
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ความเปนมา 
ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจยั

ที่ปรากฏสูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจรงิสะทอนใหเหน็สภาพปญหาที่เกิด
ขึ้นอยางแทจริง ก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจดุและมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่งงานวิจยั
ที่ดีมีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวธีิการ
วิจัยอยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจยัเปนปจจยัสําคัญยิ่งประการหนึ่ง 

คณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณนัก
วิจัยดังกลาว จึงไดริเร่ิมดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนกัวิจยัเพื่อเปนมาตรฐานเดยีวกันทั้งประเทศเพื่อ
ใหนกัวจิัย นกัวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับ
ความคิดเหน็จากนักวิจยั ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน จน
กระทั่งไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาต ิ ประกาศใหเปนหลักเกณฑควร
ประพฤติของนักวจิัยทัว่ไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวจิัยทัว่ไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณมาก

กวาจะเปนขอบังคับ อันจะนาํไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนกัวิจยัตอไป 

นิยาม 
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นทีส่งสัย โดย

มีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรบัในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธี
การที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชา
ชีพนั้น ๆ ยดึถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวจิัยทัว่ไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวจิยัตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกยีรติภูมิของนักวจิัย 

 
 
 

ผนวก 8 



 

จรรยาบรรณนักวิจัย :  แนวทางปฏบิัต ิ
ขอ 1. นักวิจัยตองซือ่สัตยและมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
  นักวจิัยตองมคีวามซื่อสัตยตอตนเองไมนาํผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียนงาน
ของผูอ่ืน ตองใหเกยีรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอ
การแสวงหาทนุวิจยั และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทีไ่ดจากการวจิัย 

แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 นักวจิัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

• นักวจิัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจยั 
การเลือกผูเขารวมทําวิจยั การดําเนินการวจิัย ตลอดจนการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชน 

• นักวจิัยตองใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและความคดิเห็นที่
นํามาใชในงานวิจยั 

1.2 นักวจิัยตองซือ่ตรงตอการแสวงหาทุนวิจยั 
• นักวจิัยตองเสนอขอมูลและแนวคดิอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจยั

เพื่อขอรับทุน 
• นักวจิัยตองเสนอโครงการวจิัยดวยความซือ่สัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน 

1.3 นักวจิัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทีไ่ดจากการวจิัย 
•    นักวิจยัตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวจิัยแกผูรวมวิจยัอยางยุติธรรม 
•    นักวิจยัตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนาํผลงานของผูอ่ืนมาอางวาเปนของตน 

ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานทีส่นับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกดั 

 นักวจิัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจยัทีผู่เกี่ยวของทกุฝายยอมรับรวมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวจิยัใหไดผลดีทีสุ่ดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการ 

แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 นักวจิัยตองตระหนกัถึงพันธกรณใีนการทําวิจัย 
      •    นักวจิยัตองศึกษาเงือ่นไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อปองกนั

ความขัดแยงทีจ่ะเกดิขึ้นในภายหลัง 
      •     นักวิจยัตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบยีบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน 
2.2 นักวจิัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจยั 
      • นักวิจยัตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกบัการทํางานวจิัย เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานวิจัย

ที่มีคุณภาพและเปนประโยชน 



 

2.3 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย 
      •   นักวิจยัตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมเีหตุผลอันควร และสงงานตามกําหนดเวลา 

ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกดิความเสียหาย 
      •  นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อใหผลอันเกิดจาก 

การวิจยัไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป 

ขอ 3. นักวิจัยตองมพีื้นฐานความรูในสาขาวชิาการที่ทําวิจัย 
 นักวจิัยตองมพีื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจยัอยางเพยีงพอและมีความรูความชํานาญ
หรือมีประสบการณเกีย่วเนือ่งกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจยัทีม่ีคุณภาพ และเพื่อปองกนัปญหา
การวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกดิความเสียหายตองานวิจยั 

แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกีย่วกับเรื่องที่ทาํวิจัยอยางเพยีงพอ

เพื่อนําไปสูงานวิจยัที่มีคุณภาพ 
3.2 นักวจิัยตองรักษามาตรฐานและคณุภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกันความเสยี

หายตอวงการวิชาการ 

ขอ 4. นักวิจัยตองมคีวามรับผดิชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิง่ท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
 นักวจิัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวจิัยทีเ่กี่ยวของ
กับคน สัตว พชื ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ ศลิป
วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

แนวทางปฏิบตั ิ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตวัอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น 
4.2 นักวจิัยตองดําเนินการวิจยัโดยมีจิตสํานกึที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
4.3 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกดิแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและสังคม 

ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
 นักวจิัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนษุย ตองถือเปนภาระหนาทีท่ี่จะอธิบายจดุมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบงัคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยทีใ่ชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอมกอนทาํ

การวิจยั 



 

5.2 นักวจิัยตองปฏบิัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแตผลประโยชน
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง 

5.3 นักวจิัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 

ขอ 6. นักวิจัยตองมอิีสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขั้นตอนของการทําวิจัย 
 นักวจิัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนกัวาอคตสิวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ 
อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวจิัย 

แนวทางปฏิบตั ิ
6.1 นักวจิัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ 
6.2 นักวจิัยตองปฏิบัติงานวิจยัโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคตมิาเกี่ยวของ 
6.3 นักวจิัยตองเสนอผลงานวิจยัตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน
 สวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน 

ขอ 7. นักวิจัยพึงนาํผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
 นักวจิัยพึงเผยแพรผลงานวิจยัเพื่อประโยชนทางวิชาการ และสังคมไมขยายผลขอคนพบจน
เกิดความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบตั ิ
7.1 นักวจิัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย 
7.2 นักวจิัยพึงเผยแพรผลงานวิจยัโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพรผลงานวิจัย
 เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตัง้ 
7.3 นักวจิัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 

ยืนยนัในทางวชิาการ 

ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเหน็ทางวชิาการของผูอ่ืน 
 นักวจิัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวจิัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจยัของตนใหถูกตอง 

แนวทางปฏิบตั ิ
8.1 นักวิจยัพงึมีมนุษยสัมพนัธที่ดี ยนิดแีลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในงานวจิัยกับ

เพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่นๆ 
8.2 นักวจิัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจยัและการเสนอผลงานวิจยัตามขอแนะนําที่ดี เพื่อสรางความ

รูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนได 

 
 



 

ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
 นักวจิัยมจีิตสํานึกที่จะอุทิศกาํลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

แนวทางปฏิบตั ิ
9.1 นักวจิัยพึงไตรตรองหาหวัขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจยัดวยจิตสํานึกทีจ่ะอุทิศ

กําลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชนสุข
ตอสังคม 

9.2 นักวจิัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทําการวิจยัที่ขัด
กับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

9.3 นักวจิัยพงึพัฒนาบทบาทของตนใหเกดิประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการสงเสริม
พัฒนาความรู จิตใจ พฤตกิรรมของนักวิจยัรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




