
จรรยาบรรณนักวจิัย 
โดย     ส านักงานคณะกรรมการวจิัย

แห่งชาติ สภาวจิัยแห่งชาติ 



วตัถุประสงค์ 
เพือ่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวจิัย
ทั่วไป โดยมีลกัษณะเป็นข้อพงึสังวรณ์ มากกว่าจะ
เป็นข้อบังคบั อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้าง
จรรยาบรรณในหมู่นักวจัิยต่อไป 



นิยาม 
• นักวิจัย หมายถึง ผู้ทีด่ าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ 

เพือ่ตอบประเด็นทีส่งสัย โดยมีระเบียบวธีิอนัเป็นที่ ยอมรับใน  แต่
ละศาสตร์ที่เกีย่วข้อง ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคดิ มโนทศัน์ และ
วธีิการทีใ่ช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

• จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสมแสดงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ทีก่ลุ่มบุคคลแต่ละ
สาขาวชิาชีพประมวลขึน้ไว้เป็นหลกั เพือ่ให้สมาชิกในสาขาวชิาชีพ
น้ันๆยดึถือปฏิบัติ เพือ่รักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกยีรตคุิณของ
สาขาวชิาชีพของตน 



นิยาม 
จรรยาบรรณนักวจิัย หมายถึง หลกัเกณฑ์ควรประพฤติ
ปฏิบัติของนักวจิัยทั่วไป เพือ่ให้การด าเนินงานวจิัย
ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัวชิาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกนั มาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าอย่างสมศักดิ์ศรีและเกยีรติภูมิของนักวจัิย  



จรรยาบรรณนักวจิัย:แนวทางปฏิบัต ิ
1. นักวจิยัต้องซ่ือสัตย์และมคุีณธรรมในทางวชิาการและ           
การจดัการ 
– นักวจัิยต้องมคีวามซ่ือสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อืน่มาเป็น
ของตน ไม่ลอกเลยีนงานของผู้อืน่  

     ต้องให้เกยีรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่ง 

     ทีม่าของข้อมูลทีน่ าใช้ในงานวจัิย  

     ต้องซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวจัิย และมคีวาม 

     เป็นธรรมเกีย่วกบัผลประโยชน์ที่ ได้จากการวิจัย 



แนวทางปฏิบัต ิ
1.1 นักวจัิยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อืน่ 

– นักวจิัยต้องมีความซ่ือสัตย์ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวจิัย 
ตั้งแต่การเลอืกเร่ืองทีจ่ะท าวจิัย การเลอืกผู้เข้าร่วมท าวจัิย การ
ด าเนินการวจิัย ตลอดจนการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

– นักวจิัยต้องให้เกยีรติบุคคลอืน่ โดยการอ้างถงึบุคคล หรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลและความคดิเห็นทีน่ ามาใช้ในงานวจิัย 



แนวทางปฏิบัติ 

1.2 นักวจัิยต้องซ่ือตรงต่อการหาทุนวจัิย 
– นักวจิัยต้องเสนอข้อมูลละแนวคิดอย่างตรงไปตรงมาในการเสนอ

โครงการวจิัยเพือ่ขอรับทุน 

– นักวจิัยต้อเสนอโครงการวจิัยด้วยความซ่ือสัตย์โดยไม่ขอทุนซ ้าซ้อน 

1.3 นักวิจัยต้องมคีวามเป็นธรรมเกีย่วกบัผลประโยชน์ที่ได้จากการ
วจิัย 
– นักวจิัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวจิัยแก่ผู้ร่วมวจิัยอย่างยุติธรรม 
– นักวจิัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผู้อืน่มา

อ้างว่าเป็นของตน 

 



จรรยาบรรณ:แนวทางปฏิบัต ิ
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพนัธกรณีในการท าวจิัย ตามข้อตกลงทีท่ าไว้

กบัหน่วยงานทีส่นับสนุนการวจัิยและต่อหน่วยงานทีต่นสังกดั 

– นักวจิัยต้องปฏิบัติตามพนัธกรณีและข้อตกลงการวจิัยที่
ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนั อุทศิเวลาท างานวจิัยให้
ได้ผลดทีี่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผดิชอบไม่
ละทิง้งานระหว่างด าเนินการ 

 



แนวทางปฏิบัติ 
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพนัธกรณใีนการท าวจิัย 

– นักวจิัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอยีดรอบคอบ 

เพือ่ป้องกนัความขัดแย้งที่จะเกดิขึน้ในภายหลงั 

– นักวจิัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 

2.2 นักวจัิยต้องอุทศิเวลางานวจัิย 
– นักวจิัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กบังานวจิัย เพือ่ให้ได้มา

ซ่ึงผลงานทีม่ีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 

 
 



แนวทางปฏิบัติ 
2.3 นักวจิัยต้องมีความรับผดิชอบ 

– นักวจิัยต้องมีความรับผดิชอบ ไม่ละทิง้งานโดยไม่มีเหตุผลอนั
ควร และส่งงานตามก าหนดเวลา  ไม่ท าผดิสัญญาข้อตกลง
จนก่อให้เกดิความเสียหาย 

– นักวจิัยต้องมีความรับผดิชอบในการจัดท ารายงานวจิัยฉบับ
สมบูรณ์ เพือ่ให้ผลเกดิจากการวจิัยได้น าไปถูกใช้ประโยชน์
ต่อไป 



จรรยาบรรณ : แนวทางปฏิบัติ 
3. นักวจัิยต้องมีความรู้พืน้ฐานในสาขาวชิาที่ท าการวจัิย 

– นักวจัิยต้องมพีืน้ฐานความรู้ในสาขาที่ท าการวจัิยอย่างเพยีงพอและมี
ความรู้ความช านาญหรือมปีระสบการณ์ เกีย่วเน่ืองกบัเร่ืองทีท่ าวิจัย 
เพือ่น าไปสู่งานวจัิยทีม่คุีณภาพ และเพือ่ป้องกนัปัญหาการวเิคราะห์ 

การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อนัอาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อ
งานวจิัย 

 



แนวทางปฏิบัติ 
3.1 นักวจิยัต้องมพีืน้ฐานความรู้ ความช านาญหรือ
ประสบการณ์เกีย่วกบัเร่ืองทีท่ าวจิัยอย่างเพยีงพอ เพือ่
น าไปสู่งานวจิยัทีม่คุีณภาพ  

3.2 นักวจิยัต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวจิยัใน
สาขาวชิาน้ันๆ เพือ่ป้องกนัความเสียหายต่อวงการวชิาการ 

 



จรรยาบรรณ : แนวทางปฏิบัติ 
4. นักวจิัยต้องมีความรับผดิชอบต่อส่ิงที่ศึกษาวจิัย ไม่ว่าจะเป็นส่ิง

ที่มีชีวติหรือไม่มีชีวติ 

– นักวจิัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวงั และ
เที่ยงตรงในการท าวจิัยที่เกีย่วข้องกบัคน สัตว์ พชื 
ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกและมี
ปณิธานทีจ่ะอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 



แนวทางปฏิบัติ 
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีที่ไม่มี

ทางเลอืกอืน่เท่าน้ัน 

4.2 นักวจิัยต้องด าเนินการวจิัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความ
เสียหายต่อคน สัตว์ พชื ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อม 

4.3 นักวจิัยต้องมีความรับผดิชอบต่อผลทีจ่ะเกดิต่อตนเอง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม 



จรรยาบรรณ : แนวทางปฏิบัติ 
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทีใ่ช้เป็นตัวอย่างในการ

วจิัย 

– นักวจิัยต้องไม่ค านึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลย 
และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพือ่นมนุษย์ ต้องถอืเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวจิัยแก่บุคคลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 



แนวปฏิบัติ 
5.1 นักวจัิยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ทีใ่ช้ในการทดลองโดย

ต้องได้รับความยนิยอมก่อนท าการวิจัย 

5.2 นักวจัิยต้องปฏบัิตต่ิอมนุษย์และสัตว์ทีใ่ช้ในการทดลองด้วยความ
เมตตา ไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวชิาการจนเกดิความเสียหายที่
อาจก่อให้เกดิความขัดแย้ง 

5.3 นักวจัิยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และความลบัของผู้ทีใ่ช้ในการ
ทดลอง 



จรรยาบรรณ : แนวทางปฏิบัต ิ
6. นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขั้นตอน

ของการท าวจิยั 

–นักวจิัยต้องมีอสิระทางความคดิต้องตระหนักว่า 
อคติส่วนตนหรือความล าเอยีงทางวชิาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทาง
วชิาการ อนัเป็นเหตุให้เกดิผลเสียหายต่องานวจิยั 



แนวทางปฏิบัติ 
6.1 นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคดิ ไม่ท างานวจิัยด้วยความเกรงใจ 

6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัตงิานวิจัยโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มี
อคตมิาเกีย่วข้อง 

6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลการวจิัย โดยหวงัประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหาย
แก่ผู้อืน่ 



จรรยาบรรณ : แนวทางปฏิบัติ 

7. นักวจิัยพงึน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

–นักวจิัยพงึเผยแพร่ผลงานวจิัยเพ่อประโยชน์ 
ทางวชิาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจน
เกนิความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวจิัยไปในทาง
มิชอบ 

 



แนวทางปฏิบัติ 
7.1 นักวิจัยพงึมีความรับผดิชอบและรอบคอบในการเผยแพร่งานวจิัย 

7.2 นักวิจัยพงึเผยแพร่ผลงานวจิัยโดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางวชิาการ 
และสังคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกนิความเป็นจริงโดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัาวเป็นทีต่ั้ง 

7.3 นักวิจัยพงึเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบ ยนืยนัทางวชิาการ 



จรรยาบรรณ : แนวทางปฏิบัติ 

8. นักวจิัยพงึเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของ
ผู้อืน่ 

–นักวจิัยพงึมีใจกว้าง พร้อมทีจ่ะเปิดเผยข้อมูล
และขั้นตอนการวจิัย ยอมรับฟังความคดิเห็น
และเหตุผลทางวชิาการของผู้อืน่ และพร้อมทีจ่ะ
ปรับปรุงแก้ไขงานวจิัยของตนให้ถูกต้อง 



แนวทางปฏิบัติ 
8.1 นักวจิยัพงึมีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ ียนิดีแลกเปลีย่น
ความคดิเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวจิัยกบัเพือ่น
ร่วมงานและนักวชิาการอืน่ๆ  

8.2 นักวจิัยพงึยอมรับฟัง แก้ไขการท าวจิัยและการ
เสนอผลงานวจิัยตามข้อแนะน าที่ด ีเพือ่สร้างความรู้ที่
ถูกต้อง และสามารถน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ได้ 



จรรยาบรรณ : แนวทางปฏิบัติ 
9. นักวจิยัพงึมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 

–นักวจิยัพงึมีจติส านึกทีจ่ะอุทศิก าลงัสตปัิญญาในการ
วจิัย เพือ่ความก้าวหน้าทางวชิาการ เพือ่ความเจริญ
และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาต ิ



  แนวทางปฏิบัติ 
9.1 นักวิจัยพงึไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท า

การวจัิยด้วยจิตส านึกทีจ่ะอุทศิก าลงัสติปัญญาของตนเพือ่
ความก้าวหน้าทางวชิาการ เพือ่ความเจริญของสถาบันและประโยชน์
สุขต่อสังคม 

9.2 นักวิจัยพงึรับผดิชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวชิาการเพือ่ความ
เจริญของสังคม ไม่ท าการวจิัยที่ขัดกบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

9.3 นักวิจัยพงึพฒันาบทบาทของตนให้เกดิประโยชน์ยิง่ขึน้ และอุทศิ
เวลา น า้ใจ กระท า การส่งเสริมพฒันาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของ
นักวจัิยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 



บรรณานุกรม 
Davis, Duane . Business Research for 

Decision Making 

     4thed . Duxbury Press , 1996 

Cooper, Donald R. and Schindler , 

Pamela S. 

      Business Research Methods, 

6thed. 

      Mcgraw - Hill . 1998 

Cooper, Donald R. and Emory, C.William. 

      Business Research Methods, 

5thed. 

      Richard D.Irwin Inc. 1995 



บรรณานุกรม 
Proctor, Tony . Essentials of Marketing 

Research 

       Pitman Publishing. 1997 

Zikmuand, William G. Business Research 

Methods 

        5thed . The Dryden Press. 1997 

Gay, L.R. and Diehl , P.L Research Methods for 

Business and Management 

        Macmillan Publishing Company. 1992 

Sekaran, Uma. Research Methods for Business: 

        A skill Building Approach 3rded. 

        John Wiley & Sons , Inc. 2000 
 



THE END 


