
 
ผนวก 10 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ความเปนมา 

ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
อยางแทจริงกจ็ะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมปีระสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่งงานวิจยัที่ดี
มีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อยางมีคุณภาพแลว คณุธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวจิัยเปนปจจยัสําคัญยิ่งประการหนึ่ง 

คณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวจิัยดังกลาว จึงไดริเร่ิมดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจยัเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อใหนักวิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับ
ความคิดเหน็จากนักวิจยั ผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชดัเจน 
จนกระทั่งไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑ
ควรประพฤตขิองนักวจิัยทัว่ไป 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ
มากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจยัตอไป 

นิยาม 

นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย 
โดยมีระเบียบวิธีอันเปนทีย่อมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และ
วิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ  เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวจิัยทัว่ไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวจิยัตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกยีรติภูมิของนักวจิัย 

 
 
 



 

จรรยาบรรณนักวิจัย :  แนวทางปฏิบัต ิ

ขอ 1. นักวิจัยตองซือ่สัตยและมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
  นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียนงาน
ของผูอ่ืน ตองใหเกยีรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอ
การแสวงหาทนุวิจยั และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทีไ่ดจากการวจิัย 

 แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 นักวจิัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
 1.1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือก
  เร่ืองที่จะทําวจิยั การเลือกผูเขารวมทําวิจยั การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนํา
  ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 1.1.2 นักวิจัยตองใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและ
  ความคิดเหน็ทีน่ํามาใชในงานวิจยั 
1.2 นักวจิัยตองซือ่ตรงตอการแสวงหาทุนวิจยั 
 1.2.1 นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
  โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
 1.2.2 นักวจิัยตองเสนอโครงการวจิัยดวยความซือ่สัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน 
1.3 นักวจิัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทีไ่ดจากการวจิัย 

 1.3.1 นักวจิัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจยัอยางยุติธรรม 
 1.3.2 นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอ่ืนมาอางวา
  เปนของตน 

ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณใีนการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานทีส่นับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกดั 

 นักวจิัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจยัทีผู่เกี่ยวของทกุฝายยอมรับรวมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการ 

 แนวทางปฏิบตั ิ
 2.1 นักวจิัยตองตระหนกัถึงพันธกรณีในการทําวิจัย 
  2.1.1 นักวจิัยตองศกึษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อ
   ปองกันความขัดแยงทีจ่ะเกดิขึ้นในภายหลัง 
  2.1.2 นักวจิัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน 
 2.2 นักวจิัยตองอทุิศเวลาทํางานวิจัย 



 

  2.2.1 นักวจิัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจยั เพื่อใหไดมา
   ซ่ึงผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน 
 2.3 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั 
  2.3.1 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน
   ตามกําหนดเวลา ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย 
  2.3.2 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ เพื่อใหผล
   อันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป 

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

 แนวทางปฏิบตั ิ
   3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชาํนาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยาง

  เพียงพอเพื่อนาํไปสูงานวิจยัที่มีคุณภาพ 
  3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกัน

  ความเสียหายตอวงการวิชาการ 

ขอ 4. นักวิจัยตองมคีวามรับผดิชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิง่ท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
 นักวิจัยตองดาํเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของ
กับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 

 แนวทางปฏิบตั ิ
 4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตวัอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น 
 4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช 
  ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 
 4.3 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกดิแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและ
  สังคม 

ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
 นักวจิัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบงัคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 



 

 แนวทางปฏิบตั ิ
 5.1 นักวิจยัตองมีความเคารพในสทิธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอม
  กอนทําการวิจยั 
 5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแต
  ผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง 
 5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการ
  ทดลอง 

ขอ 6. นักวิจัยตองมอิีสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขั้นตอนของการทําวิจัย 
 นักวจิัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนกัวาอคตสิวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ 
อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวจิัย 

 แนวทางปฏิบตั ิ
 6.1 นักวจิัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ 
 6.2 นักวจิัยตองปฏิบัติงานวิจยัโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคตมิาเกี่ยวของ 
 6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
  ผลประโยชนสวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน 

ขอ 7. นักวิจัยพึงนาํผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจน
เกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบตั ิ
 7.1 นักวจิัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย 
 7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพร
  ผลงานวิจัย เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตัง้ 
 7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการ
  ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ 

ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเหน็ทางวชิาการของผูอ่ืน 
 นักวจิัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวจิัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจยัของตนใหถูกตอง 

 แนวทางปฏิบตั ิ
 8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจใน
  งานวิจยักับเพือ่นรวมงานและนักวิชาการอืน่ๆ 



 

 8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทาํวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อ
  สรางความรูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนได 

ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
 นักวจิัยมจีิตสํานึกที่จะอุทิศกาํลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 แนวทางปฏิบตั ิ
 9.1 นักวิจยัพงึไตรตรองหาหัวขอการวิจยัดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะ
  อุทิศกาํลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
  ประโยชนสุขตอสังคม 
 9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทํา
  การวิจยัที่ขัดกบักฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 9.3 นักวจิัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ
  สงเสริมพัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแก
  สังคมสืบไป 
 
 

__________________________ 
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