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จรรยาบรรณนักวิจยั 
 
  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของนักวิจัย และนักศึกษาในสังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชีงรายจึงขอเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัยตามที่ทางส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ ในด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย ดังนี้ 
 
ข้อ 1.  นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้อง
ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์
ที่ได้จากการวิจัย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
   1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะท าวิจัย 
การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่
น ามาใช้ในงานวิจัย 
 2. นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
  2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุน 
  2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
 3. นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
  3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
  3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน 
 
ข้อ 2.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับ 
           หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
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 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาท างาน
วิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 
  1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด รอบคอบ เพ่ือป้องกันความ
ขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 
  1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
 2. นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 
  2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 
  3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ ส่งงานตามก าหนดเวลา 
ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
  3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอันเกิดจา
การวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ข้อ 3.  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
 
 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอเพ่ือ
น าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2. นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย
ต่อวงการวิชาการ 
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ข้อ 4.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต 
           หรือไม่มีชีวิต 
 
 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ 
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
 2. นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและสังคม 
 
ข้อ 5.  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่าง 
           ในการวิจัย 
 
 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ ศรีของเพ่ือน
มนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง
หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นั ก วิ จั ย ต้ อ ง มี ค ว า ม เค า ร พ ใน สิ ท ธิ ข อ งม นุ ษ ย์ ที่ ใช้ ใน ก า ร ท ด ล อ ง โด ย ต้ อ ง ได้ รั บ  
ความยินยอมให้ท าการวิจัย 
 2. นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 3. นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
 
ข้อ 6.  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของ 
           การท าวิจัย 
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 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้
มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
 2. นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง 
 3. นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังประโยชน์ส่วน
ตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 
 
ข้อ 7.  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็น
จริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 2. นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่ เผยแพร่ผลงานวิจัย
เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
 3. นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 
ยืนยันในทางวิชาการ 
 
   **********************************************************
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ข้อ 8.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับ
เพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืน ๆ 
 2. นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดีเพ่ือสร้างความรู้ที่
ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ข้อ 9.  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 
 นักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นั ก วิ จั ย พึ ง ไต ร่ ต ร อ งห าหั ว ข้ อ ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย ค ว าม รอ บ ค อ บ แ ล ะ ท า ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย 
จิตส านึกที่จะอุทิศก าลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุข
ต่อสังคม 
 2. นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ท าการวิจัยที่ขัด
กับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
 


