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จากการรับฟงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํา
วิจัยซึ่งเปนผลงานสวนหนึ่งของปริญญาเอกไปจนถึงการทํา
วิจัยชุมชนของคุณกิจทานอ่ืนๆ ทําใหตนเองพบวา ระดับ
จรรยาบรรณการทําวิจัยในตางประเทศจะมีความเขมขน
มากกวาในระบบสังคมไทย โดยจากประสบการณการทํา
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศออสเตรเลีย ที่
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักกับนักศึกษา
ชาวตางชาติที่ใช/พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาตาง ประเทศ หรือ
ไมใชเจาของภาษา นั้น กอนการเก็บขอมูลผูวิจัยจะตองผาน
กระบวนการการขออนุมัติจรรยาบรรณการทําวิจัยซึ่งตองระบุ
วิธีการคัดสรรและการเลือกผูเขารวมวิจัยซึ่งตองไมเปนวิธีการ
บังคับ แตตองเปนวิธีการสมัครใจ ตอนที่ตนเองทํานั้นทําโดย
วิธี การติดโฆษณาตามบอรดมหาวิทยาลัยและใหตั๋วภาพยนตร
เปนรางวัลในการเขารวมจํานวน 2 ใบสําหรับกลุมเปาหมายที่
สนใจจะเขารวมการสัมภาษณเชิงลึก และการสงอีเมลเพ่ือขอ
อนุญาตอาจารยผูสอนในรายวิชาที่คาดวาจะมีนักศึกษา
ตางชาติที่เปนกลุมเปาหมายใหตนเองเขาไปในหองเรียน 5
นาทีแรกของการเรียนการสอนเพ่ือเชิญชวนผูสนใจใหเขารวม
การตอบแบบสอบถาม โดยทิ้งแบบสอบถามและใบยินยอมเขา
รวมวิจัยไวกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา จากนั้นจึงไป
ขอรับแบบสอบถามและใบยินยอมคืน การเก็บขอมูลจึงยุงยาก
และใชเวลา สําหรับเครื่องมือวิจัย ถาเปนคําถามที่มีแนวโนม
จะทําใหผูเขารวมวิจัยรูสึกไมดี วิตกกังวล เครียด หรือตกอยูใน
สภาวะที่อาจถูกละเมิดสิทธิ ผูวิจัยจะตองแจงวิธีแกไขในการขอ

- นักวิจัยตองใสใจเรื่องสิทธิของ
ผูเขารวมวิจัยโดยไมเขียนชื่อจริงทั้งใน
ตัวเลมวิจัยและบทความตีพิมพ
เผยแพร และปฏิบัติตามขอบังคับ
จรรยาบรรณการทําวิจัยที่กําหนดไวใน
แตละบริบทสังคม

- นักวิจัยที่เขียนรายงานวิจัย
ภาษาอังกฤษตองตระหนักและให
ความสําคัญเรื่องการไมลอกงานผูอ่ืน
และของตนเอง ซึ่งสามารถฝกได

- วิธีการหลีกเลี่ยงการลอกงานสามารถ
ทําไดโดยการถอดความ
(paraphrase) หรือ สรุป (summary)
หรือ การ Quote คําพูดของผูอ่ืนใน
เครื่องหมายคําพูด (direct
quotation) พรอมใสอางอิงให
เหมาะสม

การจัดการความรู กิจกรรมที่ 2 ดานงานวิจัย
Cop 2：หัวขอ “แนวทางการเขียน และนําเสนอผลงานทางวิชาการ

และจรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร
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อนุมัติจรรยาบรรณการทําวิจัย นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไมสามารถ
รายงานผลการวิจัยดวยการใชชื่อจริงได ไมวาจะในกรณีใดๆก็
ตามตองใชวิธีการตั้งชื่อเลนเพ่ือหมใหสามารถรูหรือเดาไดวา
ผูเขารวมวิจัยแตละคนเปนใคร การเขียนรายงานวิจัย
ภาษาอังกฤษจะเนนเรื่องการลอกเลียนผลงานผูอ่ืน
(plagiarism) หรือแมแตการลอกงานของตนเอง (self-
plagiarism) เปนสิ่งที่นักวิจัยตองใหความสําคัญมาก แมแต
งานวิจัยที่ทําในระดับปริญญาเอก ถานํามาทําตอยอด ก็ตอง
อางอิงดวย จึงจําเปนที่จะตองเรียนรูและฝกทักษะการ
หลีกเลี่ยงการลอกงาน

