
 

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ  
     

 
 นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก้ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป พึงทําวิจัยอย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน ต้องมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย แนวทางปฏบิัติ หมายเหตุ 
1. นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงานและ
บุคคลท่ัวไป 

นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ 
มี ใ จ เ ปิ ด ก ว้ า ง ท า ง ค ว า ม คิ ด
ปราศจากอคติ มีความยุติธรรม
และมีความประพฤติอันดีงาม
สมควรแก่ตําแหน่งหน้าที่ 

1.1 นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 

ต้ังแต่ก่อนการดําเนินงานวิจัย ระหว่างการดําเนินงานวิจัย และ
หลังการดําเนินงานวิจัย รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการ
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1.2 ให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล ความคิดเห็น ผลงาน และถ้อยคํา
ที่นํามาใช้ในงานวิจัยอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

1.1.3 ไม่ระบุช่ือหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นที่ปรึกษา 
หรือผู้ร่วมโครงการวิจัย โดยไม่ได้รับคํายินยอมจากบุคคลน้ันก่อน 

1.1.4 เสนอข้อมูลและแนวคิดโดยสุจริต เปิดเผยและ
ตรงไปตรงมา ในข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

1.1.5 ไม่ขอรับทุนซ้ําซ้อน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมจาก
แหล่งทุนให้กระทําได้ และต้องแจ้งให้แหล่งทุนทราบด้วย 

1.1.6 ไม่จงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยในข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้แตกต่างกัน โดยหวังให้เข้าใจว่าเป็นคนละ
โครงการกัน เพ่ือย่ืนขอทุนวิจัยจากหลายแหล่ง 

1.1.7 ไม่จ้างวานให้ผู้อื่นทําวิจัยให้ แล้วระบุช่ือตนเองเป็น
ผู้ทําวิจัยและผู้นิพนธ์ 

1.1.8 ไม่สร้างผลงานวิจัยอันเป็นเท็จ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้
เก็บรวบรวมมาจริง และวิเคราะห์สรุปผลให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ 

1.1.9 ไม่ใส่ช่ือบุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัยโดยหวัง
ใช้ตําแหน่งหรือช่ือเสียงของบุคคลน้ัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ได้รับทุน
วิจัย หรือเพ่ือจูงใจให้สํานักพิมพ์หรือวารสารตีพิมพ์บทความหรือ
รายงานวิจัย 
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1.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ 

1.2.1 ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงในสัญญาที่ได้ลง
นามไว้แก่แหล่งทุนและหน่วยงานต้นสังกัด 

1.2.2 ไม่ละทิ้งหรือยกเลิกการดําเนินงานวิจัยโดยไม่มีเหตุผล
อันควร 

1.2.3 มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งผลที่จะเกิดแก่สังคมเป็น
หลัก ไม่ใช่ผลงานวิจัยไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทําลายผู้อ่ืน 
และบิดเบือนความจริง เป็นต้น 
1.3 นักวิจัยต้องมีใจเปิดกว้างทางความคิด 

1.3.1 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อติติง และคํา
วิจารณ์เชิงวิชาการจากเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืน ด้วยใจที่เป็นกลาง 

1.3.2 แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืน
ด้วยความบริสุทธ์ิใจปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทาง
วิชาการ และไม่ลบหลู่นักวิจัยอ่ืน 
1.4 นักวิจัยต้องมีความยุติธรรม 

1.4.1 มีความเป็นธรรมในการให้นํ้าหนักความรับผิดชอบใน
ระหว่างผู้ร่วมวิจัยเก่ียวกับเน้ืองาน การกําหนดช่ือเรื่อง และ
จํานวนบทความวิชาการท่ีจะตีพิมพ์ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับใน
ความเป็นผู้นิพนธ์ร่วมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยมีการตกลงที่
ชอบด้วยเหตุผล และยอมรับกันในคณะวิจัย 

1.4.2 มีความโปร่งใสในการแบ่งค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยใน
ระหว่างผู้ร่วมวิจัย จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถทําวิจัยในส่วนที่แต่
ละคนรับผิดชอบได้จนสําเร็จ จัดสรรค่าตอบแทน สิทธิหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้ (ถ้ามี) ให้ผู้ร่วมวิจัยอย่างเที่ยงธรรมและเป็นที่
ยอมรับด้วยเหตุและผล 

1.4.3 ไม่นําส่วนหน่ึงส่วนใดของการวิจัยที่ได้ตกลงและ
ดําเนินงานร่วมกันในคณะวิจัย เช่น ข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศึกษา
กระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ์ เป็นต้น ไปใช้ประโยชน์ในประเด็น
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อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน อาทิ ขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนอ่ืนตีพิมพ์รายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะช่ือตนเป็นผู้นิพนธ์ จด
สิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหน้า
โครงการวิจัย 
1.5 นักวิจัยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมวิจัย 

1.5.1 ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม สมควรแก่ตําแหน่ง
หน้าที่ 

1.5.2 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยอ่ืนๆ ในการคิดค้นคว้า 
หาเหตุผลในการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา 

1.5.3 คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเที่ยงธรรมไม่ประนีประนอม
จนทําให้ผลงานวิจัยด้อยคุณค่า 

1.5.4 พัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงข้ึนและ
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมวิจัยในคณะและนักวิจัยอ่ืนๆ พัฒนาความรู้
ความสามารถในการวิจัย ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์ความรู้ ช้ีแนะและแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน 

2. นักวิจัยพึงทําวิจัยอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความเสียสละ 
ขยัน และอดทน 

นักวิจัยต้องทุ่มเททําวิจัยอย่าง
เต็มกําลังความสามารถด้วยความ
ขยันและอดทน อุทิศเวลาเพ่ือการ
วิจัยอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ 
เ พ่ื อ ใ ห้ ง า น วิ จั ย สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลาที่
กําหนด 

2.1 ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และประสบการณในศาสตร์ที่
เกี่ยวเน่ืองกับเรื่องที่วิจัย เพ่ือให้งานวิจัยก้าวหน้า ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย 

2.2 อุทิศเวลาเพ่ือการวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพียงพอ และด้วยความ
ขยันและอดทน เพ่ือให้งานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 

2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความ
เข้าใจในงานวิจัยกับผู้ร่วมงานและนักวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่งานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้
ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
มากย่ิงขึ้น 
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3. นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ 

โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน
ของการทาํวิจัย 

นั ก วิ จั ย ต้ อ ง มี อิ ส ร ะท า ง
ความคิด ไม่ยอมสูญเสียเสรีภาพ
ทางวิชาการ ต้องนําเสนอ
ผลงานวิจัยตามความเป็นจริง 
และเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา 
โดยปราศจากอคติ 

3.1 มีอิสระทางความคิด และเสรีภาพทางวิชาการในการทํางาน
วิจัย เพ่ือรักษามาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรม
รวมทั้งเกียรติคุณของนักวิจัย 

3.2 ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ทางการเงิน และผลประโยชน์ทับซ้อน
อ่ืนใด มาทําให้สูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ หรือมาทําให้การ
ดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัยเบ่ียงเบนหรือผิด
ไปจากความเป็นจริง 

3.3 รายงานข้อค้นพบจากการวิจัยตามความเป็นจริง และ
เสนอแนะด้วยแนวคิดที่เปิดเผยตรงไปตรงมา และปราศจาก
อคติ 

3.4 ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเป็นจริงและต้อง
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา จากการนําเสนอรายงาน
วิจัยสู่สาธารณชนด้วย 

 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผดิชอบต่อ
สิ่งทีศ่ึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเปน็คน 
สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อม 

นั ก วิ จั ย ต้ อ งทํ า วิ จั ย ด้ ว ย
จิตสํานึกว่า จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายต่อสิ่ง
ที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต
หรือไม่มีชีวิตต้องดําเนินการวิจัย
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังและ
เป่ียมด้วยคุณธรรมในการทําวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช สังคม 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 

4.1 พึงตระหนักว่า การใช้คนหรือสัตว์เป็นหน่วยทดลองต้อง
กระทําในกรณีที่ไม่มีทิศทางเลือกอ่ืนเท่าน้ัน 

4.2 ดําเนินงานวิจัยด้วยสติปัญญาความรอบคอบ ระมัดระวังและ
เป่ียมด้วยคุณธรรมในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 
โดยต้องป้องกันอันตรายหรือความเสียหาในทุกขั้นตอน และ
ทุกระยะของการวิจัย และต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่
สิ่งที่ศึกษา รวมทั้งที่จะเกิดแก่ตนเองด้วย 

4.3 มีมาตรการในการดูแล จัดเก็บ รักษาสิ่งที่ใช้ในการศึกษาหรือ
ทดลอง และป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อโรค แมลงการ
แพร่กระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ถูกดัดแปลงทาง
พันธุกรรมมลพิษ และอ่ืนๆ รวมท้ังมีมาตรการในการกําจัด
มลพิษ ของเสียและสิ่งที่อาจเป็นอันตรายใดๆ อันเป็นผลมา
จากการศึกษาหรือทดลองเพ่ือมิให้เกิดอันตรายหรือความ
เสียหายต่อคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

 


