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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
 การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจําเป็นต้องให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ 
องค์ความรู้ในศาสตร์และองค์ความรู้พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่จําเป็น รวมถึงมีคุณลักษณะ และทักษะ ตามท่ี 
หลักสูตรได้กําหนดแล้ว นักศึกษาจะต้องทําวิจัยเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
สําหรับการทําวิจัยน้ีนักศึกษาจะต้องทําวิจัยในหัวข้อที่ตนเองสนใจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสตร์ที่ศึกษา 
พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการตามกระบวนการทางวิชาการ จนเสร็จสมบูรณ์       
แล้วถ่ายทอดความรู้ ความคิด ข้อค้นพบ หรือผลการวิจัย ออกมาในรูปแบบของรายงานวิจัย        
หรือวิทยานิพนธ์ที่ถือเป็นการเผยแพร่ผลการวิจัยหรือองค์ความรู้ที่ค้นพบให้แก่ผู้ที่สนใจได้นําไป      
ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไปก็ตามดังน้ัน       
ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นักศึกษาจะต้องเรียบเรียงขึ้น ตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม 
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือให้ 
รายงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์น้ันมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
1.1 วิทยานิพนธ์ 

 
วิทยานิพนธ์ หมายถึง เอกสารที่เขียนโดยนักศึกษาที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเขียน

หรือพิมพ์พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้อย่างเป็นระบบ และมี      
แบบแผน ในการเขียนที่ชัดเจน และเป็นเอกสารบังคับทางการศึกษาแต่ละหลักสูตร 
 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จึงเป็นเสมือนสื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้และคําตอบ 
ของประเด็นปัญหาที่ นักศึกษาได้ทํ าการวิจัยค้นคว้า จนประสบผลสําเร็จไปสู่ นัก วิชาการ 
นักวิชาชีพและผู้ที่สนใจ จึงจะต้องมีคุณภาพสูง มีความถูกต้องทางวิชาการ ชัดเจน และผ่าน 
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการกํากับดูแล 
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1.2 ประเภทของวิทยานิพนธ์  
 
 วิทยานิพนธ์สามารถแบ่งเป็นหลายประเภทตามคุณลักษณะ ได้แก่ รายงาน ภาคนิพนธ์         
สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ทั้งน้ีรูปแบบของการจัดทํารายงานดังกล่าว 
ส่วนใหญ่ จะเหมือนกัน  มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในบางส่วน  ดั งน้ันในหนั งสือคู่ มื อ                   
การทําวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงใช้คําว่า “วิทยานิพนธ์” แทนงานที่มี
ลักษณะดังกล่าวซึ่งแบ่งวิทยานิพนธ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1.2.1 วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertation) หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงจากการค้นคว้า 
วิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องทําวิทยานิพนธ์
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมและให้คําปรึกษาในการดําเนินการ เพ่ือสิทธ์ิในการรับ
ปริญญาบัตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2.2 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่ เรียบเรียงจาก         
การค้นคว้าวิจัยที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องทําโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา      
การค้นคว้าอิสระเป็นผู้ควบคุมและให้คําปรึกษาในการดําเนินการ เพ่ือสิทธ์ิในการรับปริญญาบัตร
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทั่วไปการค้นคว้าอิสระมีเน้ือหาสาระท่ีแสดงความริเริ่มของนักศึกษา 
โดยมีขอบข่าย ปริมาณ คุณภาพและความลุ่มลึกน้อยกว่าวิทยานิพนธ์ 
 
1.3 ความสําคญัของวิทยานิพนธ์ 

 

 ถ้าหากจะพิจารณาในแง่ของผลงาน หรือผลผลิตที่ เป็นรูปธรรมของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ความสําคัญของวิทยานิพนธ์ก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นมาทันที ทั้งน้ีเพราะวิทยานิพนธ์เป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงความวิริยะ อุตสาหะ และความรอบรู้ของเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่สามารถแสดงให้
เห็นถึงความเป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตให้เห็นถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ บ่งช้ีคุณวุฒิ
ความสําคัญของการทําวิทยานิพนธ์สรุปได้ดังน้ี 

