
 

จรรยาบรรณนักวจิัย 

ความเป็นมา 

ปัจจุบนัน้ีผลการวจิยัมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยา่งยิ่ง หากงานวิจยั
ท่ีปรากฏสู่สาธารณชน มีความเท่ียงตรง น าเสนอส่ิงท่ีเป็นความจริงสะทอ้นให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อยา่งแทจ้ริงก็จะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดและมีประสิทธิภาพ การท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงงานวิจยัท่ีดี
มีคุณภาพ จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบส าคญัหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจยั
อยา่งมีคุณภาพแลว้ คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนกัวจิยัเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ประการหน่ึง 

คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนกัถึงความส าคญัของจรรยาบรรณ
นกัวจิยัดงักล่าว จึงไดริ้เร่ิมด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนกัวิจยัเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ
เพื่อใหน้กัวจิยั นกัวชิาการ ในสาขาวชิาการต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบติัได ้โดยผา่นกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนกัวิจยั ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และไดป้รับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชดัเจน 
จนกระทัง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลกัเกณฑ์
ควรประพฤติของนกัวจิยัทัว่ไป 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของนักวิจยัทัว่ไป โดยมีลกัษณะเป็นขอ้พึงสังวรณ์
มากกวา่จะเป็นขอ้บงัคบั อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นกัวจิยัต่อไป 

นิยาม 

นักวิจัย หมายถึง ผูที้่ด  าเนินการคน้ควา้หาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย 
โดยมีระเบียบวิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทศัน์ และ
วธีิการท่ีใชใ้นการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเ้ป็นหลกั เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบติั  เพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวจัิย หมายถึง หลกัเกณฑค์วรประพฤติปฏิบติัของนกัวจิยัทัว่ไป เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานวจิยัตั้งอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัวชิาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐาน
ของการศึกษาคน้ควา้ให้เป็นไปอยา่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของนกัวจิยั 
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จรรยาบรรณนักวจัิย :  แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 1. นักวจัิยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ 
  นกัวิจยัตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงาน
ของผูอ่ื้น ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยั ตอ้งซ่ือตรงต่อ
การแสวงหาทุนวจิยั และมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

 แนวทางปฏิบัติ 
1.1 นกัวจิยัตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 
 1.1.1 นกัวิจยัตอ้งมีความซ่ือสัตยใ์นทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ตั้งแต่การเลือก
  เร่ืองท่ีจะท าวิจยั การเลือกผูเ้ขา้ร่วมท าวิจยั การด าเนินการวิจยั ตลอดจนการน า
  ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 1.1.2 นักวิจยัตอ้งให้เกียรติผูอ่ื้น โดยการอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของขอ้มูลและ
  ความคิดเห็นท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยั 
1.2 นกัวจิยัตอ้งซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวจิยั 
 1.2.1 นกัวิจยัตอ้งเสนอขอ้มูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
  โครงการวจิยัเพื่อขอรับทุน 
 1.2.2 นกัวจิยัตอ้งเสนอโครงการวิจยัดว้ยความซ่ือสัตยโ์ดยไม่ขอทุนซ ้ าซอ้น 
1.3 นกัวจิยัตอ้งมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยั 

 1.3.1 นกัวจิยัตอ้งจดัสรรสัดส่วนของผลงานวจิยัแก่ผูร่้วมวิจยัอยา่งยติุธรรม 
 1.3.2 นกัวิจยัตอ้งเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาอา้งว่า
  เป็นของตน 

ข้อ 2. นักวจัิยต้องตระหนักถึงพนัธกรณใีนการท าวจัิย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กบัหน่วยงานทีส่นับสนุน
การวจัิยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกดั 

 นกัวจิยัตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงการวจิยัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนั อุทิศ
เวลาท างานวิจยัให้ไดผ้ลดีท่ีสุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ด าเนินการ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 2.1 นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวิจยั 
  2.1.1 นกัวจิยัตอ้งศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑข์องเจา้ของทุนอยา่งละเอียดรอบคอบ เพื่อ
   ป้องกนัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั 
  2.1.2 นกัวจิยัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ์ตามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น 
 2.2 นกัวจิยัตอ้งอุทิศเวลาท างานวิจยั 



 

  2.2.1 นกัวจิยัตอ้งทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาใหก้บัการท างานวจิยั เพื่อใหไ้ดม้า
   ซ่ึงผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 2.3 นกัวจิยัตอ้งมีความรับผิดชอบในการท าวจิยั 
  2.3.1 นกัวิจยัตอ้งมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอนัควร และส่งงาน
   ตามก าหนดเวลา ไม่ท าผดิสัญญาขอ้ตกลงจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
  2.3.2 นกัวจิยัตอ้งมีความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใหผ้ล
   อนัเกิดจากการวิจยัไดถู้กน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

