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ขั้นตอนการส่งรายงานผลการวิจัย 
 

ขั้นที่ 1 ใช้ฟอร์มการส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FM-RS-007) โดยนักวิจัยส่ง(ร่าง)รายงาน
ผลการวิจัยที่เสร็จแล้ว จ านวน 1 เล่ม โดยแนบเอกสารรายงานการตรวจสอบการโจรกรรมทาง
วรรณกรรม เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของเนื้อหาว่า ตรงตามที่เขียนไว้ในเค้าโครงการวิจัย
หรือไม่ และตรวจแบบฟอร์มการพิมพ์ให้ตรงกับคู่มือการพิมพ์รายงานผลการวิจัย   

 

 ขั้นที่  2 นักวิจัยน ารายงานผลการวิจัยที่กลับไปแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดพิมพ์เข้ารูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ใหม่ ส่งให้ฝ่ายวิจัย จ านวน 1เล่ม 
พร้อมเล่มรายวิจัยเดิม เพ่ือให้ฝ่ายวิจัยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อฝ่ายวิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง ฝ่ายวิจัยจะเห็นชอบให้ท าเล่มฉบับสมบูรณ์ 
 

 ขั้นที่ 3 ใช้ฟอร์มการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FM-RS-008) โดยแนบเอกสารหนังสือตอบ
รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หนังสือการน าไปใช้ประโยชน์จากกงานวิจัย พร้อมกับส่งไฟล์ข้อมูลรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่ปกหน้าถึงภาคผนวกให้อยู่ในไฟล์เดียวกันในรูปแบบ PDF และ Word ไปยังศูนย์
วิทยบริการและหอสมุดที่ E-mail : library@christian.ac.th พร้อมกับเล่มรายงานวิจัยฉบับ
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 หมายเหตุ   นักวิจัยควรอ่านสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างละเอียด  ซึ่งต้องมีหลักฐาน
เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงิน  และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ท่านได้ท าสัญญาไว้  จึงจ าเป็นต้องวางแผนใน
การท าวิจัยเป็นอย่างดี  เพื่อเตรียมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิจัย 
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1 นิ้ว  
หรือ 2.6 ซ.ม. 

แบบฟอร์มการพิมพ์รายงานวิจัย 
 
1. การพิมพ์รายงานวิจัย ใช้ตัวอักษร  TH Sarabun PSK 

 2. ขนาดตัวอักษรข้อความทั่วไป 16 ปกติ  หัวข้อหลัก  เช่น  บทที่  สารบัญ ให้อยู่ตรงกลาง
หน้ากระดาษ ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา  หัวข้อเรื่องอยู่ชิดขอบซ้าย  ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา  หัวข้อรอง  
ให้ย่อหน้า  ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา   
 3. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ตั้งตามตัวอย่าง 
 
 
                   1.5 นิ้ว       
                   หรือ 3.8 ซ.ม.     

      เลขหน้า 
 
 
 
 
          1.5 นิ้ว หรือ 3.8 ซ.ม.                 1 นิ้ว หรือ 2.6 ซ.ม. 
                              
 

 
 
 
 
  
 
 

4. การข้ึนย่อหน้า   ให้เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8 
5. หมายเลขก ากับหน้า  ให้วางไว้มุมขวาบน  ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 นิ้ว  ใช้เลขอารบิค

ทั้งเล่ม (1,  2,  3,  ...........)  ส่วนประกอบตอนต้นทั้งหมด  เช่น  บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ  ให้ใช้อักษร  ก  ข  ค  ..............ก ากับหน้า 

1 นิ้ว  
หรือ 2.6 ซ.ม. 
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 6. หน้าส าคัญๆ ที่มีหัวข้ออยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ เช่น บทคัดย่อ  หน้าแรกของสารบัญ    
หน้าแรกของแต่ละบท  หน้าแรกเอกสารอ้างอิง ไม่ต้องใส่เลขหน้า  หรือตัวอักษรก ากับ  แต่ให้นับ
จ านวนหน้า 
 7. การใช้ภาษาอังกฤษในวงเล็บโดยทั่วไปให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กทุก ๆ ค า ยกเว้น  
ชื่อคน  ชื่อเฉพาะ หรือ ชื่อหัวข้อหลัก ให้พิมพ์ต้นค าด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่  ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
 8. การพิมพ์ตาราง ใช้ตารางแบบเปิด  ให้พิมพ์ตามตัวอย่างนี้ 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 

    
    
    
    
    
    