1.3.1 วิทยานิพนธ์เป็นหลักฐานของศักยภาพของนักศึกษา 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความสามารถในการศึกษา 
หาความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง มีความสนใจใฝ่รู้วิชาการอย่างต่อเน่ือง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็น      
ถึงความสามารถของนักศึกษาและความพยายามในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ 
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1.3.2 วิทยานิพนธ์เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดให้นักศึกษาในระดับปริญญา
มหาบัณ ฑิต  และปริญญาดุษฎี บัณ ฑิตต้องทํ าวิทยานิพนธ์ โดยต้องสอบผ่านตามเง่ือนไข                 
ของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์ได้เป็นผลสําเร็จ จะไม่สามารถสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้ 

1.3.3 วิทยานิพนธ์เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  วิทยานิพนธ์จัดเป็นดัชนีบ่งช้ีถึงคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน หากนักศึกษา

ผลิตวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เช่น ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในทางวิชาการหรือการนําไป
ประยุกต์ใช้ในสังคมหรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือการประชุม 
สัมมนา เป็นการบ่งช้ีถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ รวมถึงเป็นที่ยอมรับ     
ในแวดวงวิชาการมากขึ้น 
  
1.4 ลักษณะของวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพ 
  
 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงความสามารถและ
ความประณีตของเจ้าของวิทยานิพนธ์น้ันด้วย วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพน้ันในเบ้ืองต้นจะต้องมีลักษณะ   
บ่งช้ีที่สําคัญหลายประการ ดังน้ี 

1.4.1 รูปเล่มวิทยานพินธ ์
 วิทยานิพนธ์ควรมีลักษณะของรูปเล่มที่แสดงถึงความคงทน กระดาษแข็งหรือวัสดุที่ใช้ทําปกนอก
ของเล่มวิทยานิพนธ์มีคุณภาพดี มีความพิถีพิถันในการ “เข้าเล่ม” ไม่หลุดลุ่ย หรือบางส่วนของหน้าใน
วิทยานิพนธ์หลุดออกมาจากตัวเล่ม ปกวิทยานิพนธ์หรือส่วนที่เป็นเน้ือหา วิทยานิพนธ์ต้องมีความเรียบร้อย 
ไม่มีความขรุขระที่ขอบโดยรอบของเล่มวิทยานิพนธ์ และไม่มีส่วนขอบของเน้ือในของเล่มวิทยานิพนธ์
น้ันย่ืนล้ํามาจากส่วนอ่ืน ซึ่งแสดงถึงการเย็บเล่มหรือการตัดกระดาษบริเวณขอบของเน้ือในของ
วิทยานิพนธ์น้ันไม่มีความเรียบร้อยและไม่มีความประณีต กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ต้องมี
คุณภาพดีตรงตามข้อกําหนดหรือเป็นกระดาษท่ีมีคุณภาพดีกว่าที่กําหนดไว้ 

1.4.2 จํานวนหนา้และความหนา 
 วิทยานิพนธ์ที่มีเน้ือหาจํานวนมากไปจะทําให้รูปเล่มของวิทยานิพนธ์น้ันมีจํานวนหน้า       
ความหนามาก วิทยานิพนธ์ที่ ดีควรมีข้อความทั้งหมดในวิทยานิพนธ์ที่ เหมาะสม อันแสดงถึง
ความสามารถในการใช้ภาษาที่ชัดเจนของผู้วิจัย สามารถทําให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ดีความยาว     
ของเน้ือหาไม่ควรมากหรือน้อยเกินไปโดยไม่จําเป็น 
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 ข้อกําหนดการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ของสถาบันหลายแห่ง ได้ระบุความยาวของวิทยานิพนธ์      
โดยการนับจํานวนคําที่พิมพ์ เป็นต้นว่า วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับมหาบัณฑิต
กําหนดจํานวนคําไว้ไม่ให้เกิน 20,000 คํา และวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตกําหนดจํานวนคํา    
ไม่ให้เกิน 80,000 คํา ทั้งน้ีไม่รวมภาคผนวกซึ่งไม่ควรจะมีความยาว หรือความหนามากกว่าส่วน
เน้ือหาของวิทยานิพนธ์ 

