
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ความเปนมา 
ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หา

ที่ปรากฏสูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพ
เกิดขึ้นอยางแทจริง ก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให
งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตาม
วิธีการวิจัยอยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประก

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของจรร
นักวิจัยดังกลาว จึงไดริเร่ิมดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันท
เพื่อใหนักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนก
ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดก
จนกระทั่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ประกาศใหเปนห
ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพ

มากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป 

นิยาม 
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่ส

มีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และ
ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรร
ประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาข
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันม
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
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จรรยาบรรณนักวิจัย :  แนวทางปฏิบัติ 
ขอ 1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
  นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของ
ผูอ่ืน ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการ
แสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

แนวทางปฏิบัต ิ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

• นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย 
การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

• นักวิจัยตองใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและความคิดเห็นที่
นํามาใชในงานวิจัย 

1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย 
• นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุน 
• นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน 

1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย 
•    นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม 
•    นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอ่ืนมาอางวาเปนของตน 

ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

 นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการ 

แนวทางปฏิบัต ิ
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย 
      •   นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อปองกันความ

ขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
      •   นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน 
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย 
      •  นักวิจัยตองทุมเทความรู  ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน 



 

2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย 
      •   นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงานตามกําหนดเวลา 

ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย 
      •  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อใหผลอันเกิดจาก 

การวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป 

ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญหรือ
มีประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหาการ
วิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ

เพื่อนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกันความ

เสียหายตอวงการวิชาการ 

ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
 นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับ
คน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ ศิลป
วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติ 
4.1   การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น 
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและสังคม 

ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
 นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
แนวทางปฏิบัติ 
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอมกอนทํา

การวิจัย 



 

5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแตผล
ประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง 

5.3   นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 

ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ
สงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 
6.1  นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ 
6.2  นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ 
6.3  นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน

สวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน 

ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการ และสังคมไมขยายผลขอคนพบจน
เกิดความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัต ิ
7.1   นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย 
7.2  นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพรผลงานวิจัย

เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง 
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 

ยืนยันในทางวิชาการ 

ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
 นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง 

แนวทางปฏิบัต ิ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในงานวิจัยกับ

เพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่นๆ 
8.2   นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อสรางความรู

ที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได 

 
 



 

ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

แนวทางปฏิบัติ 
9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลัง

ปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชนสุขตอสังคม 
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัยที่

ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการสงเสริม

พัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป 
 

__________________________ 
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