
      
 

 
ความเป็นมา 

 ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัย ท่ีปรากฏ
สู่สาธารณชนมีความเท่ียงตรง นําเสนอสิ่งท่ีเป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง ก็จะ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การท่ีจะให้ได้มาซ่ึงงานวิจัยท่ีดี มีคุณภาพ จําเป็นต้องมี
ส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือ
จรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง 

 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดําเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ เพ่ือให้นักวิจัย 
นักวิชาการ  ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในสาขาวิชาต่างๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระท่ังได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป  โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าจะเป็น
ข้อบังคับ  อันจะนําไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 
 
นิยาม 

 นักวิจัย   หมายถึง ผู้ท่ีดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงครอบคลุมท้ังแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการ ท่ีใช้ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 จรรยาบรรณ  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ  ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

 จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
วิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม  ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 



จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง   ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน 
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
และมีความเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 

1.1 นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
• นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแต่การเลือกเรื่องท่ีจะทําวิจัย  

การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย  การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
• นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูล และความคิดเห็นท่ี

นํามาใช้ในงานวิจัย 
1.2 นักวิจัยต้องซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

• นักวิจัยต้องเสนอข้อมูล และแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ในการเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับทุน 

• นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซ่ือสัตย์ โดยไม่ขอทุนซํ้าซ้อน 
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ทีได้จากการวิจัย 

• นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
• นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นของตน 

ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนการ
วิจัยแต่ละหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยท่ีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาทํางาน
วิจัยให้ได้ผลดีท่ีสุด และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละท้ิงงานระหว่างดําเนินการ 
 แนวทางปฏิบัติ 

2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย 
• นักวิจัยต้องศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือป้องกันความ

ขัดแย้งท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลัง 
• นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย 
• นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้  ความสามารถ และเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย 

• นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตามกําหนดเวลา 
ไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

• นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอันเกิดจาก
การวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 



ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชํานาญ หรือมี
ประสบการณ์เก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีทําวิจัย เพ่ือนําไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหา การวิเคราะห์  
การตีความ  หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 

3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัยอย่างเพียงพอเพ่ือ
นําไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพ่ือป้องกันความเสียหาย
ต่อวงการวิชาการ 

 

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคน  
สัตว์  พืช  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติ 

4.1  การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลองต้องทําในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
4 .2  นั กวิ จั ย ต้อง ดํา เนินการวิ จั ย โดย มีจิ ตสํ านึ ก ท่ีจะไ ม่ ก่อความเสี ยหาย ต่อคน สัตว์  พืช     

ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 
4.3  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  และสังคม 

ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือน
มนุษย์   ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง
หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
5.1  นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิมนุษย์ท่ีใช้ในการทดลอง โดยต้องได้รับความยินยอม ก่อนทําการวิจัย 
5.2  นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ท่ีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์  
     ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง 

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด  ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้
มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 

6.1  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด  ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
6.2  นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์  และไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง 
6.3  นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์

ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 



ข้อ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิดความเป็นจริง   
และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 แนวทางปฏิบัติ 

7.1  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
7.2  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัย

เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง 
7.3  นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ

ยืนยันในทางวิชาการ 

ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง  พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อ่ืน  และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 

8.1  นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย 
      กับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ 
8.2  นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําท่ีดี เพ่ือ 
      สร้างความรู้ท่ีถูกต้อง และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญ
และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 แนวทางปฏิบัติ 

9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบ และทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลัง
ปัญญาของตน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม 

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ  เพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ทําการวิจัยท่ีขัด
กับกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งข้ึน  และอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 
-------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรับรองการให้ดําเนินการการวิจัยในมนุษย์ 
 
ID#        
ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
 (ภาษาไทย)           
             

(ภาษาอังกฤษ)           
             
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย 
 (ภาษาไทย)           
 (ภาษาอังกฤษ)            
 หน่วยงานท่ีสังกัด (คณะ/กอง)         
    (มหาวิทยาลัย/กรม)          
    (กระทรวง)           
สถานท่ีดําเนินการการวิจัยในมนุษย์ 

           
             
โครงงานนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก 

           
             
แล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงเห็นควรให้ดําเนินการการ
วิจัยในมนุษย์ ตามท่ีข้อเสนอโครงการนี้ได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

           ลงนาม       
                   (     ) 

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงาน 

 วัน / เดือน / ปี      

     ลงนาม      
             (         ) 
     ตําแหน่ง      หัวหน้าส่วนราชการ 
        วัน / เดือน / ปี     
 