 
 9. มีใบปะหน้า “บรรณานุกรม” “ภาคผนวก ก” “ภาคผนวก ข”  พิมพ์ตัวอักษรขนาด 20 
ตัวพิมพ์หนา ให้อยู่ตรงกลาง  นับจากบนลงมา 13 บรรทัด 
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การพิมพ์ปกรายงานวิจัย 
 
1.  ใช้กระดาษสีขาวเคลือบมัน ตัวอักษรสีน้ าเงินเข้ม ขนาดตัวอักษร 22 ตัวพิมพ์หนา 
2.  ปกนอก  มีตราของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
3.  ปกใน  ไม่มีตราของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
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   ขนาดตัวอักษร 22 ตัวพิมพ์หนา ทั้งหน้าปก 

ตัวอย่างปก  ที่ได้รับทนุอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
 

      
       ตรา 

                  มหาวิทยาลัย 
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
                       ปีการศึกษา 2561 (ปีการศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย)   

1.5  
นิ้ว 

1.5 นิ้ว 
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ตัวอย่างปกใน 
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…………………………….………………………. ชื่อผลงานวิจัย ....................................................... 
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11 
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ชื่อเรื่อง    ........................................................................................ 

  .......................................................  (ขนาดอักษร 16 ตัวพิมพ์หนา) 
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ตัวอย่าง  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 
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กิตติกรรมประกาศ     

 
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา ............ 

ท าให้การด าเนินงานของการท าวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้ท าวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ 
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                                                                   วันที่..... / เดือน......... / พ.ศ............ 

 
 
 
 

(ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์หนา) 
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     สารบัญ   (ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์หนา) 

 

หน้า 
 บทคัดย่อภาษาไทย   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์ปกติ)........................................................    ก 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ............................................................................................ .    ค 
 กิตติกรรมประกาศ ....................................................................................... ...........    จ 
 สารบัญ ................................................................................................................... .    ฉ 
 สารบัญตาราง ................................................................................................ ..........    ฌ 
 สารบัญภาพประกอบ ..............................................................................................    ฎ 

 
บทที่ 1 บทน า   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา)………………………………………………....…………..…………..   1 
          ความส าคัญของปัญหา  (ขนาด 16 ตัวพิมพ์ปกติ)….……………………………….………….…..….   1 
          ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย (ถ้ามี)....................................................................................  3  
          ค าถามการวิจัย ............................................................... ...................................................... 4 
          วัตถุประสงค์ของการวิจัย ………………….…………………………………………………………..….…....  5   
          สมมติฐานของการวิจัย ........................................................................................................  6 
          กรอบแนวคิดการวิจัยและ/หรือกรอบทฤษฎีในการวิจัย .....................................................  7 
 ขอบเขตของการวิจัย  ......................................................................................................... . 8 
 นิยามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  …………………………………………………………………………… 9 
 
บทที่ 2 วรรณกรรมและผลการวิจัยหรือข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) ….………. 10 
          (แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง)   
 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย  (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา).…….………………………………….……………....……. 41 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………    
         ............................................................................................................................. ................ 
บทที่ 4 ผลการวิจัย  (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) .………………………………..…………………..……………… 47 
          
 
 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 
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(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

หน้า 
บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา)………………… 75 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………    
         .......................................................................................................................... ................... 
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

   สารบัญตาราง   (ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์หนา) 

 

หน้า 
ตารางที่    (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา)  
 
        1   ………………………………………………………….. (ขนาด 16 ตัวพิมพ์ปกติ) ………….…………..   22 
        2   ………………………………………………………………………………………….…….………………………  31 
        3   ...............................……………………………………….…………………………………………………..   43 
        4   ………………………………………………………………………………….…………..………………………..    
        5   ………………………………………………………………………..………………………………………………    
        6   ………………………………………………………………………….……………………………………………    
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

สารบัญภาพประกอบ   (ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์หนา) 

                                                            
        หน้า 

ภาพประกอบที่    (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา)  
  
       1   กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปร (ขนาด 16 ตัวพิมพ์ปกติ) …………    6 
       2   ………………………………………………………………………..……………….………………………………  18 
       3   ………………………………………………………..…………………….………………………………………..    
       4   …………………………………….…………………..……………………………………………………………..    
       5   ………………………….……………………………..…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 
2.  ส่วนเนื้อหา   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
                                            

งานวิจัยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาอยู่ 5 บท  ยกเว้นงานวิจัยบางประเภท  หรืองานวิจัยบาง
วัตถุประสงค์จะมีเนื้อหาการแบ่งบทแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับการออกแบบของนักวิจัยเป็นหลัก 
 เนื้อหาที่นยิมแบ่งกัน  มีดังนี้ 
  บทที่ 1      บทน า 
  บทที่ 2      วรรณกรรมและผลการวิจัยหรือข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง      
  บทที่ 3      ระเบียบวิธีวิจัย 
  บทที่ 4      ผลการวิจัย 
  บทที่ 5      สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

   

การพิมพ ์    

 บทที่  (ขนาด 18) 
 หวัข้อใหญ่   ชิดขอบซ้าย   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 หัวข้อย่อย   ย่อหน้า  (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ระยะห่างจากหัวข้อใหญ่ กับ หัวข้อใหญ่    (ระยะห่าง  1.0  บรรทัด) 
 ระยะห่างจากหัวข้อใหญ่ ลงมาพิมพ์ข้อความทั่วไป    (ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 
 ระยะห่างจากหัวข้อย่อยที่ย่อหน้า กับ หัวข้อย่อย   (ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 
 ระยะห่างจากหัวข้อย่อย  ลงมาพิมพ์ข้อความทั่วไป    เว้นปกติ   1 
 

 ลักษณะทั่วไปของหัวข้อในแต่ละบทมีตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

บทท่ี 1   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 

 

บทน า   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 
            (ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 (พิมพ์อักษรที่ 8)  ข้อความทั่วไป   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์ปกติ)………..…………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                         (ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 

1. ……………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 2. …………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

               
ขอบเขตของการวิจัย   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 พื้นที่   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ข้อความ...................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................................ ................. 
 ตัวแปรที่ศึกษา   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
  ข้อความ................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
                                                            

กรอบความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตัวแปร (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         

นิยามศัพท์เฉพาะการวิจัย (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ...............................................................................................................................................  

นิยามปฏิบัตกิารตัวแปร   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ................................................................................................ ............................................... 

............................................................................................................................. .................. 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 
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(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 
สมมติฐานงานวิจัย   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................. 
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

       บทท่ี 2   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 

 

      วรรณกรรมและผลการวิจัยหรือข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง   (ขนาด 18 ตัวพิมพห์นา) 

 
กล่าวน า  เช่น  การวิจัยเรื่อง................................. ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีเนื้อหาที่จะน าเสนอดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             
 2. ………………………… 
 3. ………………………… 
 4. ………………………… 
 5. …………………………  
 

ข้อความตามหัวข้อ   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
ข้อความ ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
 

ข้อความตามหัวข้อ     (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
ข้อความ …………………………………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

       บทท่ี 3      (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 

 

      ระเบียบวิธีวิจัย   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 

 
(กล่าวน า  เช่น)  การวิจัยเรื่อง................................. ผูว้ิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ 

ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง              
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

ประชากร   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
ข้อความ ………………………………………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

กลุ่มตัวอย่าง   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง    (ขนาด 16 หนา) 
ข้อความ ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
ข้อความ …………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 การสร้างเครื่องมือ   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 

ข้อความ………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

ลักษณะของเครื่องมือ    (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อความ .................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  
 ตอนที่ 2  ข้อความ ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ ................. 
 ตอนที่ 3  ข้อความ ........................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ข้อความ ................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ................................ 
 

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา)  
ข้อความ ..................................................................................................................... ............ 

........................................................... ..................................................................................................  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ข้อความ .................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................. ............................................................................................  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
 ตอนที่ 1  ..................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
 ตอนที่ 2  ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
 ตอนที่ 3   ..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 

 
 
      

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 
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(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

 บทท่ี 4   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 

 

      ผลการวจิัย   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 
                                                                                       (ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 
กล่าวน า  เช่น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง.........................................  ผู้วิจัยเสนอผล

การวิเคราะห์เป็นตารางและค าบรรยายประกอบ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป              
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………. 
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
ข้อความ ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….………………………………………………......................................... 
ตาราง …………………………...…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อธิบายใต้ตาราง............................................................................................................... ......... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

       บทท่ี 5   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 

 

      สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ   (ขนาด 18 ตัวพิมพ์หนา) 

 
กล่าวน า  เช่น ในบทนี้กล่าวถึงสาระส าคัญทั้งหมดของการวิจัยเรื่อง.................................... 