ข้อ 3. นักวจัิยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาการที่ท าวจัิย 
 นกัวิจยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจยัอยา่งเพียงพอและมีความรู้ความช านาญ
หรือมีประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั เพื่อน าไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ และเพื่อป้องกนัปัญหา
การวเิคราะห์ การตีความ หรือการสรุปท่ีผดิพลาด อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานวจิยั 

 แนวทางปฏิบัติ 
   3.1 นกัวิจยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองที่ท  าวิจยัอยา่ง

  เพียงพอเพื่อน าไปสู่งานวจิยัท่ีมีคุณภาพ 
  3.2 นกัวิจยัตอ้งรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อป้องกนั

  ความเสียหายต่อวงการวชิาการ 

ข้อ 4. นักวจัิยต้องมีความรับผดิชอบต่อส่ิงทีศึ่กษาวจัิย ไม่ว่าเป็นส่ิงทีม่ีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
 นกัวิจยัตอ้งด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั และเท่ียงตรงในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคน สัตว์ พืช ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 

 แนวทางปฏิบัติ 
 4.1 การใชค้นหรือสัตวเ์ป็นตวัอยา่งทดลอง ตอ้งท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
 4.2 นักวิจยัต้องด าเนินการวิจยัโดยมีจิตส านึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 
  ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
 4.3 นกัวจิยัตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาและ
  สังคม 

ข้อ 5. นักวจัิยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทีใ่ช้เป็นตัวอย่างในการวจัิย 
 นกัวจิยัตอ้งไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกัด์ิศรีของ
เพื่อนมนุษย ์ตอ้งถือเป็นภาระหนา้ที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยัแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบงัคบั และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 



 

 แนวทางปฏิบัติ 
 5.1 นกัวิจยัตอ้งมีความเคารพในสิทธิของมนุษยท่ี์ใชใ้นการทดลองโดยตอ้งไดรั้บความยินยอม
  ก่อนท าการวจิยั 
 5.2 นกัวิจยัตอ้งปฏิบติัต่อมนุษยแ์ละสัตวท่ี์ใชใ้นการทดลองดว้ยความเมตตา ไม่ค  านึงถึงแต่
  ผลประโยชน์ทางวชิาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
 5.3 นกัวิจยัตอ้งดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลบัของกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการ
  ทดลอง 

ข้อ 6. นักวจัิยต้องมีอสิระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวจัิย 
 นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ตอ้งตระหนกัว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ 
อาจส่งผลใหมี้การบิดเบือนขอ้มูลและขอ้คน้พบทางวชิาการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียหายต่องานวจิยั 

 แนวทางปฏิบัติ 
 6.1 นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวจิยัดว้ยความเกรงใจ 
 6.2 นกัวจิยัตอ้งปฏิบติังานวจิยัโดยใชห้ลกัวชิาการเป็นเกณฑแ์ละไม่มีอคติมาเก่ียวขอ้ง 
 6.3 นักวิจยัตอ้งเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยั โดยหวงั
  ผลประโยชน์ส่วนตน หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 

ข้อ 7. นักวจัิยพงึน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบ 
 นกัวจิยัพึงเผยแพร่ผลงานวจิยัเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและสังคม ไม่ขยายผลขอ้คน้พบจนเกิน
ความเป็นจริง และไม่ใชผ้ลงานวจิยัไปในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 7.1 นกัวจิยัพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
 7.2 นกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
  ผลงานวจิยั เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง 
 7.3 นกัวิจยัพึงเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลขอ้คน้พบโดยปราศจากการ
  ตรวจสอบ ยนืยนัในทางวชิาการ 

ข้อ 8. นักวจัิยพงึเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผู้อืน่ 
 นกัวจิยัพึงมีใจกวา้ง พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลและขั้นตอนการวจิยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวชิาการของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขงานวจิยัของตนใหถู้กตอ้ง 

 แนวทางปฏิบัติ 
 8.1 นกัวิจยัพึงมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเขา้ใจใน
  งานวจิยักบัเพื่อนร่วมงานและนกัวชิาการอ่ืนๆ 



 

 8.2 นกัวิจยัพึงยอมรับฟัง แกไ้ขการท าวิจยัและการเสนอผลงานวิจยัตามขอ้แนะน าที่ดี เพื่อ
  สร้างความรู้ท่ีถูกตอ้งและสามารถน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ได ้

ข้อ 9. นักวจัิยพงึมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นกัวจิยัมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลงัสติปัญญาในการท าวจิยั เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 9.1 นกัวจิยัพึงไตร่ตรองหาหวัขอ้การวิจยัดว้ยความรอบคอบและท าการวิจยัดว้ยจิตส านึกท่ีจะ
  อุทิศก าลงัปัญญาของตนเพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบนัและ
  ประโยชน์สุขต่อสังคม 
 9.2 นกัวิจยัพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ท า
  การวจิยัท่ีขดักบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 9.3 นกัวิจยัพึงพฒันาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งข้ึนและอุทิศเวลา น ้ าใจ กระท าการ
  ส่งเสริมพฒันาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนกัวิจยัรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรคค์วามรู้แก่
  สังคมสืบไป 
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