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นักวิจัยที่ดีต้องถือค่านิยม 4 ประการ 

1. Honesty ความซื่อสัตย์ น าส่งสารสนเทศตามความเป็นจริงและ
รับผิดชอบต่องานที่ท า 

2. Accuracy แม่นย า รายงานผลอย่างแม่นย าและหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาด 

3. Efficiency ประสิทธิภาพ ใช้จ่ายทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หลีกเลี่ยงการ
ใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น 

4. Objectivity อิงหลักฐานและความจริง ให้ความจริงเป็นตัวแสดง 
หลีกเลี่ยงจากความล าเอียงการด าเนินการวิจัยตามค่านิยมนี้ และ
ค่านิยมอื่นน าไปสู่นิยามของ Research Integrity 
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การประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย 
(Research Misconduct) 

 การยกเมฆ (fabrication) คือ การจัดสร้างข้อมูล หรือผลการวิจัยที่ไม่มี
จริง บันทึกและใส่ในรายงาน 

 การดัดแปลง (falsification) คือ การดัดแปลงวัสดุการวิจัย เครื่ องมือ 
หรือกระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล หรือผลการวิจัย
จนกระทั่ง เอกสารบันทึกผลการวิจัยไม่ถูกต้อง 

 การลอกเลียน (plagiarism) คือ การน าเอาความคิด วิธีการ ผลงาน 
หรือข้อเขียนของผู้อ่ื นมาใช้ในงานวิจัยของตนเองโดยไม่ให้เครดิตเจ้าของ 
รวมถึงการขโมย หรือยักยอกทรัพย์สิน ทางปัญญาและข้อความจาก
ผลงานของผู้อ่ื น 
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plagiarism 
O การน าข้อความหรือความคิดของผู้อื่นไปใช้โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของความคิดหรือ

ข้อความ จะท าใหผู้้อ่านผลงานเข้าใจผิดว่าผู้นิพนธ์เป็นเจ้าของความคิดหรือข้อความนั้น 
กระทบต่อสิทธิและอาจก่อความเสียหายต่อเจ้าของเดิม หลอกผู้อ่ืน ท าลายชื่อเสียงอาชีพ
ของผู้อ่ืน 

O Plagiarism อาจแปลเป็นภาษาไทยได้หลากหลาย เช่น การโจรกรรมทางวรรณกรรม การ
ขโมยคัดลอกผลงานผู้อ่ืน หรือ การขโมยความคิด 

 

4 



O Plagiarism อาจทับซ้อนกับการละเมิดลิขสิทธิ์ (copyright violation) เช่น การ
คัดลอกข้อความถือว่าผิดจรรยาบรรณในเรื่อง plagiarism แต่หากข้อความที่คัดลอกมา
มีปริมาณส าคัญจนเกิดความเสียหายด้านการค้าแก่ผู้จัดจ าหน่าย อาจถูกฟ้องร้องฐาน
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ ์

O Self-plagiarism หมายถึง การน าข้อความในบทความตีพิมพ์ของตนเองไปใชซ้้ าใน
บทความต่อๆ มา ซึ่งถือว่าเป็น redundant publication หรือ fragmented paper 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
O ผลของ fabrication/falsification ท าให้  

(1) อาสาสมัครเสี่ยงโดยไม่ก่อประโยชน์  

(2) ผลงานตีพิมพ์ท่ีไม่จริงเมื่อนักวิทยาศาสตร์รวมถึงประชาชนน าไปใชจ้ึงไม่
เกิดผลดี 

O ผลของ plagiarism แม้ไม่กระทบต่อความเชื่อถือได้ของผลวิจัย แตท่ าให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อวงการวิจัย 

6 



การตรวจจับ 

1. Falsification/fabrication ตรวจจับได้หลายทาง ดังนี้ 

ผู้วิจัยร่วมในทีมวิจัยสังเกตเห็นการประพฤติผิดและน าไปฟ้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ประเมินบทความหรือผลงานวิชาการพบความผิดสังเกตใน
เนื้อหา/ข้อมูลทีเ่สนอ/ลงตีพิมพ ์
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2. Plagiarism  

