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จรรยาบรรณนกัวิจัยและแนวทางปฏิบติั 

โดย สภาวิจัยแห่งชาติ 
 

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541 ได้กําหนด

จรรยาบรรณ นักวิจัยข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติ ของนักวิจัยทั่วไป ไม่ว่าสาขาวิชาการใด ๆ 

โดยให้มีลักษณะ เป็นข้อพึงสังวรณ์คุณธรรม และจริยธรรม ในการทํางานวิจัย ของนักวิจัยไทย ดังนี้ 

"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดย

มีระเบียบวิธี อันเป็นที่ยอมรับ ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าว จึงครอบคลุมทั้งแนวความคิด 

มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล  

"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ใน

การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ ประมวลข้ึนไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 

ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยใน

กระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิด กับส่ิงที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิต หรือไม่มี

ชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบ ในทางลบต่อส่ิงที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การ

วิจัยเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อการวางแผนและกําหนดนโยบาย ในการพัฒนาประเทศทุกด้าน 

โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพ ข้ึนอยู่กับความรู้

ความสามารถของนักวิจัย ในเรื่องที่จะศึกษา และข้ึนอยู่กับคุณธรรม จริยธรรม ของนักวิจัย ในการทํางานวิจัย

ด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสีย ต่อวงวิชาการ และ

ประเทศชาติได้  

ด้วยเหตุนี้ สภาวิจัยแห่งชาติจึงกําหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางสําหรับนักวิจัย

ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน

ประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ 

ดังนี้ 

 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ในทางวิชาการ และการจัดการ  

นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อ่ืน มาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของ

ผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซ่ือตรง ต่อการ

แสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 

1.1 นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

• นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทํา

วิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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• นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่

นํามาใช้ในงานวิจัย 

1.2 นักวิจัยต้องซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

• นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุน 

• นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซ่ือสัตย์โดยไม่ขอทุนซํ้าซ้อน 

1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

• นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 

• นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นของตน 

 

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึง พันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้ กับหน่วยงาน ที่สนับสนุน

การวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจัย ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยอมรับร่วมกัน อุทิศ

เวลาทํางานวิจัย ให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานระหว่าง

ดําเนินการ 

แนวทางปฏิบัติ 

 2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย 

• นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกัน

ความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 

• นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย 

• นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 

 

2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย 

• นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตาม

กําหนดเวลาไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

• นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอันเกิด

จากการวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย  

นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย อย่างเพียงพอ และมีความชํานาญ หรือมี

ประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรือ่งทีท่ําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยทีม่ีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์

การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
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แนวทางปฏิบัติ 

3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอย่าง

เพียงพอเพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพ่ือป้องกันความ

เสียหายต่อวงการวิชาการ 

 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  

นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม มี จิตสํานึก และมีปณิธานที่จะอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติ 

 4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 

4.2 นักวิจัยต้องดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 

ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ

สังคม 

 

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  

นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรีของ

เพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่

หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

แนวทางปฏิบัติ 

5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม

ก่อนทําการวิจัย 

5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่

ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดลอง 

 

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย  

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ 

อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 

6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
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6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 

6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัย โดยหวัง

ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

 

7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  

นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน

ความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  

แนวทางปฏิบัติ 

7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่

ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 

7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ 

 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  

นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล และข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และ

เหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

แนวทางปฏิบัติ 

 8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน

งานวิจัยกับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ 

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพ่ือสร้าง

ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  

นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือ

ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

แนวทางปฏิบัติ 

9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่จะ

อุทิศกําลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม 

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ทําการ

วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงข้ึนและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ

ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 