1.4.3 การใช้ภาษา 
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องนําเสนอ

เป็นภาษา “เขียน” และไม่ใช้ภาษา “พูด” หรือ “ภาษาสแลง” หรือ “ภาษาสํานวน” ในการเรียบเรียง 
ยกเว้นเมื่อต้องการจะอ้าง “คําพูด” โดยที่วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารทางวิชาการ นอกจากน้ันคําวลีหรือ
ประโยคที่ใช้น้ันต้องถูกต้องแม่นยําใน “ความหมาย” หากไม่มีความมั่นใจหรือเกิดความสงสัย แม้เพียง
เล็กน้อย ผู้ วิจัยต้องเปิดพจนานุกรมที่เป็นมาตรฐานตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ด้วยเหตุน้ี          
ผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ควรมีพจนานุกรมไว้ตรวจสอบความถูกต้องไว้เสมอ ปัจจุบันโปรแกรมท่ีใช้ในการพิมพ์
ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคําทั้งในภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ แม้การตรวจสอบภาษาไทยจะยังเป็นปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็พอจะช่วยการตรวจสอบได้ส่วน
หน่ึง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ควรตรวจทานด้วยตนเองอย่างละเอียดอีกคร้ัง  

1.4.4 ความสมดุลของส่วนประกอบ 
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพต้องมีความสมดุลในส่วนประกอบต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ โดยปกติ     

ส่วนเน้ือความของวิทยานิพนธ์ควรเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุด และภาคผนวกไม่ควรจะมีความยาว
มากกว่าส่วนเนื้อความ ย่ิงกว่าน้ันในส่วนเน้ือความก็ควรมีความสมดุลในบทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ 
เป็นต้นว่า บทนําไม่ควรจะมีความยาวมากกว่าตัวเรื่องและข้อสรุปควรจะมีความชัดเจนและสั้น           
สมกับการ “สรุป” เป็นต้น วิทยานิพนธ์จํานวนไม่น้อยที่มีส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่เขียน   
ยืดยาวโดยไม่คํานึงถึงความกระชับและครอบคลุมเน้ือหา เช่น การอ้างบทความจากเอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ 
โดยการคัดลอกบางส่วนของบทความนํามาพิมพ์เรียงกัน ไม่ใช้ความพยายามในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เน้ือหาก่อนการเรียบเรียงและอ้างอิง ซึ่งจะต้องคํานึงถึงความกระชับและครอบคลุมเน้ือหา
และควรใช้ความสามารถเชิงภาษา ทําให้เน้ือหาที่ต้องการอ้างถึงน้ันประสานกลมกลืนเป็นแนวทาง
เดียวกันส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องน้ีควรมีความสั้น กระชับ แต่ยังคงไว้ซึ่งใจความที่สําคัญ
แทนการอ้างโดยการคัดลอกจนเกินความจําเป็น  
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1.5 ข้อควรทราบและถือปฏบิัติในการทําวิทยานิพนธ์ 
 
 การทําวิทยานิพนธ์ที่ประสบความสําเร็จด้วยดี มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ นอกจากผู้วิจัยต้อง
ศึกษาจากคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีแล้ว ควรศึกษาข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับ
การทําวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเทคนิคหรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์สําหรับ    
การทําวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม ซึ่งข้อควรรู้ของการทําวิทยานิพนธ์ มีดังน้ี  

1.5.1 ระเบยีบและประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการทาํวิทยานพินธ ์
ผู้วิจัยควรทําความเข้าใจระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับแนว

ปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ให้เข้าใจ เพ่ือช่วยให้สามารถวางแผนการทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จได้ตาม
กําหนดเวลา สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้จากคู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์น้ี โดยระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ที่สําคัญมีดังน้ี 

1.5.1.1 ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

1.5.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 

1.5.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดทําการค้นคว้าอิสระ 

พ.ศ. 2559 

1.5.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ พ.ศ. 2559 

1.5.1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
จากผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

1.5.1.6 ประกาศมห าวิท ยาลั ย ราช ภั ฏมห าสารคาม  เรื่ อ ง  การตรวจสอบ 
การลอกเลียนแบบวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2559 

1.5.1.7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 

1.5.1.8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 

1.5.1.9 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 

1.5.1.10 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 
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1.5.2 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์
1.5.2.1 การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือ

ประธานหลักสูตรถึงหัวข้อปัญหาและแนวทางการวิจัยที่ตนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือขอคําแนะนํา         
ในการเลือกหรือติดต่ออาจารย์ที่มีความรู้ความชํานาญหรือสนใจในหัวข้อปัญหาดังกล่าว               
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสาขาวิชา 

1.5.2.2 การปรึกษาเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษาหารือ
และรายงานความก้าวหน้าของการทําวิจัยอย่างสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลาท่ีทําวิทยานิพนธ์น้ัน         
หากเป็นไปได้ควรกําหนดตารางเวลาการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่แน่นอน อาจเป็นเดือนละหน่ึงหรือ
สองครั้ง ตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือทางสาขาวิชากําหนด 

1.5.3 จรรยาวิชาชีพวิจัยและจริยธรรมในการทําวิจัย 
ในการดําเนินการวิจัยใด ๆ ย่อมมีบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายฝ่าย 

ต้ังแต่เริ่มตันจนการวิจัยเสร็จสิ้น รวมถึงการเขียนรายงานหรือเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตง ๆ ดังน้ัน
นักศึกษาจึงต้องคํานึงถึงจรรยาบรรณท่ีนักวิจัยพึงปฏิบัติ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้ประกาศใช้ เพ่ือเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสียง และฐานะของความเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม และจริยธรรม ทําให้เป็นที่
ยอมรับของประชาคมวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

1.5.3.1 ผู้วิจัย ต้องช่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ผู้วิจัยต้องมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและ
อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงนวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัยและมี
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

1.5.3.2 ผู้วิจัย ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด ผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไป
ตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนินการ 

1.5.3.3 ผู้ วิจัย ต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย ผู้ วิจัย ต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรูวามชํานาญ หรือมีประสบการณ์
เก่ียวเน่ืองกับเรื่องที่ทําวิจัย เพ่ือนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์    
การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
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1.5.3.4 ผู้วิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่
มีชีวิตผู้วิจัย ต้องดําเนินกาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
คน สัตว์ พืชศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1.5.35 ผู้วิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และ สิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
ผู้วิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือน
มนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้ที่ที่จะอธิบายจุดมหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง         
โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

1.5.3.6 ผู้วิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
ผู้วิจัย ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการอาจส่งผล
ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

1.5.3.7 ผู้วิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ ผู้วิจัย พึงเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้
ผลงานวิจัยไปทางมิชอบ 

1.5.3.8 ผู้วิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน ผู้วิจัย พึงมีใจกว้างพร้อม
ที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน   
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
    1.5.3.9 ผู้วิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ ผู้วิจัย พึงมีจิตสํานักที่จะอุทิศ
กําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของ
สังคมและมวลมนุษยชาติ          
    การปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ วิจัย เป็นสิ่งสําคัญนักศึกษาทุกท่านควรทราบ        
และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ทุกประการ หากมีการละเมิดหลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้วิจัยอาจนํามาสู่การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกเพิกถอนปริญญาได้ 


