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คณะกรรมพัฒนาระบบงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

นักวิจัยท้ังทางด้านความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เนื่องจากประเทศชาติจะ

พัฒนาได้อย่างยั่งยืน หากคนไทยทุกคนมีความท้ังความรู้และคุณธรรม อันจักก่อให้เกิดความสามัคคี 

ลดความแตกแยก ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้น าเนื้อหา

จรรยาบรรณนักวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมาเผยแพร่ให้คณาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไดร้ับทราบ และปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว 

จรรยำบรรณนักวิจัย 

ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัย

ท่ีปรากฏสู่สาธารณชน มีความเท่ียงตรง น าเสนอสิ่งท่ีเป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ี

เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การท่ีจะให้ได้มาซึ่ง

งานวิจัยท่ีดีมีคุณภาพ จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตาม

ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง

ประการหนึ่ง 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความส าคัญของ จรรยาบรรณ

นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท้ัง

ประเทศ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการ

ขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุม

ชัดเจนจนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศใช้เป็น

หลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไป 



วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตขิองนักวิจัยท่ัวไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์

มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 

นิยำม 

นักวิจัย หมายถึง ผู้ท่ีด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย 

โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมท้ังแนวคิด มโนทัศน์และ

วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ จริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา

วิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพื่อให้การ

ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่ เหมาะสม ตลอดจนประกัน

มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิของนักวิจัย 

จรรยำบรรณนักวิจัย  :ินวบำงปงิบัติ  

ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและ

อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัยและมี

ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 

ินวบำงปงิบัต ิ

1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอน

ของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องท่ีจะท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย 



ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือ

แหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย 

1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่าง

เปิดเผยและตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความ

ซื่อสัตย์โดยไมข่อทุนซ้ าซ้อน 

1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย นักวิจัยต้องจัดสรร

สัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่

น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน 

ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานท่ี

สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยท่ี

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีท่ีสุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มี

ความรับผิดชอบไม่ละท้ิงงานระหว่างด าเนินการ 

ินวบำงปงิบัต ิ

2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์

ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง นักวิจัยต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับ

การท างานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 

2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงาน

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงานตามก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความ



เสียหาย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจาก

การวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ใน

สาขาวิชาการท่ีท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความ รู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง

ท่ีท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการ

สรุปท่ีผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

ินวบำงปงิบัต ิ

3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีท าวิจัยอย่าง

เพียงพอเพื่อน าไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกัน

ความเสียหายต่อวงการวิชาการ 

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการท าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคน 

สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ินวบำงปงิบัต ิ

4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 

4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและ

สังคม 



ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้อง

ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ต้องถือ

เป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือ

บีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ินวบำงปงิบัต ิ

5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้ในการทดลอง โดยต้องได้รับความยินยอม

ก่อนท าการวิจัย 

5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ท่ีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่

ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดลอง 

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผล

ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

ินวบำงปงิบัต ิ

6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 

6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 

6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง

ประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 



ข้อ 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ

ประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อ ค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไป

ในทางมิชอบ 

ินวบำงปงิบัต ิ

7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่

ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง 

7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้างพร้อมท่ีจะ

เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และ

พร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

ินวบำงปงิบัต ิ

8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน

งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ 

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าท่ีดี เพื่อ

สร้างความรู้ท่ีถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได ้

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศ

ก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของ

สังคมและมวลมนุษย์ชาติ 

ินวบำงปงิบัต ิ



9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะ

อุทิศก าลังปัญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุข

ต่อสังคม 

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ท าการ

วิจัยท่ีขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการ

ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
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