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จรรยาบรรณนักวจิัย 
 

ความเป็นมา 
ปัจจบุนันีผ้ลการวิจยัมีความส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยา่งยิ่ง หากงานวิจยั 

ท่ีปรากฏสู่สาธารณชนมีความเท่ียงตรง น าเสนอสิ่งท่ีเป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้
อย่างแท้จริง  ก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุและมีประสิทธิภาพ  การท่ีจะให้ได้มาซึ่งงานวิจยัท่ีดีมี
คณุภาพ  จ าเป็นต้องมีสว่นประกอบส าคญัหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจยัอย่าง
มีคณุภาพแล้ว คณุธรรมหรือจรรยาบรรณของนกัวิจยัเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งประการหนึง่ 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคญัของจรรยาบรรณ
นกัวิจยัดงักล่าว จึงได้ริเร่ิมด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนกัวิจยัเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ประเทศ
เพ่ือให้นกัวิจยั นกัวิชาการในสาขาวิชาการตา่ง  ๆ สามารถน าไปปฏิบตัิได้ โดยผ่านกระบวนการการขอรับ
ความคิดเห็นจากนกัวิจยั ผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวิชาการตา่งๆ  และได้ปรับปรุง  ให้เหมาะสมรัดกมุชดัเจน
จนกระทัง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ   ประกาศใช้เป็นหลกัเกณฑ์ควร
ประพฤตขิองนกัวิจยัทัว่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัขิองนกัวิจยัทัว่ไป โดยมีลกัษณะเป็นข้อพงึสงัวรมากกวา่         

จะเป็นข้อบงัคบั อนัจะน าไปสูก่ารเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมูน่กัวิจยัตอ่ไป 
 

นิยาม 
            นักวิจัย หมายถึง  ผู้ ท่ีด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือตอบประเดน็ท่ีสงสยัโดยมี
ระเบียบวิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแตล่ะศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ครอบคลมุทัง้แนวคิด มโนทศัน์ และวิธีการท่ีใช้ใน
การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลู 
            จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสมแสดงถึงคณุธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ท่ีกลุม่บคุคลแตล่ะสาขาวิชาชีพประมวลขึน้ไว้เป็นหลกั เพ่ือให้สมาชิกในสาชาวิชาชีพนัน้ๆ
ยดึถือปฏิบตัเิพ่ือรักษาช่ือเสียงและสง่เสริมเกียรติคณุของสาขาวิชาชีพของตน 
            จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถงึ  หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตัิของนักวิจัยทั่วไปเพ่ือให้การ
ด าเนินงานวินิจฉยัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐาน
ของการศกึษาค้นคว้าให้เป็นไปอยา่ง สมศกัดิศ์รีและเกียรตภิมูิของนกัวิจยั 

 
 



จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏบิัติ 
 
 ข้อ 1  นกัวิจยัต้องซ่ือสตัย์และมีคณุธรรมในวิชาการและการจดัการนกัวิจยัต้องมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง
ไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้ อ่ืน ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือ
แหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีน ามาใช้ในงานวิจยัต้องซ่ือตรงตอ่การแสวงหาทนุวิจยั และมีความเป็นธรรมเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยั 
 

แนวทางปฏิบัติ 
            1.1  นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

                    ☆ นกัวิจยัต้องมีความซ่ือสตัย์ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั ตัง้แตก่ารเลือกเร่ืองท่ี
จะท าวิจยั การเลือกผู้ เข้าร่วมท าวิจยั การด าเนินการวิจยั ตลอดจนการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

                    ☆ นกัวิจยัต้องให้เกียรตผิู้ อ่ืน โดยการอ้างถึงบคุคลหรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูและความ
คดิเห็นท่ีน ามาใช้ในงานวิจยั 
 

1.2 นักวิจัยซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

                   ☆ นกัวิจยัต้องเสนอข้อมลูและแนวคิดอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยัเพ่ือขอรับทนุ 

                       ☆ นกัวิจยัต้องเสนอโครงการวิจยัด้วยความซ่ือสตัย์โดยไมข่อทนุซ า้ซ้อน 
                                         

1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

                       ☆ นกัวิจยัต้องจดัสรรสดัสว่นของผลงานวิจยัแก่ผู้ ร่วมวิจยัอยา่งยตุธิรรม 

                        ☆ นกัวิจยัต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาอ้างวา่เป็นของตน 
 

ข้อ 2  นกัวิจยัต้องตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวิจยั ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กบัหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุการ
วิจยัและตอ่หนว่ยงานท่ีตนสงักดันกัวิจยัต้องปฏิบตัติามพนัธกรณีและข้อตกลงการวิจยัท่ีผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย
ยอมรับร่วมกนัอทุิศเวลาท างานวิจยัให้ได้ผลดีท่ีสดุ และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไมล่ะ
ทิง้งานระหวา่งด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัติ 
               2.1 นกัวิจยัต้องตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวิจยั 

                     ☆  นกัวิจยัต้องศกึษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทนุอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือ
ป้องกนัความขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั 

                         ☆  นกัวิจยัต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอยา่งครบถ้วน 
 



2.2 นกัวิจยัต้องอทุิศเวลาท างานวิจยั 

                        ☆ นกัวิจยัต้องทุม่เทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กบัการท างานวิจยั เพ่ือให้ได้มาซึง่
ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพและเป็นประโยชน์ 
                                        

2.3 นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจยั 

                        ☆  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบ  ไมล่ะทิง้งานโดยไมมี่เหตผุลอนัควร และสง่งานตาม
ก าหนดเวลา  ไมท่ าผิดสญัญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

