
 

 

 
จรรยาบรรณนกัวิจยั 

และ 

แนวทางปฏิบติั 
 

สภาวจัิยแห่งชาติ 
 



จรรยาบรรณนกัวิจยั 
ความเป็นมา 

ปัจจบุันนี้ผลการวิจยัมีความสาํคัญตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่างย่ิง หากงานวิจยั

ท่ีปรากฏสูส่าธารณชน มีความเท่ียงตรง  นาํเสนอส่ิงท่ีเป็นความจริงสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้

อย่างแทจ้ริง  ก็จะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงจดุและมีประสิทธิภาพ การท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงงานวิจัยท่ีดีมี

คณุภาพ จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบสาํคัญหลายประการ นอกจากการดาํเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย

อยา่งมคีณุภาพแลว้ คณุธรรมหรือจรรยาบรรณของนกัวิจยัเป็นปัจจยัสาํคญัย่ิงประการหนึง่ 
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนกัถึงความสาํคัญของจรรยาบรรณ

นกัวิจยัดงักล่าว จึงไดริ้เร่ิมดาํเนนิการยกร่างจรรยาบรรณนกัวจยัเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ

เพ่ือใหน้ักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนาํไปปฏิบัติได ้โดยผ่านกระบวนการขอรับ

ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูท้รงคณุวฒิุในสาขาวิชาต่างๆ และไดป้รับปรงุใหเ้หมาะสมรัดกมุชัดเจน 

จนกระทัง่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ ประกาศใหเ้ป็นหลกัเกณฑค์วร

ประพฤตขิองนกัวิจยัทัว่ไป 
 
วตัถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทัว่ไป โดยมีลักษณะเป็นขอ้พึงสังวรณ์

มากกวา่จะเป็นขอ้บงัคบั อนัจะนาํไปสูก่ารเสริมสรา้งจรรยาบรรณในหมูน่กัวิจยัตอ่ไป 
 
นิยาม 

นกัวิจยั หมายถึง ผูท่ี้ดาํเนินการคน้ควา้หาความรูอ้ย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสยั โดย

มรีะเบียบวิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแตล่ะศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลมุทัง้แนวคิด มโนทศัน ์และวิธีการท่ีใช ้

ในการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู 
 
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคณุธรรมและจริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบคุคลแตล่ะสาขาชีพประมวลขึน้ไวเ้ป็นหลกั เพ่ือใหส้มาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ๆ 

ยึดถือปฏิบตั ิเพ่ือรกัษาชือ่เสียงและสง่เสริมเกียรตคิณุของสาขาวิชาชพีของตน 
 
จรรยาบรรณนกัวิจยั หมายถึง หลักเกณฑค์วรประพฤติปฏิบัติของนกัวิจัยทัว่ไป เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน

ของการศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสามศกัดศิรีและเกียรตภิมูขิองนกัวิจยั์  
 



จรรยาบรรณนกัวิจยั :  แนวทางปฏิบติั 
 
ขอ้ 1 นกัวิจยัตอ้งซ่ือสตัยแ์ละมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 
 นกัวิจยัตอ้งมีความซ่ือสตัยต์อ่ตนเองไมน่าํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนไมล่อกเลียนงานของผูอ่ื้น 

ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบคุคลหรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นงานวิจยั ตอ้งซ่ือตรงตอ่การแสวงหาทนุ

วิจยัและมคีวามเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการวิจยั 
 

แนวทางปฏิบติั 

แนวทางปฏิบติั 

1.1 นกัวิจยัตอ้งมคีวามซ่ือสตัยต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น 
• นกัวิจยัตอ้งมคีวามซ่ือสตัยใ์นทกุขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั ตัง้แตก่ารเลือกเร่ืองท่ีจะทาํวิจยั การ

เลือกผูเ้ขา้ร่วมทาํวิจยั การดาํเนนิการวิจยั ตลอดจนการนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
• นกัวิจยัตอ้งใหเ้กียรตผิูอ่ื้น โดยการอา้งถึงบคุคลหรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูและความคิดเห็นท่ีนาํมาใช ้

ในงานวิจยั 
1.2 นกัวิจยัตอ้งซ่ือตรงตอ่การแสวงหาทนุวิจยั 

• นกัวิจัยตอ้งเสนอขอ้มลูและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอรบัทนุ 
• นกัวิจยัตอ้งเสนอโครงการวิจยัดว้ยความซ่ือสตัยโ์ดยไมข่อทนุซํา้ซอ้น 

1.3 นกัวิจยัตอ้งมคีวามเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการวิจยั 
• นกัวิจยัตอ้งจดัสรรสดัสว่นของผลงานวิจยัแกผู่ร้่วมวิจยัอยา่งยตุธิรรม 
• นกัวิจยัตอ้งเสนอผลงานอยา่งตรงไปตรงมาโดยไมน่าํผลงานของผูอ่ื้นมาอา้งวา่เป็นของตน 

 
ขอ้ 2 นกัวิจยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทําวิจยั ตามขอ้ตกลงท่ีทําไวก้บัหน่วยงานท่ีสนบัสนนุ

การวิจยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสงักดั 
 นกัวิจัยตอ้งปฏิบัติตามพันธกรณีและขอ้ตกลงการวิจัยท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายยอมรับร่วมกัน อทิุศ

เวลาทาํงานวิจยัใหไ้ดผ้ลดท่ีีสดุและเป็นไปตามกาํหนดเวลา มคีวามรบัผดิชอบไมล่ะท้ิงงานระหวา่งดาํเนนิการ 
 

2.1 นกัวิจยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทาํวิจยั 

• นักวิจัยตอ้งศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑข์องเจา้ของทนุอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกัน

ความขดัแยง้ท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั 
• นกัวิจยัตอ้งปฏิบตัติามเงือ่นไข ระเบียบและกฎเกณฑ ์ตามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น 

2.2 นกัวิจยัตอ้งอทิุศเวลาทาํงานวิจยั 

• นักวิจัยตอ้งทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

ผลงานวิจยัท่ีมคีณุภาพและเป็นประโยชน ์
2.3 นกัวิจยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการทาํวิจยั 

• นกัวิจยัตอ้งมีความรับผิดชอบ ไมล่ะท้ิงงานโดยไมม่ีเหตผุลอันควร และสง่งานตามกาํหนดเวลา 

ไมท่าํผดิสญัญาขอ้ตกลงจนกอ่ใหเ้กิดความเสียหาย 
• นกัวิจยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการจดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ ์เพ่ือใหผ้ลอันเกิดจาก

การวิจยัไดถ้กูนาํไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 
 



ขอ้ 3 นกัวิจยัตอ้งมีพ้ืนฐานความร ูใ้นสาขาวิชาการท่ีทําวิจยั 
 นกัวิจยัตอ้งมีพ้ืนฐานความรูใ้นสาขาวิชาการท่ีทาํวิจยัอย่างเพียงพอและมีความรูค้วามชาํนาญหรือ

มีประสบการณ์ เก่ียวเนื่องกับเร่ืองท่ีทําวิจัย เพ่ือนาํไปสู่งานวิจัยท่ีมีคณุภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ

วิเคราะห ์การตคีวาม หรือการสรปุท่ีผดิพลาด อนัอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่งานวิจยั 
 

แนวทางปฏิบติั 

แนวทางปฏิบติั 

แนวทางปฏิบติั 

3.1 นกัวิจัยตอ้งมีพ้ืนฐานความรู ้ความชาํนาญหรือประสบการณเ์ก่ียวกับเร่ืองท่ีทาํวิจัยอย่างเพียงพอเพ่ือ

นาํไปสูง่านวิจยัท่ีมคีณุภาพ 
3.2 นกัวิจยัตอ้งรักษามาตรฐานและคณุภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนัน้ๆ เพ่ือป้องกนัความเสียหายตอ่

วงการวิชาการ 
 
ขอ้ 4 นกัวิจยัตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจยั ไมว่่าเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรอืไมมี่ชีวิต 
 นกัวิจยัตอ้งดาํเนนิการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั และเท่ียงตรงในการทาํวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน 

สัตว ์พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาํนึกและปณิธานท่ีจะอนรุักษ ์ศิลปวัฒนธรรม 

ทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 

4.1 การใชค้นหรือสตัวเ์ป็นตวัอยา่งทดลอง ตอ้งทาํในกรณีท่ีไมม่ทีางเลือกอ่ืนเทา่นัน้ 

4.2 นักวิจัยตอ้งดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 

ทรพัยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
4.3 นกัวิจยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผลท่ีจะเกิดแกต่นเอง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาและสงัคม 
 

ขอ้ 5 นกัวิจยัตอ้งเคารพศกัดิศร ีและสิทธิของมนษุยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวิจยั์  
 นกัวิจยัตอ้งไมค่าํนึงถึงผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศรีของเพ่ือน์

มนษุย์ตอ้งถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีจะอธิบายจดุมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่