ผศ.จริยวัฒน
โลหะพูนตระกูล

การกระทําของคนที่เก่ียวของกับระบบงาน หรือ
สถานการณตางๆที่เกิดข้ึน จะสงผลกระทบตอสิ่งใดๆไดบาง
ผลงานที่กระทําจะสําเร็จหรือลมเหลว เวลานํามาใชเปนขอมูล
อางอิงเราไมสามารถระบุชื่อจริงได ดังนั้นการเขียนงานวิจัยจึง
ตองรูทักษะในการเขียนตองระวังในเรื่องการใชภาษา เขียน
เปนจริง(fact)ใหมากที่สุด และระบุชื่อใหนอยที่สุด ผูวิจัยมี
หนาที่วิเคราะหการใชภาษา ไมสามารถระบุชื่อได แตผูวิจัย
ตองวิเคราะหการใชภาษาเพ่ือใหไดความจริง อาจมีการใช
สถานการณ ขอสังเกต ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น หรือ
มุมมองของใครบางคน นํามาประยุกตใชในการเขียน ดัง
ตัวอยางตอไปนี้  นี่คือความคิดเห็นของ... หรือนี่คือความคิด
เห็นสวนตัวของนักวิจัย... นี่คือสถานการณจริง... สําหรับการ
อางอิงตองแยกแยะขอมูล  รายละเอียด เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ฟองรองถือวาเปนเรื่องสําคัญ สิ่งเหลานี้สามารถนําไปใชกับ
การเรียนการสอนการเขียนงานวิจัยกับนักศึกษาได และตอง
รูจักการเคารพสิทธิของผูอ่ืน และตองรูวาอะไรคือขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น สถานการณขอมูลสําหรับอางอิง 2. สําหรับงานวิจัย
ภาคสนามจะสะทอนความเปนจริงมากที่สุดเปนการวิจัยปาก
เปลา หรือวิจัยเก่ียวกับปญหาบางอยางซึ่งมีความเปราะบาง
ขอมูลที่ไดมาตองนํามาวิเคราะหกอนลงมือเขียนเพราะขอมูล
บางอยางอาจสงผลกระทบ หรืออาจทําใหเกิดความคิดเห็น
แตกตางกัน หรืออาจมีมุมมองที่ตางกันระหวางผูมีอํานาจกับผู
ที่ไมมีอํานาจ ผูเขียนตองทําหนาที่อธิบายใหกระจางชัดทั้ง 2
ฝาย โดยตองมีการวิเคราะหภาษากอนลงมือเขียน เพ่ือให

- เขียนงานวิจัยตองรูทักษะในการเขียน
ตองระวังในเรื่องการใชภาษา

- ผูวิจัยมีหนาที่วิเคราะหการใชภาษา ไม
สามารถระบุชื่อได แตผูวิจัยตอง
วิเคราะหการใชภาษาเพ่ือใหไดความ
จริงมากที่สุด

- ผูวิจัยตองรูจักการเคารพสิทธิของผูอ่ืน
และตองรูวาอะไรคือขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น

- งานวิจัยภาคสนามจะสะทอนความ
เปนจริงมากที่สุดเปนการวิจัยปาก
เปลา หรือวิจัยเก่ียวกับปญหา
บางอยางซึ่งมีความเปราะบาง ขอมูลที่
ไดมาตองนํามาวิเคราะหกอนลงมือ
เขียน

- การวิเคราะหการใชภาษากอนลงมือ
เขียนงานวิจัยจึงถือเปนแนวทางในการ
แกปญหา และถือวาเปนทางเลือกอีก
ทางหนึ่งในดานจริยธรรมและความมี
จรรยาบรรณ

