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ความเป็นมา 
    ปัจจบุนันีผ้ลการวิจยัมีความส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยา่งย่ิง หากงานวิจยัที่ปรากฎ
สูส่าธารณชน มีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึน้อยา่งแทจ้ริง 
ก็จะน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาไดต้รงจดุและมีประสิทธภิาพ การที่จะใหไ้ดม้าซึง่งานวิจยัที่ดีมีคุณภาพ 
จ าเป็นตอ้งมีสว่นประกอบส าคญัหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจยัอยา่งมีคณุภาพ
แลว้ คณุธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจยัเป็นปัจจยัส าคญัย่ิงประการหน่ึง 
   คณะกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาติ สาขาสงัคมวิทยาตระหนักถึงความส าคญัของ จรรยาบรรณนักวิจยั
ดงักลา่ว จึงไดร้ิเริ่มด าเนินการยกรา่งจรรยาบรรณนักวิจยัเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศ เพ่ือให ้
นักวิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตา่งๆ สามารถน าไปปฏิบติั โดยผ่านกระบวนการขอรบัความ
คิดเห็นจากนักวิจยั ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชาการตา่งๆ และได ้ ปรบัปรงุใหเ้หมาะสมรดักมุชดัเจน
จนกระทัง่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ ประกาศใชเ้ป็นหลกัเกณฑค์วร
ประพฤติของนักวิจยัทัว่ไป 
วตัถุประสงค ์
    เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของนักวิจยัทัว่ไป โดยมีลกัษณะเป็นขอ้พึงสงัวรณม์ากกวา่จะเป็น
ขอ้บงัคบั อนัจะน าไปสูก่ารเสริมสรา้งจรรยาบรรณในหมู่นักวิจยัตอ่ไป 
นิยาม 
   นกัวิจยั หมายถึง ผูท้ี่ด าเนินการคน้ควา้หาความรูอ้ยา่งเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสยั โดยมี
ระเบียบวิธอีนัเป็นที่ยอมรบัในแตล่ะศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง ซึง่ครอบคลมุทัง้แนวคิด มโนทศันแ์ละวิธกีารที่ใชใ้น
การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล 
   จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถึงคณุธรรมและ จริยธรรมในการ
ประกอบอาชพี ที่กลุม่บุคคลแตล่ะสาขาวิชาชพีประมวลขึน้ไวเ้ป็นหลกั เพ่ือใหส้มาชกิในสาขาวิชาชพีน้ันๆ 
ยึดถือปฏิบติั เพ่ือรกัษาชือ่เสียงและสง่เสริมเกียรติคณุของสาขาวิชาชพีของตน  
   จรรยาบรรณนกัวิจยั หมายถึง หลกัเกณฑค์วรประพฤติปฏิบติัของนักวิจยัทัว่ไป เพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานวิจยัตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของ
การศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศ์รีและเกียรติภมิูของนักวิจยั 
จรรยาบรรณนกัวิจยั : แนวทางปฏิบติั 
ขอ้ 1. นักวิจยัตอ้งซือ่สตัยแ์ละมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 
    นักวิจยัตอ้งมีความซือ่สตัยต์อ่ตนเอง ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน ไม่ ลอกเลียนงานของผูอ้ื่น 
ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหลง่ที่มาของขอ้มูลที่น ามาใชใ้นงานวิจยั ตอ้งซือ่ตรงตอ่การแสวงหาทนุ
วิจยัและมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการวิจยั 
   แนวทางปฏิบติั  
   1.1 นักวิจยัตอ้งมีความซือ่สตัยต์อ่ตนเองและผูอ้ื่น นักวิจยัตอ้งมีความซือ่สตัยใ์นทุกข ัน้ตอนของ
กระบวนการวิจยั ตัง้แตก่ารเลือกเรื่องที่จะท าวจิยั การเลือกผูเ้ขา้รว่มท าวิจยั การด าเนินการวิจยั 
ตลอดจนการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์นักวิจยัตอ้งใหเ้กียรติผูอ้ื่น โดยการอา้งถึงบุคคลหรือแหลง่ที่มา
ของขอ้มูลและความคิดเห็นที่น ามาใชใ้นงานวิจยั  
   1.2 นักวิจยัตอ้งซือ่ตรงตอ่การแสวงหาทนุวิจยั นักวิจยัตอ้งเสนอขอ้มูลและแนวคิดอยา่งเปิดเผยและตรงมา
ในการเสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรบัทนุ นักวิจยัตอ้งเสนอโครงการวิจยัดว้ยความซือ่สตัยโ์ดยไม่ขอทุน 
ซ า้ซอ้น  
   1.3 นักวิจยัตอ้งมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการวิจยั นักวิจยัตอ้งจดัสรรสดัสว่นของ
ผลงานวิจยัแกผู่ร้ว่มวิจยัอยา่งยติุธรรม นักวิจยัตอ้งเสนอผลงานอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่น าผลงานของ
ผูอ้ื่นมาอา้งวา่เป็นของตน  
ขอ้ 2. นักวิจยัตอ้งตระหนักถึงพนัธกรณีในการท าวิจยั ตามขอ้ตกลงที่ท าไวก้บัหน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจยัและตอ่หน่วยงานที่ตนสงักดั 



   นักวิจยัตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงการวิจยัที่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายยอมรบั รว่มกนั อทุิศเวลา
ท างานวิจยัใหไ้ดผ้ลดีที่สดุและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรบัผิดชอบไม่ละทิง้งานระหวา่งด าเนินการ 
   แนวทางปฏิบติั  
   2.1 นักวิจยัตอ้งตระหนักถึงพนัธกรณีในการท าวิจยั     นักวิจยัตอ้งศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑข์อง
เจา้ของทนุอยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ที่จะเกิดขึน้ในภายหลงั นักวิจยัตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑต์ามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น  
   2.2 นักวิจยัตอ้งอทุิศเวลาท างานวิจยั  นักวิจยัตอ้งทุม่เทความรู ้ ความสามารถและเวลาใหก้บัการท างาน
วิจยั เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ผลงานวิจยัที่มีคณุภาพและเป็นประโยชน ์ 
   2.3 นักวิจยัตอ้งมีความรบัผิดชอบในการท าวิจยั นักวิจยัตอ้งมีความรบัผิดชอบ ไม่ละทิง้งานโดยไม่มี
เหตผุลอนัสมควร และสง่งานตามก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสญัญาขอ้ตกลงจนกอ่ใหเ้กิดความ
เสียหาย  นักวิจยัตอ้งมีความรบัผิดชอบในการจดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์ เพ่ือใหผ้ลอนัเกิดจาก
การวิจยัไดถ้กูน าไปใชป้ระโยชนต์่อไป  
ขอ้ 3. นักวิจยัตอ้งมีพืน้ฐานความรูใ้นสาขาวิชาการที่ท าวิจยั 
    นักวิจยัตอ้งมีพืน้ฐานความรูใ้นสาขาวิชาการที่ท าวิจยัอยา่งเพียงพอและมีความรูค้วามช านาญหรือมี
ประสบการณ ์ เก่ียวเน่ืองกบัเรื่องที่ท าวิจยั เพ่ือน าไปสูง่านวิจยัที่มีคณุภาพ และเพ่ือป้องกนัปัญหาการ
วิเคราะห ์ การตีความ หรือการสรปุที่ผิดพลาด อนัอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่งานวิจยั 
   แนวทางปฏิบติั 
   3.1 นักวิจยัตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้ ความช านาญหรือประสบการณเ์ก่ียวกบัเรื่องที่ท าวิจยัอยา่งเพียงพอเพ่ือ
น าไปสูง่านวิจยัที่มีคณุภาพ 
   3.2 นักวิจยัตอ้งรกัษามาตรฐานและคณุภาพของงานวจิยัในสาขาวิชาการน้ันๆ เพ่ือป้องกนัความเสียหาย
ตอ่วงการวิชาการ  
ขอ้ 4. นักวิจยัตอ้งมีความรบัผิดชอบตอ่สิ่งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่จะเป็นสิ่งที่มีชวีิตหรือไม่มีชวีิต 
   นักวิจยัตอ้งด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั และเที่ยงตรงในการท าวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัคน สตัว ์
พืช ศิลปวฒันธรรม ทรพัยากร และสิ่งแวดลอ้ม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรกัษ ์ ศิลปวฒันธรรม
ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
    แนวทางปฏิบติั  
   4.1 การใชค้นหรือสตัวเ์ป็นตวัอยา่งทดลอง ตอ้งท าในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเทา่น้ัน 
   4.2 นักวิจยัตอ้งด าเนินการวิจยัโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายตอ่คน สตัว ์ พืช ศิลปวฒันธรรม 
ทรพัยากร และสิ่งแวดลอ้ม 
   4.3 นักวิจยัตอ้งมีความรบัผิดชอบตอ่ผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาและสงัคม  
ขอ้ 5. นักวิจยัตอ้งเคารพศกัดิศ์รี และสิทธขิองมนุษยท์ี่ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวิจยั 
    นักวิจยัตอ้งไม่ค านึงถึงผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกัดิศ์รีของเพ่ือน