หลอกลวงหรือบีบบงัคบั และไมล่ะเมดิสิทธสว่นบคุคล 
 

แนวทางปฏิบติั 
5.1 นกัวิจยัตอ้งมคีวามเคารพในสิทธิของมนษุยท่ี์ใชใ้นการทดลองโดยตอ้งไดร้บัความยินยอมกอ่นทาํการวิจยั 

5.2 นกัวิจยัตอ้งปฏิบัติตอ่มนษุยแ์ละสตัวท่ี์ใชใ้นการทดลองดว้ยความเมตตา ไมค่าํนึงถึงแตผ่ลประโยชนท์าง

วิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ 
5.3 นกัวิจยัตอ้งดแูลปกป้องสิทธิประโยชนแ์ละรกัษาความลบัของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

ขอ้ 6 นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขัน้ตอนของการทําวิจยั 
 นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ตอ้งตระหนกัว่า อคติส่วนตนหรือความลาํเอียงทางวิชาการ อาจ

สง่ผลใหม้กีารบิดเบือนขอ้มลูและขอ้คน้พบทางวิชาการ อนัเป็นเหตใุหเ้กิดผลเสียหายตอ่งานวิจยั 
 

6.1 นกัวิจยัตอ้งมอิีสระทางความคิด ไมท่าํงานวิจยัดว้ยความเกรงใจ 

6.2 นกัวิจยัตอ้งปฏิบตังิานวิจยัโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑแ์ละไมม่อีคตมิาเก่ียวขอ้ง 

6.3 นกัวิจัยตอ้งเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไมจ่งใจเบ่ียงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชนส์่วน

ตน หรือตอ้งการสรา้งความเสียหายแกผู่อ่ื้น 



ขอ้ 7  นกัวิจยัพึงนําผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีชอบ 
 นกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัเพ่ือประโยชนท์างวิชาการและสงัคมไมข่ยายผลขอ้คน้พบจนเกิดความ

เป็นจริง และไมใ่ชผ้ลงานวิจยัไปในทางมชิอบ 
 

แนวทางปฏิบติั 

แนวทางปฏิบติั 

แนวทางปฏิบติั 

7.1 นกัวิจยัพึงมคีวามรบัผดิชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

7.2 นกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยคาํนึงถึงประโยชนท์างวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกิน

ความเป็นจริงโดยเห็นแกป่ระโยชนส์ว่นตนเป็นท่ีตัง้ 
7.3 นกัวิจยัพึงเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริงไมข่ยายผลขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบ ยืนยัน

ในทางวิชาการ 
 
ขอ้ 8 นกัวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผ ูอ่ื้น 
 นักวิจัยพึงมีใจกวา้ง พรอ้มท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและ

เหตผุลทางวิชาการของผูอ่ื้น และพรอ้มท่ีจะปรบัปรงุแกไ้ขงานวิจยัของตนใหถ้กูตอ้ง 
 

8.1 นกัวิจัยพึงมีมนษุยสัมพันธท่ี์ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรา้งความเขา้ใจในงานวิจัยกับเพ่ือน

ร่วมงานและนกัวิชาการอ่ืนๆ 
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แกไ้ขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอ้แนะนาํท่ีดี เพ่ือสรา้งความรูท่ี้

ถกูตอ้งและสามารถนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 
ขอ้ 9 นกัวิจยัพึงมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมทกุระดบั 
 นกัวิจยัมจิีตสาํนกึท่ีจะอทิุศกาํลงัสติปัญญาในการทาํวิจยั เพ่ือความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพ่ือความ

เจริญและประโยชนส์ขุของสงัคมและมวลมนษุยชาต ิ
 

9.1 นกัวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวขอ้การวิจัยดว้ยความรอบคอบและทาํการวิจัยดว้ยจิตสาํนึกท่ีจะอทิุศกาํลัง

ปัญญาของตนเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบนัและประโยชนส์ขุตอ่สงัคม 
9.2 นกัวิจยัพึงรับผิดชอบในการสรา้งสรรคผ์ลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสงัคม ไมท่าํการวิจยัท่ีขดักบั

กฎหมาย ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดขีองประชาชน 
9.3 นกัวิจยัพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเ้กิดประโยชนย่ิ์งขึ้นและอทิุศเวลา นํา้ใจ กระทาํการสง่เสริมพฒัน

ความรู ้จิตใจ พฤตกิรรมของนกัวิจยัร ุ่นใหมใ่หม้สีว่นสรา้งสรรคค์วามรูแ้กส่งัคมสืบไป 
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