- การหลีกเลี่ยงการใสชื่อจริงในการ
อางอิงแตใชเทคนิคการใชภาษาในการ
เขียนงานวิจัย เปนวิธีการหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อาจสงผลลบกอเกิดความ
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ผูอานเขาใจถูกตองวาขอมูลนั้นเปนเรื่องจริง ขอเท็จจริง หรือ
ขอเสนอแนะ  ดังนั้นการวิเคราะหการใชภาษากอนลงมือเขียน
งานวิจัยจึงถือเปนแนวทางในการแกปญหา และทําใหคนอาน
งานวิจัยไดเรียนรูวาสิ่งที่อานนั้นเปนเรื่องจริง ขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็น หรือขอเท็จจริง ทําใหผูอานไดรับประโยชนและถือ
วาเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในดานจริยธรรมและความมี
จรรยาบรรณ ในการหลีกเลี่ยงการใสชื่อจริงในการอางอิงแตใช
เทคนิคการใชภาษาในการเขียนงานวิจัยเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อาจสงผลลบกอเกิดความเสียหายและหลีกเลี่ยง
การถูกฟองรองทางกฏหมายอีกดวย 3. สําหรับการอางอิง
ผลงานเกาของผูเขียนเอง สามารถนํามาอางอิงไดแตไมควรเกิน
2 ครั้ง อางอิงตามขอเท็จจริง สําหรับการเขียนตําราเห็นดวย
กับผูเขียนวาตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูอานหรือผูเรียนจะ
ไดรับ จงทําในสิ่งที่คนอานไดประโยชน ไมใชทําแลวนําไป
ข้ึนหิ้ง นอกจากนั้นในการอางอิงงานเขียนควรหาคนหลายๆคน
ที่มีงานเขียนเก่ียวของงานวิจัยมาอางอิงในงานเขียนของเรา ถา
จะลอกงานของตัวเองตองลอกงานในปริมาณที่เหมาะสม 4.
การทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณนั้นตอง
คํานึงถึงเรื่องของ Emic และ Etic ซึ่ง “Emic หมายถึงวิธีคิด
ของชาวบาน การรับรูจากขางในสวน Etic หมายถึงความคิด
และการตีความ อยางเชนนักจิตวิทยาไดเขาไปอยูในชุมชนและ
ทําใหชาวบานไววางใจ ถามองแบบ emic การกระทําแบบนี้
ถือวาเปนการเขาไปอยูโดยไมมีการสัมภาษณแตอาศัยการ
สังเกต การเขารวมกิจกรรมตางๆ การรับรูเห็นดวยตา รูเห็น
ดวยตัวเอง สวนetic เปนการทําวิจัยแบบหาขอมูลเชิงลึก โดย
นักวิจัยมีการทําการสัมภาษณหาขอมูลในเชิงลึก มีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางถองแท สวนปญหาการเขียนการอางอิง
นักวิจัยจะไมระบุชื่อ ตําแหนง สถานะ หลีกเลี่ยงการระบุชื่อ
จริงแตถาจําเปนตองขออนุญาตกอน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยตองอาศัยการสังเกต การใชชีวิตรวมกับชุมชน สังเกต
เปนทางการ ตองเขียนระบุใหชัดเจน วาสังเกตแบบไหน
สัมภาษณแบบไหน แบบเชิงลึกหรือไม 5. สําหรับจรรยาบรรณ
ก็มาจากเชิงทดลองที่เรารับรู จะสอนวิธีการเขียนและการ
รักษาความลับอยางไร จําเปนอาศัยเทคนิคในการเขียนโดย

เสียหายและหลีกเลี่ยงการถูกฟองรอง
ทางกฏหมายอีกดวย

- การอางอิงผลงานเกาของผูเขียนเอง
สามารถนํามาอางอิงไดแตไมควรเกิน
2 ครั้ง อางอิงตามขอเท็จจริง ถาจะ
ลอกงานของตัวเองตองลอกงานใน
ปริมาณที่เหมาะสม

- การเขียนตําราผูเขียนตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่ผูอานหรือผูเรียนจะ
ไดรับมากที่สุด

- การอางอิงงานเขียนควรคนหาผูเขียน
หลายๆคนที่มีผลงานวิจัยที่เก่ียวของ
ในงานเขียนของเรา

- การทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีการ
สัมภาษณใหคํานึงถึงเรื่องของ Emic
และ Etic เปนแบบอยาง

- Emic หมายถึงวิธีคิดของชาวบาน การ
รับรูจากขางในสวนการกระทําแบบนี้
ถือวาเปนการเขาไปอยูโดยไมมีการ
สัมภาษณแตอาศัยการสังเกต การเขา
รวมกิจกรรมตางๆ การรับรูเห็นดวยตา
รูเห็นดวยตัวเอง

- Etic หมายถึงความคิดและการตีความ
เปนการทําวิจัยแบบหาขอมูลเชิงลึก
โดยนักวิจัยมีการทําการสัมภาษณหา
ขอมูลในเชิงลึก มีการตรวจสอบขอมูล
อยางถองแท

- การเขียนการอางอิง ควรหลีกเลี่ยง
การระบุชื่อ  ตําแหนง สถานะ
หลีกเลี่ยงแตถาจําเปนตองทําการระบุ
ชื่อจริงตองขออนุญาตกอน

- จรรยาบรรณนักวิจัยเกิดจาก
ประสบการณการทําวิจัยและ
จําเปนตองอาศัยเทคนิคในการเขียน
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ตองมีกระบวนการวิเคราะหในการเขียนและวิธีการเขียน
งานวิจัย วาจะนําเสนอขอเท็จจริงอยางไร เพ่ือไมให
กระทบกระเทือนตอจรรยาบรรณ ในกรณีที่มีผูขัดแยงอยูใน
ชุมชน ถามีการระบุชื่อฝายใดฝายหนึ่งก็อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงตอกันและกัน หรือตอคนในชุมชนได ดังนั้นผูเขียนตอง
พิจารณากอนลงมือเขียนอยางรอบคอบถึงความเหมาะสม
ผลดีผลเสีย หรือผลกระทบ ที่อาจเกิดข้ึนไดทั้งตอบุคคลหรือ
ชุมชนนั้นๆ ผูเขียนจึงตองนําจรรยาบรรณเขามาชวยกรอง
กระบวนการเขียนเนื่องจากการเขียนนั้นมีความละเอียดออน
และอาจกอเกิดผลทั้งทางบวกและ ทางลบ ”

โดยตองมีกระบวนการวิเคราะหในการ
เขียนและวิธีการเขียนงานวิจัย วาจะ
นําเสนอขอเท็จจริงอยางไร เพ่ือไมให
กระทบกระเทือนตอจรรยาบรรณ

ผศ.พรรณศิริ
แจมอรุณ

การวิจัยทางมนุษยวิทยาจะเนนการลงพ้ืนที่ การพบปะ
ผูคน จรรยาบรรณจะถูกกําหนดไวแลวกอนการทํางานวิจัยจาก
ข้ันตอนการดําเนินงานขอทํางานวิจัยซึ่งผูวิจัยจะตองสงขอมูล
ใหทางคณะกรรมการตรวจสอบกอนลวงหนาตามระเบียบการ
ที่กําหนดไว  สําหรับตัวผูวิจัยตอนแรกเริ่มการทําวิจัยเลมที่1
ผูทําวิจัยไมเขาใจในระเบียบวิธีการหรือจรรยาบรรณในการทํา
วิจัยมากนัก แตเมื่อไดขอมูลมาก็ลงมือเขียนและเมื่อเขียนเสร็จ
ก็นํามาอานคัดกรองอีกครั้งและตองดูขอมูลวามีอะไรบางที่ควร
และไมควรนํามาเผยแพร จึงมีการคัดกรองขอมูลอีกครั้งเพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบกับบุคคล ถึงแมผูเขียนจะเขียนหลายๆ
เรื่องแตก็ไมไดนําขอมูลทั้งหมดมาลงตีพิมพเพราะถาขอมูล
บางอยางที่ไดมามีผลกระทบตอผูอ่ืนจะไมนําขอมูลที่ไดมา
นําไปลงตีพิมพถึงแมจะมีผลกระทบตองานวิจัยก็ตาม สวนใน
เลมที2่ หลังจากไดเขารับการอบรมจรรยาบรรณงานวิจัยกับ
ดร.โยธินแลวทําใหผูเขียนไดรับความรูความเขาใจอยางถองแท
เก่ียวกับจรรยาบรรณการทํางานวิจัยในเรื่องการพิทักษสิทธิ์
และการเคารพบุคคล ถึงแมวาสิ่งนั้นจะเปนความจริงแตถา
กระทบสิทธิ์ความเปนบุคคลและในการตั้งคําถามผูถูกถามจะ
ตอบหรือไมตอบก็ตองข้ึนอยูกับเขา ผูทําวิจัยจะตองไมละเมิด
ไมไปเซาซี้ ตองใหความเคารพในการพิทักษสิทธิ์ของเขา
ถึงแมเขาจะใหเปดเผยชื่อหรือทรัพยสินตางๆที่มีอยูจริงแต
ผูเขียนจะตองมีการคัดกรองขอมูลที่จะนําไปเผยแพรตอ
สาธารณะชนกอนวาขอมูลนั้นเหมาะสมและสมควรเผยแพร
หรือไม ถาเผยแพรแลวอาจกอเกิดผลเสียหายภายหลังไดก็ไม

