรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือน าผลงานเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมของตน
กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอ้างถึง อย่างชัดเจน 

3. ระบุและล าดับช่ือผู้นิพนธ์ในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการ ตามที่ได้ตกลงไว้ ตั้งแต่ต้น 
กับผู้ร่วมวิจัย หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อมีเหตุผลอันควร และเป็นที่ยอมรับ  ในคณะผู้ร่วมวิจัย โดยไม่มี
การละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์  

4. แสดงความขอบคุณต่อบุคคล คณะบุคคล และองค์กรที  ่สนับสนุนงานวิจัยใน กิตติกรรมประกาศ  
เพื่อเป็นเกียรติว่าเป็นผู้มีส่วนในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งนี้ควรแจ้ง  ให้ผู้ที่จะได้รับการระบุช่ือทราบและให้ค า
ยินยอมก่อน  

5. ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการ ประเมิน 
และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย 

6. ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปยังบรรณาธิการของวารสารมากกว่า หนึ่งแห่ง  
โดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์มากข้ึน เนื่องจากการกระท าเช่นนี้อาจท าให้เกิดการ
ตีพิมพ์ซ้ าซ้อน  

7. แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบหรือผลเสีย ที่อาจเกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่  
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแก้ปัญหาความเข้าใจผิดของสังคมที่มีต่อผลงานวิจัย ไว้ด้วยอย่างชัดเจน 

8. ส่งงานวิจัยตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด หรือตามระยะเวลา ที่ 
เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เพื่อความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบหากมี การร้องขอ  

9. ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจากแหล่งทุนให้หน่วยงานต้นสังกัดหรืออื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อตกลง 
หรือสัญญาที่ท าไว้กับแหล่งทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน วิจัย  
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