 การคัดลอกข้อความตรวจจับโดยใช้ โปรแกรมตรวจการซ้ ากับ 

ข้อความในบทความซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว เช่น Turnitin, CrossCheck, 
อักขราวิสุทธิ์ ซึ่งจะถือว่าเกิด plagiarism หากตรวจพบในการใช้ข้อความซ้ า
ในปริมาณที่ส าคัญ 
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3. research misconduct  

         ผลจากการท า research misconduct อาจน าไปสู่การถอดบทความ
จากวารสาร (retraction) หรือบทโทษทางวินัยโดยสถาบันที่สังกัดหรือ
หน่วยงานทีใ่ห้ทุนเรียกเงินคืน 
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จรยิธรรมของการรายงานวจิยั 

O อ้างอิงเจ้าของข้อมูล 

O ไม่ลอกข้อความของผู้อ่ืน (plagiarism) 

O ปกปิดชื่อ สถานที่จริง  (กรณีอ้างค าสัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ) 

O การใส่ภาพบุคคลควรท าแถบด าปิดตา หรือท าภาพเบลอที่ภาพใบหน้าบุคคล 

O การใส่ภาพที่มาจากอินเตอร์เน็ต ควรดูว่ามีลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยให้สังเกต
สัญลักษณ์  
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จรยิธรรมของการรายงานวจิยั(ตอ่) 

O ภาพหรือแผนที่ใดๆ หากมีสัญลักษณ์   creative commons  สามารถน าไปอ้างอิง
ได้ แสดงว่าเจ้าของผลงานอนุญาตให้น าไปเผยแพร่ได้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือต่อเติม
สิ่งใดๆ ลงบนภาพนั้นๆ 

 

 

 

 

O ไม่ควรใช้บทความจาก Wikipedia เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่สามารถ
ใช้ภาพจาก Wikipediaมาอ้างอิงได้  เพราะมักไม่มีลิขสิทธิ์  
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ภาพทีม่ลีขิสทิธิ ์
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ตวัอยา่งภาพทีม่ลีขิสทิธิ ์
(Copyright) 
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ตวัอยา่งภาพทีม่ลีขิสทิธิ ์
(Copyright) 
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ภาพทีไ่ม่มลีขิสทิธิ ์
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ตวัอย่าง web page ทีไ่ม่มลีขิสทิธิ ์(Copyright-Free) 
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 ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไรจัดตั้งขึ้นขยายขอบข่ายของการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้างขึ้น
โดยไม่จ ากัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟ
คอมมอนส์ จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการ
แบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกส าหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล 
โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม ครีเอทีฟคอมมอนส์ก่อตั้งโดย 
ลอว์เรนซ์ เลสสิก ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดย โจอิจิ อิโต (จอย อิโต) 
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    สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิ
บางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิอื่นๆไว้ได้ 
โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายหลากรูปแบบ ซึ่งรวมถึง การยกให้เป็น
สาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมีจุดประสงค์
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ 
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เง่ือนไขในการใหอ้นุญาตของ 

ครเีอทฟีคอมมอนสม์อียู่ 4 เง่ือนไข คอื  

    

อ้างอิงแหล่งที่มา (BY) หมายถึงการน าไปใช้จะต้องอ้างอิงกลับมาถึง
ผู้เขียน 

ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (SA) คือยินยอมให้มีการดัดแปลงงานได้
โดยต้องมอบความยินยอมต่อไปด้วย 

ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า (NC) 
และห้ามดัดแปลง (ND) คือต้องใช้งานต้นฉบับเท่านั้นโดยไม่มีการ

ดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น 
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สญัญาอนุญาตครเีอทฟีคอมมอนส ์

แบ่งไดเ้ป็น 6 ชนิดใหญ่ดงันี ้

O อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY) 

O อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA) 

O อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND) 

O อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC) 

O อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-
NC-SA) 

O อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND) 
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https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en 
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ตวัอยา่งภาพทีเ่ป็น Creative 
Commons 
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https://negativespace.co/license/ 
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CC0 License 
Creative Commons CC0 license 

The CC0 license grants users the right to: 

Download any photo from the public domain 
(which includes the NegativeSpace website). 

Use, copy, edit, or share that photo. 

Use it for personal or commercial purposes. 

And to do so without purchase, permission, or 
giving attribution to the creator of the work. 
While we do always encourage attribution of the 
photography found on the NegativeSpace 
website, it is not required. 

 
37 



Thank you for your attention 
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