- การวิจัยทางมนุษยวิทยาจะเนนการลง
พ้ืนที่ การพบปะผูคน

- กอนลงมือทํางานวิจัย ผูทําวิจัยจะตอง
สงขอมูลใหทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบจรรยาบรรณกอนลวงหนา
ตามระเบียบการที่กําหนดไว

- เมื่อไดขอมูลมาและลงมือเขียนและ
เมื่อเขียนเสร็จตองนํามาอานคัดกรอง
อีกครั้งถึงความเหมาะสม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบกับบุคคลหรือ
ชุมชน ที่ทําการวิจัย

- จรรยาบรรณการทํางานวิจัยตอง
คํานึงถึงเรื่องการพิทักษสิทธิ์และการ
เคารพบุคคล

- การเคารพภารกิจสวนตัวของผูอ่ืน
ในการทําวิจัยถือวาเปนสิ่งท่ีตองพึง
กระทําในดานจรรยาบรรณของ
นักวิจัย

- เมื่อผูวิจัยไดขอมูลมาแลวตองคํานึงถึง
สิทธิ์ของผูใหขอมูลกอน กอนจะเขียน
เผยแพร คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูใหขอมูลและปองกันความเขาใจผิด
ของคนอาน

- ระบบวิถีการดําเนินชีวิตความเปนอยู



คุณกิจ รายละเอียดของเรื่อง สกัดความรูไดดังนี้
สมควรทํา และอีกอยางที่ตองคํานึงถึงคือการเคารพภารกิจ
สวนตัวของเขาถึงแมจะมีการนัดหมายหรือพบปะโดยบังเอิญ
กับผูใหขอมูลและเขาเต็มใจตอบคําถามทุกเรื่องก็ตามดังเชน
คุณยายมีอายุมากแลวและยินดีเลาเรื่องราวหรือพูดคุยให
ขอมูลเปนระยะเวลานานติดตอกันเปนเวลาหลายชั่วโมงโดยไม
มีการหยุดพัก ผูทําวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิ์และพิทักษ
สิทธิ์ของเขาโดยตองใหมีเวลาพักรับประทานขาวปลาอาหาร
หรือพักผอนตามสมควร บางครั้งผูใหขอมูลอาจมีโรคประจําตัว
อาจเปนโรคหอบหืดทําใหเหนื่อยงายและมีผลตอสุขภาพผูวิจัย
ตองหยุดทําการสัมภาษณและใหผูใหสัมภาษณไดพักผอนกอน
อยาเห็นแกตัวเองหรือเอาแตผลประโยชนสวนตัวตองเคารพใน
ภารกิจสวนตัวของผูใหสัมภาษณดวย

ผูสัมภาษณหรือนักวิจัยตองรูจักกาลเทศะและตองให
ความสําคัญกับการเคารพและพิทักษในสิทธิ์สวนตัวของผูให
สัมภาษณดวย  และนอกจากนี้เมื่อผูวิจัยไดขอมูลมาแลวตอง
คํานึงถึงสิทธิ์ของผูใหขอมูลกอน กอนจะเขียนเผยแพร
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูใหขอมูลและปองกันความเขาใจ
ผิดของคนอาน รวมทั้งวงศาคณาญาติของผูใหขอมูลดวย
ขอมูลบางอยางที่ไดมาอาจมีความลอแหลมตองพึงระวังเปน
อยางมากดังเชน ขอมูลดานความรัก ความสัมพันธเชิงชูสาว
อาจเปนเรื่องราวความรักในอดีตที่ผานมาแตยังคงผูกพันฝงใจ
กันอยูโดยลูกหลานไมรู  แตปจจุบันตางแยกยายไปมีครอบครัว
มีลูกมีหลานเปนของตัวเองและยังคงอาศัยอยูในหมูบาน
เดียวกัน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงระบบวิถีการดําเนินชีวิต
ความเปนอยู วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน
ของกลุมคนทั้งสองฝาย เนื้อหาในการเขียนบางอยางอาจตองมี
การปรับใหเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงการเขียนเนื้อหาที่
สงผลกระทบตอคนในครอบครัวหรือชุมชน ถาขอมูลมีความ
ขัดแยงเวลาเขียนตองมีการคัดกรองประเด็นความขัดแยงใหมี
เนื้อหาเบาบางลง สวนระยะเวลาในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลควร
ใชเวลาประมาณ 1 ป

วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขอชุมชน ถือวาเปนสิ่งสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่นักวิจัยตองพึงระวัง
กอนนําขอมูลมาเผยแพรในการเขียน
งานวิจัย

- ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลใน
การทําวิจัยควรใชเวลาประมาณ 1 ป

ผศ. ปราโมทย
ชูเดช

ครูของเราที่สอนเกง ผมก็เลยคิดวาตอนนี้เปนอาจารย
สอนอยูในมหาวิทยาลัย ภาระอยางหนึ่งคือวิจัย  เราอยูใน
มหาวิทยาลัยแมบางอยางเราไมชอบ แตก็ตองทําตามเงื่อนไข

- การทําวิจัยควรทําวิจัยที่สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการเรียนการสอน
ได



คุณกิจ รายละเอียดของเรื่อง สกัดความรูไดดังนี้
เราตองเริ่มจากการอานเยอะ ๆ ในสิ่งที่เราสนใจ  และใหคิดวา
การทําวิจัยมันเปนประโยชนตอลูกศิษยที่เราสอน  วิจัยที่ทํา
นาจะมีผลการวิจัยไปใชในการเรียนการสอน  นอง ๆ ที่จะทํา
วิจัยอาจจะใหวิธีแบบพ่ีก็ได  คือ ดูบทที่ 2 แลวดูบรรณานุกรม
ในสิ่งที่ตรงกับของเรา  แลวดูวาเลมไหนเก่ียวของกับงานของ
เรา และไปดูเลมเต็ม โดยเราไมไดลอกเขา  แตเราดูเขาเปน
ไกดไลน ซึ่งเปนทางลัดที่ปฏิบัติได  ทั้งนี้ทั้งนั้นไมควรใชวิธีอาง
ถึงใน

- ผูวิจัยควรดูจากเอกสาร ตํารา เลมจริง
และไมควรใช “อางอิงถึง” หรือ
“อางอิงใน”

อ. ดร. อิมธิรา
ออนคํา

ทําปริญญาเอกดานมนุษยวิทยา ดานชาติพันธุ  ในกรณี
ที่ไปลงพ้ืนที่พบ 2 เคส คือ ไปสัมภาษณชาวบานแตชาวบาน
บอกวาไมใหอัดเสียง ซึ่งเปนเรื่องของสิทธิ์  ชาวบานใหชื่อ
นามสกุล แตไมใหอัดเสียง  เพราะฉะนั้นจรรยาบรรณของ
นักวิจัย ก็คือ เราตองจด  อีกเคสนึงคือ  โชคดีมากมีชาวบานข่ี
มอเตอรไซคมาใหสัมภาษณขางทางเลย  เพราะเขาเคยทําเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามรอยของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงพรอม
ใหขอมูลเปนอยางดี  เวลาที่เราลงพ้ืนที่บางทีสัมภาษณคนนึง
เปนชั่วโมง  เราตองหาวิธีเบรก  และในเรื่องจรรยาบรรณ  เรา
ตองขออนุญาตทุกครั้งเพ่ือขอชื่อลงในวิทยานิพนธ  เมื่อได
ขอมูลเรียบรอยแลว  เมื่อเราไดกลับไปพ้ืนที่ตรงนั้นอีก  หนูก็มี
ของเล็ก ๆ นอย ๆ ไปฝากบาง  นอกจากนี้สิ่งสําคัญในการลง
พ้ืนที่  หากไดขอมูลจากชาวบานแลว  หามเปลี่ยนแปลงขอมูล
ที่ไดรับจากชาวบาน

- หากผูบอกขอมูล ไมยินดีจะใหระบุชื่อ
นามสกุล ในงานวิจัย  หรือไมอนุญาต
ใหบันทึกเสียง  ผูวิจัยก็ตองรักษาสิทธิ์
ใหกับผูบอกขอมูลทานนั้น

- ผูวิจัยตองไมเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ได
รับมาจากผูบอกขอมูล

