
จรรยาบรรณนักวจิัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได้เห็นชอบให้น าจรรยาบรรณนักวิจัยของคณะกรรมการ

สภาวิจัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  มาถือปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ซึ่งมีหลักเกณฑท์ี่นักวิจัยทั่วไปควรประพฤติ ดังนี้ 
 

นิยาม 
 

 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการคน้คว้าหาความรูอ้ย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัย  โดย

มีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด  มโนทัศน์และวิธีการ

ที่ใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล 
 

 จรรยาบรรณ  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสม  แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ  ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก  เพื่อให้สมาชิกในสาขา

วิชาชีพนัน้ๆ ยึดถือปฏิบัติ  เพื่อรักษาชื่อเสียงและสง่เสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 

 จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป  เพื่อให้การ

ด าเนนิงานวิจัยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  ตลอดจนประกันมาตรฐาน

ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย:แนวทางปฏิบัติ 
 

 ข้อ 1.  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

 นักวิจัยต้องมคีวามซื่อสัตย์ตอ่ตนเองไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  ไม่ลอกเลียนงานของ

ผูอ้ื่น  ต้องให้เกียรตแิละอ้างถึงบุคคลหรอืแหลง่ที่มาของขอ้มูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย  ต้องซื่อตรงต่อการ

แสวงหาทุนวิจัย  และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

1.1 นักวิจัยต้องมคีวามซื่อสัตย์ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 

(1) นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่การเลือกเรื่องที่

จะท าวิจัย  การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย  การด าเนินการวิจัย  ตลอดจนการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

(2) นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น  โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความ

คิดเห็นที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

 

 



1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

(1) นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

(2) นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 

1.3 นักวิจัยต้องมคีวามเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

(1) นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้รว่มวิจัยอย่างยุติธรรม 

(2) นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา  โดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็น

ของตน 
 

 ข้อ 2.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและต่อส่วนงานที่ตนสังกัด 

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน  

อุทิศเวลาท างานวิจัยใหไ้ด้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา  มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง

ด าเนนิการ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 

(1) นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข  และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อ

ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 

(2) นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ระเบียบ และกฎเกณฑต์ามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้  ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัยเพื่อให้ได้มา

ซึ่งผลงานวิจัยที่มคีุณภาพและเป็นประโยชน์ 

2.3 นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบในการท าวิจัย 

(1) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ  ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตาม

ก าหนดเวลา  ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

(2) นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผลอัน

เกิดจากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 

 ข้อ 3.  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ใน

สาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ  และมีความรู้ความช านาญ  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับ

เรื่องที่ท าวจิัย  เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มคีุณภาพ  และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์  การตีความ  หรือ

การสรุปที่ผิดพลาด  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

 

 



 แนวทางปฏิบัติ 

3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย

อย่างเพียงพอ  เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มคีุณภาพ 

3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ  เพื่อ

ป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ 
 

 ข้อ 4.  นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบต่อสิ่งที่ศกึษาวิจัย  ไม่วา่เป็นสิ่งที่มชีีวติหรอืไม่มชีีวติ 

 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  และเที่ยงตรงในการท าวิจัยเกี่ยวข้อกับ

คน  สัตว์  พืช  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรั กษ์  

ศลิป  วัฒนธรรม ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

4.1  การใชค้นหรอืสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง  ตอ้งท าในกรณีที่ไม่มทีางเลือกอื่นเท่านั้น 

4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช   

ศลิปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

4.3 นักวิจัยต้องมคีวามรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

และสังคม 
 

 ข้อ 5.  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศร ี และสิทธิของมนุษย์ที่ใชเ้ป็นตัวอย่างในการวิจัย 

 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย  และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ

เพื่อนมนุษย์  ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

โดยไม่หลอกลวงหรอืบีบบังคับ  และไม่ละเมิดสิทธิสว่นบุคคล 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

5.1   นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์ที่ใช้ในการทดลอง โดยต้องได้รับ

ความยินยอมก่อนท าการวจิัย 

5.2   นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึง

แตผ่ลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

5.3   นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชนแ์ละรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดลอง 
 

 ข้อ 6.  นักวิจัยต้องมอีิสระทางความคิด  โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิัย 

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด  ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ  

อาจส่งผลใหม้ีการบิดเบือนข้อมูลและขอ้ค้นพบทางวิชาการ  อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

 

 



 แนวทางปฏิบัติ 

6.1 นักวิจัยต้องมอีิสระทางความคิด  ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 

6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ ์ และไม่มีอคตมิาเกี่ยวข้อง 

6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง

ผลประโยชน์สว่นตน  หรอืต้องการสรา้งความเสียหายแก่ผู้อื่น 
 

 ข้อ 7.  นักวิจัยถึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย

เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  และสังคม  ไม่ขยายผลขอ้ค้นพบจนเกินความเป็นจริง  และไม่ใช้ผลงานวิจัย

ไปในทางมชิอบ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

7.1 นักวิจัยถึงมีความรับผดิชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม  ไม่

เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้ง 

7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง  ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก

การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
 

 ข้อ 8.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ื่น 

 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง  พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย  ยอมรับฟังความคิดเห็น  

และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น  และพรอ้มที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ยินดแีลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และสรา้งความเข้าใจใน

งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ 

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี  

เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

 ข้อ 9.  นักวิจัยพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 นักวิจัยมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อ

ความเจรญิและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 

9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึก

ที่จะอุทิศก าลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของ

สถาบันและประโยชน์สุขตอ่สังคม 



9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่

ท าการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดขีองประชาชน 

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ าใจ กระท า

การส่งเสริม พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีส่วนสร้างสรรค์

ความรูแ้ก่สังคมสบืไป 

 

ที่มา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตุลาคม 2551. 

 
 