โดยน าเสนอสรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  ตามล าดับดังนี้ 
 1.  สรุปผลการวิจัย 
 2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 3.  ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย   (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
1. .......................................................................................................................... ................. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

อภิปรายผลการวิจัย (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา) 
.................………………………………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อเสนอแนะ (ขนาด 16 ตัวพิมพ์หนา)  
.............………………………………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ระยะห่าง 1.0 บรรทัด) 

(ระยะห่าง 0.5 บรรทัด) 
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ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง   
1. ใช้วิธีการอ้างอิงโดยแทรกในเนื้อหา 

1) ผู้แต่ง  1  คน     
  (ศศิธร  วงศ์ยะรา, 2554 : 16) 
  (Brown R., 2001 : 19 – 20)   ใช้นามสกุลขึ้นก่อน 
 
 2) ผู้แต่ง  2 – 5  คน     
  (อรจรีย์  ณ  ตะกั่วทุ่ง, สุกรี  รอดโพธิ์ทอง, และวิชุดา  รัตนเพียร,  2554 : 90 – 91) 
  (Borman, Hanson, Opplex, Pulakos & White, 2001 : 42 – 47) 
 
 3) ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 
  (ชุมพจน์  วนิชกุล  และคนอื่น ๆ , 2553 : 49)  
  (Kneip,  etal., 2010 : 35 – 40) 
 
 4) การอ้างอิงจากแหล่งรอง 
  (มานะ  ชูใจ, 2554 : 15 ; อ้างจาก ต่อศักดิ์  ซอแก้ว, 2550 : 40)  
 
 5) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
  (ธารธรรม  ธีรธรรม, สัมภาษณ์, วันที่ 10 ธันวาคม 2554) 
 
2. ตัวอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนอ้างอิง 
 1) ม.ป.น.  หรือ  Unpaged    ไม่ปรากฏเลขหน้า 

2) ม.ป.ป.  หรือ  n.d.          ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 
3) ม.ป.พ.  หรือ  n.p.       ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ 
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง   

 
1. หนังสือทั่วไป        

    ธารธรรม  ธีรธรรม.  (2552).  การวิจัยทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตว์.  
    ประสานสุข  ละม่อม,  นันทา  วิทวุฒิศักดิ์,  ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์,  สุนิตย์  เย็นสบาย,   

 ดวงเดือน  ทองวิชิต,  และศรชัย  เอ่ียมลออ.  (2551).  บรรณารักษศาสตร์.   
 กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา 
Mitchell,  T.R.,  Larson,  J.R.  (1998). People in organizations.  (3rd ed).  
 New York : McGraw Hill. 

 

2. หนังสือที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน หรือหน่วยงาน    
    กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2550).  รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เล่ม 11. 

  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.  
    Australion  Burear  of  Statistics.  (1999).  Estimateol  resident  population  
 By  age,  New  South  Wales,  June  1998.  Canberra,  Australion  Capotal 

Territory : Author.    
 

3. หนังสือที่มีบรรณาธิการ  ผู้รวบรวม    
    อดุลย์  วิริยเวชกุล.  (บก.).  (2549).  คู่มือการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา. 

  นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
    Gibbs, J.t., & Huang, L.N. (Eds).  (1998).  Children  of  color : Psychological 
 Interventions  with  minority  youth.  San  Francisco : Jossey - Bass. 

 

4. หนังสือที่ไมป่รากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใช้ชื่อเรื่องแทน    
     สวดมนต์ไหว้พระฉบับชาวบ้าน.  (2548).  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 

    Merriam – Webster’s  Collegiate  dictionary.  (1997).  Springfield,  MA :  
 Merriam – Webster. 

 

5. หนังสือแปล    
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปีการศึกษา  ......................... 
 

  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
1. ชื่อโครงการ/Name of Research Project 
 ภาษาไทย/Thai ..……………………….………………………………………………………………............................. 
            
 ภาษาอังกฤษ/English ………………..………….……………………………………………………………………..…….. 
            
2. ผู้ด าเนินงานวจิัย/Researcher (s) 
    (ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวชิาการ สถานที่ท างาน โทรศัพท์ รวมทั้งระบุ
สัดส่วนการท าวิจยัของแต่ละคน (%)/This section includes researcher’s name-last name, 
academic ranks, department and faculty/college, phone number, and division of 
responsibilities for each team member (%)) 
3. ประเภทงานวิจัย/Type of Research  
4. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย/Field of Study  
5. ค าส าคัญ (Keyword) 
 ค าส าคัญ (TH)  

ค าส าคัญ (EN) 
6. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย/Background and Rationale 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of Research Project 
8. สมมุติฐานของการวิจัย (ถา้ม)ี/Hypotheses of Research Project (if any) 
9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ /Expected Benefits from Research Project 
 การน าไปใชป้ระโยชน์ในด้าน 
   ด้านวชิาการ (อธิบายการน าไปใชป้ระโยชน์…..) 
   ด้านนโยบาย (อธิบายการน าไปใชป้ระโยชน์) 
   ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม (อธิบายการน าไปใช้ประโยชน์……) 
   ด้านสงัคมและชุมชน (อธิบายการน าไปใชป้ระโยชน์……) 
 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ ……… 
10. นิยามศัพท์เฉพาะ/Definition of Terms 
11. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง /Concepts, Theories, and Related Literature 
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12. กรอบแนวความคิดของการวิจัย/Conceptual Framework 
13. วิธีการด าเนนิวิจัย/Research Methodology 
 13.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (วิธีการสุ่มตัวอยา่ง, ขนาดตัวอย่าง เป็นตน้)  
 13.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 13.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
14. ขอบเขตของการวิจัย/Scope of Research 
15. การพิทักษ์สิทธิผ์ู้เข้าร่วมวิจยั/Protecting the rights of Research Participants. 
16. สถานที่ท าวจิัยและ/หรือเก็บข้อมูล/Research Location and/or Location of data 
17. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนนิกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and 
Anticipated Project Schedule  
18. งบประมาณ/Research Budget  
19. เอกสารอ้างอิง/Reference 

20. แผนงานด าเนินการวิจัย  (ระบุกิจกรรม ระยะเวลาปกติไม่เกิน  12  เดือน  เขียนในรูปแบบของ Gantt chart )   
 
ตัวอย่าง 

ล าดับที่ 
                     ช่วงเวลา ปีการศึกษา .............................. 
      กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและ             
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             
2 เขียนเค้าโครงการวิจัยเสนอ             
3 .........................................             
4 .........................................             
5 ..........................................             

 
21. แนวทางในการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
22. ลงลายมือชื่อผู้ขอรับทุน  
             ลงชื่อ.......................................................... 
                                                                            (........................................................) 
             คณะ...........................................................  
             เบอร์โทรศัพท์............................................. 
             e – mail …..………...……………………………. 
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จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

1. ความเป็นมา  
 

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง  หาก
งานวิจัยที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มา
ซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่ง  

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา  ตระหนักถึงความส าคัญของ
จรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพ่ือเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยผ่าน
กระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้
เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป  

 
2. วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป  

 
3. นิยาม  
 

นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่
สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ 
และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  



34 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้
การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย  
 
4. จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ  
 

ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ
และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย  ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

แนวทางปฏิบัติ  
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  

1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  ตั้งแต่            
การเลือกเรื่องที่จะทาวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์  

1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
และความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย  

1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย  
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาใน           

การเสนอโครงการ วิจัยเพื่อขอรับทุน  
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน  

1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม  
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผู้อ่ืนมาอ้าง

ว่าเป็นของตน  
 

ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกัน อุทิศเวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา  มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้ง
งานระหว่างดาเนินการ  
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แนวทางปฏิบัติ  
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย  

2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด
รอบคอบ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  

2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน  

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย  
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์  
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย  

2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ    
ส่งงานตามก าหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย  

2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย  
นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพ่ือนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย  

แนวทางปฏิบัติ  
3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท า

วิจัยอย่างเพียงพอเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ  
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น  ๆ เพ่ือ

ป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ  
 

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
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แนวทางปฏิบัติ  
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น  
4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน

การศึกษาและสังคม  
 

ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  
นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน

ศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

แนวทางปฏิบัติ  
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ

ยินยอมก่อนท าการวิจัย  
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ ใช้ ในการทดลองด้วยความเมตตา          

ไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การทดลอง  
 

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย  
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทาง

วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อ
งานวิจัย  

แนวทางปฏิบัติ  
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ  
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง  
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย

หวังผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น  
 

ข้อ 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม  ไม่ขยายผล      

ข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  
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แนวทางปฏิบัติ  
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่

เผยแพร่ผลงานวิจัย เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง  
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก

การตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ  
 

ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความ

คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  
แนวทางปฏิบัติ  
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ

ในงานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืน ๆ  
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี 

เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  
 

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  
นักวิจัยมีจิตส านึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย  เพ่ือความก้าวหน้า         

ทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  
แนวทางปฏิบัติ  
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วย

จิตส านึกท่ีจะอุทิศกาลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม  

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม 
ไม่ท าการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา  น้ าใจ 
กระท าการส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่
สังคมสืบไป  
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