อาจารยดร.พันธุ
รวี ณ ลําพูน

เคยทํางานวิจัยเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนทีต่ลาดรอยป คลองสวนและเมื่อพบคําตอบจึงทําใหทราบ
วาเหตุผลที่แทจริงที่ทําใหการทองเที่ยวในพ้ืนที่นั้นไมไดรับการ
พัฒนา เพราะนายกคนเกาเปนคนในตระกูลเจาของตลาด และ
เมื่อมีนายกคนใหมมาจึงมองวาการที่นายกคนเกาโปรโมท
ตลาด คือการพยามดึงผลประโยชนเขาหาครอบครัวตนเอง ใน
สวนนายกคนเกาก็จะเนนไปในดานอุตสาหกรรมมากกวา
เพราะในตอนนั้นกําลังจะมีการทํานิคมอุตสาหกรรม ประกอบ
กับชาวบานก็มองวาอุตสาหกรรมจะทําใหชุมชนไดประโยชน
กวาตลาดที่จะไดกับคนเพียงไมก่ีคน

 งานวิจัยที่ทําอยูทําคูกับอาจารยอัญชลี โดยการนํานักศึกษาเขา

- การนําเสอผลการวิจัยบางอยางทําได
ยากเพราะผลที่แทจริงหากนําเสนอ
ออกไปอาจเกิดความขัดแยงตามมาได



คุณกิจ รายละเอียดของเรื่อง สกัดความรูไดดังนี้
เก็บขอมูลจะไดรับความเอ็นดูจากลุงปา ยาา ยาย เปนอยางดี
และเด็กรูสึกถึงความภูมิใจมนการมีสวนรวมในการพัฒนาเนน
ทางทองเที่ยวในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยดวย

 นอกจากนี้อ.อัญชลี ยังใหเด็กๆทําคลิปทองเที่ยวของแตละ
หมูบานทําใหเห็นมุมมองที่หลากหลายจากเด็กนักศึกษาอีก
ดวย

อาจารยอัญชลี
สมใจ

 ตอนนี้ทําวิจัยเก่ียวกับเสนทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยไดรับความชวยเหลือจากผศ.คณพศ ผศ.จริยา
วัฒน และผศ.พรรณศิริ เปนอยางมาก ซึ่งเปนลักษณะของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ+ปริมาณ โดยการเขาเก็บขอมูลตองติดตอ
ไปทางอบต.และตองใชความอดทนสูงมาก ประกอบกับในภาค
การศึกษาที่ผานมาไดสอนรายวิชาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จึงไดนําเด็กลงพ้ืนที่เก็บขอมูล

 ในการลงพ้ืนที่ที่ผานมาไมไดใหความสําคัญกับความปลอดภัย
ของผูใหขอมูลเทาที่ควร เพราะตอนที่เราจะไปสอบถาม ก็ไมได
สังเกตใหดีวาเขากําลังทําอะไรอยู เชน ดําผักกระเฉด ถาเขา
จมน้ําข้ึนมาตองไมดีแนๆ

- การใหความสําคัญกับคามปลอดภัย
ของผูใหขอมูลเปนสิ่งสําคัญมาก

อ. อาภากร
ชมะวิต

การใชรูปภาพประกอบหนังสือหรือตํารา เพ่ือปองกัน
การละเมิดจรรยาบรรณการอางอิงรูปภาพ อาจารยแกปญหา
โดยการถายรูปเอง จะไดไมผิดลิขสิทธิ์ แตทั้งนี้ก็จะมีปญหาใน
กรณีถาเปนทาอิริยาบถตางๆ จะใหถายภาพตนเองก็คงไมได
อาจจะแกโดยการวาดเปนรูปภาพแทน

สวนตําราตอนนี้ที่ทําอยูเปนตําราทาง Medical
Technology ของเทคนิคการแพทย ซึ่งในประเทศไทยยังไม
มี ในเรื่องของเนื้อหาภาษาอังกฤษ เห็นวาควรออกแบบให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูเรียน ใหมีเนื้อหาที่ไมใช
หนังสือภาษาอังกฤษตามทองตลาดทั่วไป เชน การออกเสียง
ตางๆ (Pronunciation) อาจไมใสไปในหนังสือก็ได เพราะ
เด็กไมไดตองการใชมากนัก มานั่งออกเสียงแบบเด็กๆก็คง
ไมใช หรือการออกแบบเนื้อหา เรื่องของระดับความยากของ
ภาษา บางครั้งควรคิดเผื่ออนาคต สําหรับเพ่ือนศ.ไปตอยอด
ในระดับวิชาการที่สูงข้ึนไปได ไมควรพิจารณาแตวาจะเอาไป
ใชแตในคลินิก เพราะสําหรับบางคนอาจเรียนแลวนําไปใช

