
 
 
 
 นักวิจัยพึงใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  ด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและตามระเบียบแบบแผน
วิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย  ตั้งแต่ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  ระหว่างการด าเนิน
งานวิจัย  และหลังการด าเนินงานวิจัย  จนถึงการน าผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง  โดยรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
 

จรรยาวิชาชีพในการท าวิจัย แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. ก่อนการด าเนินงานวิจัย 
นั ก วิ จั ย ค ว ร เ ขี ย น

โครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด 
แ ล ะมี ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม า รถ
เพียงพอ  ต้องให้เกียรติและอ้างถึง
นั ก วิ ช าการ ห รือแหล่ งข้ อมู ล
ข่าวสารที่น ามาใช้ ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัยในคนหรือในสัตว์  มีความ
โปร่งใสในการเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับทุนวิจัย  ต้องศึกษาข้อตกลง
หรือสัญญาโครงการวิจัยอย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วน  รวมทั้งแจ้ง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่
จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา 
เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่าง
นักวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด และ
แหล่งทุนวิจัย 

1.1 ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความก้าวหน้ าทาง
วิชาการ  การแก้ปัญหา  และประโยชน์สุขของสังคมและ
ประเทศชาติ 

1.2 มีความเป็นกลางทางวิชาการ และไม่ด าเนินการวิจัย 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตี หรือท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความ
เสียหาย 

1.3 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด และที่เกี่ยวกับการ
ให้ทุนวิจัยของแหล่งทุน และเกี่ยวข้องกับการให้ทุนวิจัยของ
แหล่งทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนน าเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุน เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

1.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ ตนถนัด มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิจัย
ให้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการและ
การวิจัย 

1.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะท าวิจัย
อย่างเพียงพอ ก่อนลงมือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

1.6 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมูล  หรือ
แหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงานและถ้อยค าที่น ามาใช้ในการ
เขียนโครงการวิจัย ต้องไม่แอบอ้าง หรือสร้างข้อมูลเท็จ หรือ
ปลอมแปลงข้อมูล หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  หรือ
กระท าการใดๆ ที่ท าให้แหล่งทุนเกิดความเข้าใจผิดไปจากความ
เป็นจริง 

1.7 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ
ของศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย 

1.8 ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

 

จรรยาวิชาชพีในการท าวิจยั และแนวทางปฏบิตัิ 



- 2 – 
 

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ             ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ
      

จรรยาวิชาชีพในการท าวิจัย แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 

โดยต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคน  ให้
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน  (หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) 
เพ่ือรับรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย 

1.9 ขอรับค ายินยอมจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรมที่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับการวิจัยได้ เช่น 
บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ หน่วยงานที่ดูแล เป็นต้น ก่อนเริ่ม
ด าเนินงานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับการวิจัยมี
อิสระในการตัดสินใจเข้ารับการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัยได้
ตามต้องการ 

1.10 ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แม่นย า โดยใช้สัตว์ทดลอง
จ านวนน้อยที่สุด ทั้งนี้ต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในชื่อ
เรียกอย่างอ่ืน) เพ่ือรองรับหรือให้ความเห็นชอบ ก่อนยื่นเสนอต่อ
แหล่งทุนวิจัย 

1.11 ขออนุญาตเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย ให้ได้ค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
หรือทดลอง 

1.12 ระบุสถานที่ที่ จะด าเนินการวิจัยอย่ างชัด เจน
โดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องใช้คนหรือสัตว์เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย 

1.13 ระบุช่วงเวลาในการท าวิจัยในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย และระยะเวลาทั้งหมดที่จะใช้ในการท าวิจัย
อย่างชัดเจน 

1.14 มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน
วิจัยไม่ปิดบังหรืออ าพรางวัตถุประสงค์ที่แทจ้ริงของการวิจัย และ
ต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาใน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

1.15 ศึกษาและท าความเข้ าใจข้อตกลงหรือสัญญา
โครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ว่าไม่ขัดกับมาตรฐานทาง
วิช าการและจรรยาวิช าชีพ วิ จั ย  รวมทั้ งอยู่ ใน วิสั ยและ
ความสามารถที่นักวิจัยจะกระท าให้ส าเร็จได้โดยมีอิสระทาง
ความคิด ก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญากับแหล่ง
ทุนวิจัย 

1.16 แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามใน
ข้อตกลงหรือสัญญา ให้เป็นที่ เข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัย
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หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ให้ทุนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในข้อตกลง หรือสัญญา เพ่ือให้แต่ละฝ่ายยึดถือปฏิบัติ
ตาม และปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน รวมทั้งด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานว่าด้วยการวิจัย 
 

2. ระหว่างการด าเนินงานวิจัย 
นักวิจัยต้องแน่ใจว่า เครื่องมือ

และวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ ข้อมูล มีความถูก
ต้องตามหลักวิชาการและระเบียบ
วิธีวิจัย เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัยนั้นต้อง
ปฏิ บั ติ ต่ อคนและสั ต ว์ ที่ ใช้ ใน
การศึกษาหรือทดลองด้วยความ
เม ตต า  เก็ บ รั กษ าข้ อมู ล แล ะ
เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็น
ระบ บระ เบี ยบและป ลอดภั ย 
พร้อมรับการตรวจสอบทุกระยะ
ของการด า เนิ น งานวิ จั ย  ต้ อ ง
ด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงใน
สัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ความก้าวหน้าตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไป
ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือ 
จากที่ระบุในข้อตกลงหรือสัญญา 
ต้องระงับและพร้อมยุติการด าเนิน
งานวิจัยทันทีที่พบว่างานวิจัยของ
ตนมีผลกระทบต่อสาธารณชน
สิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของ
ประเทศอย่างรุนแรง และโดยมิได้
คาดคิดมาก่อน 

2.1 ไมม่ีอคติในการเลือกกลุ่มตัวอยา่งหรือผู้รับการวิจัย 
2.2 ตรวจสอบให้แนใ่จว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมี

ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคแ์ละกลุ่มตัวอยา่งในการวิจัย 
2.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย ที่เป็นที่
ยอมรับของศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย 

2.4 ไม่ ใช้สินค้าหรือบริการ หรือใบส าคัญซึ่ งถือเป็ น
หลักฐานว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือได้รับสิ่งใดๆ เป็นการ
ตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับการวิจัยร่วมมือในการตอบหรือ
ให้ ข้อมูลหรือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัยตามที่นักวิจัย
ต้องการ 

2.5 ไม่มีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การ
แปลผล การวิจารณ์ การสรุปผล และการให้ข้อเสนอแนะในการ
วิจัย 

2.6 ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยหรือทดลอง ไม่เปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวของผู้รับการวิจัย เว้นแตจ่ะได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

2.7 ปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลอง
ด้วยเมตตาธรรม ต้องปกป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่คนหรือสัตว์ที่ใชในการศึกษาหรือ
ทดลอง 

2.8 จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย่างถี่ถ้วน
และมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการ
วิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย เพ่ือตนเองและผู้ร่วม
วิจัยได้ใช้ประโยชน์ และเพ่ือความโปร่งใส รวมทั้งความพร้อมรับ
การตรวจสอบหากมีการร้องขอ 

2.9 ด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด
และรายงานความก้าวหน้าตามกรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งพร้อมรับ
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การตรวจสอบจากบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกระยะของ
การด าเนินงานวิจัยเพ่ือความโปร่งใสและแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การวิจัย 

2.10 ติดตามและทบทวนการด าเนินงานวิจัยเป็นระยะ ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ
สามารถแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนไดอ้ย่างทันทว่งที 

2.11 หมั่นตรวจสอบกับผู้ร่วมวิจัยตลอดช่วงการด าเนิน 
งานวิจัย ว่าได้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาวิชาชีพของ
นักวิจัยและพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องโดยไมล่ะเลยหรือหลีกเลี่ยง 

2.12 ไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลงหรือสัญญาที่ท าไว้กับแหล่งทุน
และหน่วยงานต้นสังกัด หรือที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้รับการวิจัย และต้อง
ไมข่ัดตอ่กฎหมายและศีลธรรม 

2.13 ระงับการด าเนิน งานวิจัย  และเสนอขอความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่งทุน เพ่ือยุติการด าเนิน
งานวิจัยทันทีที่พบว่า งานวิจัยของตนมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
สิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรงโดยมิได้
คาดคิดมาก่อนและอาจจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างอ่ืนด้วยความ
รอบคอบและด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ เพ่ือหรือระงับความรุนแรง
ที่อาจเกิดข้ึน 

 

3. หลังการด าเนินงานวิจัย 
นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงาน

ผลการวิจัยมีความชัดเจนและมี
ข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุน
เพียงพอต้องให้เกียรติและอ้างถึง
นั กวิชาการหรือแหล่ งข้อมูลที่
น ามาใช้ในรายงานผลการวิจัยระบุ
และล าดับชื่อผู้นิพนธ์อย่างถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่ส่งบทความวิจัยหรือ
ผลงานวัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ์ใน
วารสารมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่
ชอบธรรม และแสดงความรับผิด 
ชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการ

3.1 จัดท าและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมี
รายละเอียดตามโครงร่างและส่วนประกอบต่างๆ ในรายงานที่เป็น
ที่ยอมรับของศาสตร์สาขาที่วิจัยมีความชัดเจน  มีข้อมูลหรือ
หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ไม่ขยายข้อค้นพบจากงานวิจัยเกิน
ความเป็นจริงและต้องจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารตามความ
ต้องการของแหล่งและหน่วยงานต้นสังกัด ภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด 

3.2 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ หรือแหล่งที่มาของ
ข้อมูล แนวคิด ผลงาน และถ้อยค าที่ได้น ามาใช้ในรายงานการ
วิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ต้องไม่แอบ
อ้างหรือสร้างข้อมูลเท็จ หรือปลอมแปลงข้อมูล หรือน าผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือน าผลงานเดิมหรือเกือบเหมือนเดิม
ของตนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอา้งถึงอย่างชัดเจน 

3.3 ระบุและล าดับชื่อผู้นิพนธ์ในรายงานผลการวิจัย และ
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น าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร
ส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยตามระยะ 
เวลาที่หน่ วยงานต้นสังกัดหรือ
แหล่งทุนก าหนด เพ่ือให้พร้อมรับ
การตรวจสอบหากมีการร้องขอ 

 

บทความวิชาการ ตามที่ได้ตกลงไว้ ตั้งแต่ต้นกับผู้ร่วมวิจัย หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อมีเหตุผลอันควร และเป็นที่ยอมรับใน
คณะผู้รว่มวิจัยโดยไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์ 

3.4 แสดงความขอบคุณต่อบุคคล คณะบุคคล และองค์กร
ที่สนับสนุนงานวิจัยในกิตติกรรมประกาศ เพ่ือเป็นเกียรติว่าเป็นผู้
มีส่วนในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งนี้ควรแจ้งใหผู้้จะได้รับการระบุชื่อ
ทราบและให้ค ายินยอมกอ่น 

3.5 ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย 

3.6 ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกัน ไปยัง
บรรณาธิการของวารสารมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยหวังว่าจะเป็นการ
เพ่ิมโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น เนื่องจากการกระท า
เช่นนี้อาจท าให้เกิดการตีพิมพ์ซ้ าซ้อน 

3.7 สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่ง
ภาษาได้ หากวารสารที่ส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ มีนโยบายรองรับ
หลักการดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
ล่วงหน้าด้วย 

3.8 สามารถส่งเรื่องเต็มของบทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานการประชุมวิชาการแล้ว ไปให้วารสารวิชาการพิจารณาได้
แตค่วรแจ้งใหบ้รรณาธิการวารสารทราบด้วย 

3.9 ไม่พิมพ์ผลงานวิจัยโดยการแบ่งย่อยให้ป็นหลายเรื่อง
เกินความเหมาะสม แต่อาจท าได้หากบทความเหล่านั้นมีเนื้อหา
เหมือนกันไม่เกินร้อยละสิบและต้องไม่ใช้ตารางหรือภาพประกอบ
เดียวกัน ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารที่ตนส่ง
บทความไปไดร้ับทราบและยอมรับกอ่น 

3.10 เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่
มีคุณค่า และน าผลงานวิจัยไปทันใช้ประโยชน์ ผลงานที่เผยแพร่
ควรอยู่ในรูปแบบที่เขา้ใจงา่ยและชัดเจน 

3.11 แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบหรือผลเสียที่
อาจเกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และมีมาตรการ
รองรับหรือแก้ปัญหาความเข้าใจผิดของสังคมทีมีต่อผลงานวิจัยไว้
ด้วยอยา่งชัดเจน 

3.12 ไม่เพิกเฉย และรีบแก้ไขให้สังคมเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องอย่างทันท่วงที หากพบว่ามีผู้น าผลงานวิจัยของตนไป
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บิดเบือนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
3.13 มีมาตรการที่เป็นระบบระเบียบและปลอดภัย ในการ

เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย ตามระยะเวลาที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด หรือตามระยะเวลาที่
เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เพ่ือความโปร่งใสและพร้อมรับ
การตรวจสอบหากมีการร้องขอ 

3.14 ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจากแหล่งทุน ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรืออ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงหรือสัญญาที่ท าไว้
กับแหล่งทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน
วิจัย 
 

 