 ☆  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือให้ผล
อนัเกิดจากการวิจยัได้ถกูน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 
ข้อ 3   นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจยันกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ี
ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกับเร่ืองท่ีท าวิจัย  เพ่ือ
น าไปสู่งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ และเพ่ือป้องกนัปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาดอนั
อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่งานวิจยั 

แนวทางปฏิบัติ 
             3.1 นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้    ความช านาญหรือประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าวิจยัอย่าง
เพียงพอเพ่ือน าไปสูง่านวิจยัท่ีมีคณุภาพ 

3.2 นกัวิจยัต้องรักษามาตรฐานและคณุภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนัน้ๆ เพ่ือป้องกนัความ
เสียหายตอ่วงการวิชาการ  

ข้อ 4  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนกัวิจยัต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการท าวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคน  สัตว์  พืช .
ศลิปวฒันธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านกึและมีปณิฐานท่ีจะอนรัุกษ์ศิลปวฒัน-ธรรมทรัพยากร
..และสิ่งแวดล้อม. 

แนวทางปฏิบัติ 
4.1 การใช้คนหรือสตัว์เป็นตวัอยา่งทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไมมี่ทางเลือกอ่ืนเทา่นัน้ 

            4.2 นกัวิจยัต้องด าเนินการวิจยัโดยมีจิตส านกึท่ีจะไมก่่อความเสียหายตอ่คน สตัว์ พืช 
ศลิปวฒันธรรม  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
            4.3 นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบตอ่ผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาและ
สงัคม 

                 



ข้อ 5  นกัวิจยัต้องเคารพศกัดิ์ศรี และสิทธิของมนษุย์ท่ีใช้เป็นตวัอย่างในการวิจยันกัวิจยัต้องไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกัดิศ์รีของเพ่ือนมนษุย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ี
ท่ีจะอธิบายจดุมุง่หมายของการวิจยัแก่บคุคลท่ีเป็นกลุม่ 

แนวทางปฏิบัติ 
            5.1  นกัวิจยัต้องมีความเคารพในสิทธิของมนษุย์ท่ีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม
ก่อนท าการวิจยั 
           5.2  นกัวิจยัต้องปฏิบตัิตอ่มนษุย์และสตัว์ท่ีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไมค่ านงึถึงตอ่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
          5.3  นกัวิจยัต้องดแูลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลบัของกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง 

ข้อ 6  นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทกุขัน้ตอนการท างานวิจยั นกัวิจยัต้องมีอิสระ
ทางความคิดต้องตระหนักว่าอคติส่วนตน  หรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มีความบิดเบือน
ข้อมลู  และข้อค้นพบทางวิชาการ อนัเป็นเหตใุห้เกิดผลเสียหายตอ่งานวิจยั 

แนวทางปฏิบัติ 
           6.1 นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคดิ ไมท่ างานวิจยัด้วยความเกรงใจ 
           6.2 นกัวิจยัต้องปฏิบตังิานวิจยัโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ์ และไมมี่อคตมิาเก่ียวข้อง 
           6.3 นกัวิจยัต้องเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไมจ่งใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวงัประโยชน์
สว่นตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน 

ข้อ 7   นกัวิจยัพงึน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  นกัวิจยัพงึเผยแพร่ผลงานวิจยัเพ่ือประโยชน์
ทางวิชาการและสงัคม ไมข่ยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริงและไมใ่ช้ผลงานวิจยัไปในทางมิชอบ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
           7.1 นกัวิจยัพงึมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
           7.2 นกัวิจยัพงึเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยค านงึถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสงัคม ไมเ่ผยแพร่
ผลงานวิจยัเกิดความเป็นจริง  โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นท่ีตัง้ 
           7.3 นกัวิจยัพงึเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไมข่ยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยนัในทางวิชาการ 

 



ข้อ 8  นกัวิจยัพงึเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืนนกัวิจยัพงึมีใจกว้าง พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมลู
และขัน้ตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตผุลทางวิชาการของผู้ อ่ืน และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข
งานวิจยัของตนให้ถกูต้อง 
 

แนวทางปฏิบัติ 
            8.1 นกัวิจยัพงึมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี   ยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็น   และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจยักบัเพ่ือนร่วมงานและนกัวิชาการอ่ืนๆ 
           8.2 นกัวิจยัพงึยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจยั  และการเสนอผลงานวิจยัตามข้อแนะน าท่ีดี  เพ่ือสร้าง
ความรู้ท่ีถกูต้องและสามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ข้อ 9   นกัวิจยัพงึมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมทกุระดบั 

นกัวิจยัมีจิตส านกึท่ีจะอทุิศก าลงัสตปัิญญาในการท าวิจยั เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือ
ความเจริญและประโยชน์สงูสดุของสงัคมและมวลมนษุยชาติ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 9.1 นกัวิจยัพงึไตร่ตรองหาหวัข้อการวิจยัด้วยความรอบคอบ  และท าการวิจยัด้วยจิตส านกึท่ีจะ
อทุิศก าลงัปัญญาของตน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบนัและประโยชน์ตอ่
สงัคม 

9.2 นกัวิจยัพงึรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสงัคม  ไมท่ าการวิจยั
ท่ีขดักบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

9.3 นกัวิจยัพงึพฒันาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ และอทุิศเวลาน า้ใจ กระท าการสง่เสริม
พฒันาความรู้ จิตใจ พฤตกิรรมของนกัวิจยัรุ่นใหมใ่ห้มีสว่นสร้างสรรค์ความรู้แก่สงัคมสืบไป 

 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
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