มนุษยต์อ้งถือเป็นภาระหนา้ที่ที่จะอธบิาย จดุมุ่งหมายของการวิจยัแกบุ่คคลที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบงัคบั และไม่ละเมิดสิทธสิว่นบุคคล 
   แนวทางปฏิบติั  
   5.1 นักวิจยัตอ้งมีความเคารพในสิทธขิองมนุษยท์ี่ใชใ้นการทดลองโดยตอ้งไดร้บัความยินยอมกอ่นท าการ
วิจยั 
   5.2 นักวิจยัตอ้งปฏิบติัตอ่มนุษยแ์ละสตัวท์ี่ใชใ้นการทดลองดว้ยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแตผ่ลประโยชน์
ทางวิชาการจนเกิดความเสยีหายที่อาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ 
   5.3 นักวิจยัตอ้งดูแลปกป้องสิทธปิระโยชนแ์ละรกัษาความลบัของกลุม่ ตวัอยา่งที่ใชใ้นการทดลอง  
ขอ้ 6. นักวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข ัน้ตอนของการท าวิจยั 
   นักวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ตอ้งตระหนักวา่ อคติสว่นตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจสง่ผล
ใหมี้การบิดเบือนขอ้มูลและขอ้คน้พบทางวิชาการ อนัเป็นเหตใุหเ้กิดผลเสียหายตอ่งานวิจยั 
   แนวทางปฏิบติั  
   6.1 นักวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจยัดว้ยความเกรงใจ 
   6.2 นักวิจยัตอ้งปฏิบติังานวิจยัโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑแ์ละไม่มีอคติมาเก่ียวขอ้ง 
   6.3 นักวิจยัตอ้งเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยั โดยหวงัประโยชนส์ว่น
ตน หรือตอ้งการสรา้งความเสียหายแกผู่อ้ื่น  



ขอ้ 7. นักวิจยัพึงน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นทางที่ชอบ 
  นักวิจยัพึงเผยแพรผ่ลงานวจิยัเพ่ือประโยชนท์างวิชาการและสงัคมไม่ขยายผลขอ้คน้พบจนเกินความเป็น
จริง และไม่ใชผ้ลงานวิจยัไปในทางมิชอบ 
   แนวทางปฏิบติั  
   7.1 นักวิจยัพึงมีความรบัผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผ่ลงานวิจยั  
   7.2 นักวิจยัพึงเผยแพรผ่ลงานวิจยัโดยค านึงถึงประโยชนท์างวิชาการ และสงัคม ไม่เผยแพรผ่ลงานวิจยั
เกินความเป็นจริง โดยเห็นแกป่ระโยชนส์ว่นตนเป็นที่ต ัง้  
   7.3 นักวิจยัพึงเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบ 
ยืนยนัในทางวิชาการ  
ขอ้ 8. นักวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ื่น 
   นักวิจยัพึงมีใจกวา้ง พรอ้มที่จะเปิดเผยขอ้มูลและข ัน้ตอนการวิจยัยอมรบัฟังความคิดเห็นและเหตผุลทาง
วิชาการของผูอ้ื่น และพรอ้มที่จะปรบัปรงุแกไ้ขงานวิจยัของตนใหถ้กูตอ้ง 
   แนวทางปฏิบติั  
   8.1 นักวิจยัพึงมีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรา้งความเขา้ใจในงานวิจยักบั
เพ่ือนรว่มงานและนักวิชาการอื่นๆ 
   8.2 นักวิจยัพึงยอมรบัฟัง แกไ้ขการท าวิจยัและการเสนอผลงานวิจยัตามขอ้แนะน าที่ดี เพ่ือสรา้งความรูท้ี่
ถกูตอ้งและสามารถน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
ขอ้ 9. นักวิจยัพึงมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมทกุระดบั 
   นักวิจยัพึงมีจิตส านึกที่จะอทุิศก าลงัสติปัญญาในการท าวิจยั เพ่ือความกา้วหนา้ทาง วิชาการเพ่ือความ
เจริญและประโยชนส์ขุของสงัคมและมวลมนุษยช์าติ 
   แนวทางปฏิบติั  
   9.1 นักวิจยัพึงไตรต่รองหาหวัขอ้การวิจยัดว้ยความรอบคอบและท าการวิจยัดว้ยจิตส านึกที่จะอทุิศก าลงั
ปัญญาของตน เพ่ือความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบนัและประโยชนส์ขุตอ่สงัคม  
   9.2 นักวิจยัพึงรบัผิดชอบในการสรา้งสรรคผ์ลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสงัคม ไม่ท าการวิจยัที่ขดั
กบักฎหมาย ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
   9.3 นักวิจยัพึงพฒันาบทบาทของตนใหเ้กิดประโยชนย่ิ์งขึน้ และอทุิศเวลา น า้ใจ กระท าการสง่เสริม
พฒันาความรู ้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยัรุน่ใหม่ใหมี้สว่นสรา้งสรรคค์วามรูแ้กส่งัคมสืบไป  
 