- การใชรูปประกอบตํารา อาจารย
แกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดย
ใชการถายภาพเอง หรือใชวิธีวาดรูป
แทน

- การออกแบบเนื้อหาตําราทางดาน
Medical Technology ควร
พิจารณาเนื้อหาภาษาอังกฤษใน
ระดับที่เหมาะสมกับความตองการ
ของผูเรียน และคํานึงถึงการนําไป
ตอยอดในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน
ของผูเรียนในอนาคตดวย

- ฉะนั้นการออกแบบตําราใหเหมาะสม
กับความตองการหรือการคิดเผื่อ
อนาคตก็มีความสําคัญเชนกัน



คุณกิจ รายละเอียดของเรื่อง สกัดความรูไดดังนี้
เรียนตอในระดับที่สูงข้ึนก็เปนไปได เพราะฉะนั้นการ
ออกแบบตําราใหเหมาะสมกับความตองการหรือการคิดเผื่อ
อนาคตก็มีความสําคัญเชนกัน

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู
กิจกรรมท่ี 2 ดานงานวิจัย

Cop 2：หัวขอ “แนวทางการเขียน และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และจรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย”

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศลิปศาสตร





ลําดับท่ี นามสกุล
1 ผศ. ดร. นพรัตน  ธนานุรักษากุล
2 ผศ. จริยวัฒน  โลหะพูนตระกูล
3 ผศ. พรรณศิริ  แจมอรุณ
4 ผศ. ปราโมทย  ชูเดช
5 ดร. อิมธิรา  ออนคํา
6 ดร. พันธุรวี  ณ ลําพูน
7 อาจารยอัญชลี  สมใจ
8 อาจารยอาภากร  ชมะวิต
9 อาจารยกมลทิพย  โพธิ์กลาง
10 อาจารยบรรจบ  ปยมาตย
11 ผูชวยศาสตราจารย  ดร. นพรัตน ธนานุรักษากุล
12 อาจารยอติวัฒน   พรหมาสา
13 อาจารยบุญชวย สนศรี
14 อาจารยเบ็ญจวรรณ ดอกไม
15 อาจารยสริตา  ศรีสุวรรณ
16 อาจารยพิฐชญาณ อธิเลิศธนานนท

รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
กิจกรรมท่ี 2 ดานงานวิจัย

Cop 2：หัวขอ “แนวทางการเขียน และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และจรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย”

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศลิปศาสตร



คุณเอื้อ อาจารยบรรจบ ปยมาตย
คณุอํานวย อาจารยบรรจบ ปยมาตย, ผศ.ดร.นพรัตน ธนานุรักษากุล
คุณกิจ ผศ. ดร. นพรัตน  ธนานุรักษากุล

ผศ. จริยวัฒน  โลหะพูนตระกูล
ผศ. พรรณศิริ  แจมอรุณ
ผศ. ปราโมทย  ชูเดช
ดร. อิมธิรา  ออนคํา
ดร. พันธุรวี  ณ ลําพูน
อาจารยอัญชลี  สมใจ
อาจารยอาภากร  ชมะวิต

คุณประสาน อาจารยบุญชวย  สนสี
ผูจัดการท่ัวไป อาจารยอติวัฒน พรหมาสา
คุณลิขิต อาจารยบุญชวย  สนสี

อาจารยพิฐชญาณ อธิเลิศธนานนท
อาจารยสริตา ศรีสุวรรณ
อาจารยเบญ็จวรรณ ดอกไม

เลขาโครงการฯ (KM) อาจารยพิฐญาณ อธิเลิศธนานนท
ผูรวมสกัดความรู อาจารยบรรจบ ปยมาตย

ผศ.ดร.นพรัตน ธนานุรักษากุล
อาจารยอติวัตน พรหมาสา
อาจารยบุญชวย  สนสี
อาจารยเบญ็จวรรณ ดอกไม
อาจารยสริตา ศรีสุวรรณ
อาจารยพิฐชญาณ  อธิเลิศธนานนท

รายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรูคณะศิลปศาสตร
กิจกรรมท่ี 2 ดานงานวิจัย

Cop 2：หัวขอ “แนวทางการเขียน และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และจรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย”

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศลิปศาสตร


