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คํานํา 
 

งานวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกร เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นงานวิจัยที่ปรากฎสูสาธารณชน
ตองมีความถูกตองเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดข้ึน การที่จะไดมาของ
งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการ
วิจัยอยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงที่นักวิจัยจะ
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย จึงได
จัดพิมพคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยข้ึนเพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือจรรยาบรรณนักวิจัยเลมนี้ ซึ่งอางอิงมาจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติจะเปนประโยชนแกนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และขอขอบคุณสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติมา ณ โอกาสนี้ ที่อนุญาตใหนําจรรยาบรรณนักวิจัยจัดพิมพเผยแพรใหแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 

รองศาสตราจารย ดร. มณี อัชวรานนท 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
       มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

    กันยายน 2553 
 



 
 
 
 

 



 
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  

 
จรรยาบรรณนักวิจัย  
 

ความเปนมา  
 

ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางย่ิง หากงานวิจัยที่ปรากฏ
สูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดข้ึนอยางแทจริง ก็จะ
นําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จําเปนตองมี
สวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย อยางมีคุณภาพแลว คุณธรรม
หรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญย่ิงประการหนึ่ง คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา
ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ นักวิจัยดังกลาว จึงไดริเริ่มดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจัยเพ่ือ
เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือใหนักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติได 
โดยผานกระบวนการขอรับ ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ และไดปรับปรุงให
เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ประกาศให
เปนหลักเกณฑควร ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป  

 
วัตถุประสงค  

 
เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ มากกวาจะ

เปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจัยตอไป  
 

  นิยาม  
 

นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบเพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอัน
เปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เก่ียวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใช ในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล  
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน การประกอบอาชีพ
ที่กลุมบุคคลแตละสาขาชีพประมวลข้ึนไวเปนหลัก เพ่ือใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพ     นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
รักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพ่ือใหการ ดําเนินงานวิจัย
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาให
เปนไปอยางสามศักดิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 
 
 
 
 



 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ  
 
 

ขอ 1 นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน ตอง

ใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุน วิจัย
และมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย  

1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  
       • นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย  
         การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

      • นักวิจัยตองใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและความคิดเห็นที่ 
        นํามาใชในงานวิจัย  
1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย  

       • นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย 
         เพ่ือขอรับทุน 

      • นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน  
1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย  

       • นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม  
     • นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอ่ืนมาอางวาเปนของตน  
 

 

ขอ 2 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน  
         การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด  

นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเก่ียวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลา
ทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ  

2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย  
       • นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบเพ่ือปองกัน  
         ความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง  

     • นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน  
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย  

      • นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัยเพ่ือใหไดมาซึ่ง 
       ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน 

2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย  
       • นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงานตาม 
         กําหนดเวลาไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย  

      • นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือใหผลอันเกิดจาก 
                   การวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป 
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ขอ 3 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย  

นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญหรือมี
ประสบการณเก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพ่ือนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพ่ือปองกันปญหาการ วิเคราะห การ
ตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย  

3.1 นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยาง 
     เพียงพอเพ่ือนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพ่ือปองกัน 

          ความเสียหายตอวงการวิชาการ 
 
ขอ 4 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต  

นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เก่ียวของกับคน สัตว พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  

4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอ่ืนเทานั้น 
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช  
     ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและสังคม 

 
ขอ 5 นักวิจัยตองเคารพศักดิศร ีและสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย  

นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย
ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล  
แนวทางปฏิบัติ  

5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความ 
     ยินยอมกอนทําการวิจัย  
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแต 
      ผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง  
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชนและรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 

 
ขอ 6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย  

นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวา อคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ สงผลใหมี
การบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย  

6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ  
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเก่ียวของ  
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน     
     สวนตนหรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน 
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ขอ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ  

นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือประโยชนทางวิชาการและสังคมไมขยายผลขอคนพบจนเกิดความ
เปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  

7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย  
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการ และสังคม ไมเผยแพร 
     ผลงานวิจัยเกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง  
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริงไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการ 

                  ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
 
ขอ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ืน  

นักวิจัยพึงมีใจกวางพรอมที่จะเปดเผยขอมูลและข้ันตอนการวิจัยยอมรับฟงความคิดเห็นและ เหตุผล
ทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง  

8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในงานวิจัยกับ  
     เพ่ือนรวมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ  
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพ่ือสราง 
     ความรูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได 

 
ขอ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ  

นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือความ
เจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  

9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะอุทิศ 
     กําลังปญญาของตนเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชนสุข 
     ตอสังคม  
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัย 
     ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนย่ิงข้ึนและอุทิศเวลา นํ้าใจ กระทําการสงเสริม 
      พัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป 
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