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๒๔๓

จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นมา
ปัจจุบันนีผ้ ลการวิจัยมีความสาคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยํางยิ่ง หากงานวิจัยที่ปรากฏสูํ
สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท๎อนให๎เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางแท๎จริงก็จะ
นาไปสูํการแก๎ไขปัญหาได๎ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให๎ได๎มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จาเป็นต๎องมี
สํวนประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการดาเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอยํางมีคุณภาพแล๎ว คุณธรรมหรือ
จรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกลําว จึงได๎ริเริ่มดาเนินการยกรํางจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให๎นักวิจัย
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตําง ๆ สามารถนาไปปฏิบัติได๎ โดยผํานกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย
ผู๎ทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาตําง ๆ และได๎ปรับปรุงให๎เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได๎รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสภาวิจัยแหํงชาติ ประกาศให๎เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่ วไป โดยมีลักษณะเป็นข๎อพึงสังวรณ์มากกวําจะเป็น
ข๎อบังคับ อันจะนาไปสูํการเสริมสร๎างจรรยาบรรณในหมูํนักวิจัยตํอไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผู๎ที่ดาเนินการค๎นคว๎าหาความรู๎อยํางเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบ
วิธีอันเป็นที่ยอมรับในแตํละศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช๎ในการรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ๎ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ที่กลุมํ บุคคลแตํละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว๎เป็นหลัก เพื่อให๎สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อ
รักษาชื่อเสียงและสํงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัตขิ องนักวิจัยทั่วไป เพื่อให๎การดาเนินงาน
วิจัยตัง้ อยูํบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค๎นคว๎าให๎
เป็นไปอยํางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๑. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต๎องมีความซื่อสัตย์ตํอตนเองไมํนาผลงานของผู๎อ่ืนมาเป็นของตน ไมํลอกเลียนงานของผู๎อ่ืน ต๎อง
ให๎เกียรติและอ๎างถึงบุคคลหรือแหลํงที่มาของข๎อมูลที่นามาใช๎ในงานวิจัย ต๎องซื่อตรงตํอการแสวงหาทุนวิจัย และมี
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได๎จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ นักวิจัยต๎องมีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อื่น
๑.๑.๑ นักวิจัยต๎องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตํการเลือกเรื่องที่จะทา
วิจัย การเลือกผู๎เข๎ารํวมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช๎
ประโยชน์
๑.๑.๒ นักวิจัยต๎องให๎เกียรติผู๎อื่น โดยการอ๎างถึงบุคคลหรือแหลํงที่มาของข๎อมูลและ ความคิดเห็น
ที่นามาใช๎ในงานวิจัย
๑.๒ นักวิจัยต๎องซื่อตรงตํอการแสวงหาทุนวิจัย
๑.๒.๑ นักวิจัยต๎องเสนอข๎อมูลและแนวคิดอยํางเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
๑.๒.๒ นักวิจัยต๎องเสนอโครงการวิจัยด๎วยความซื่อสัตย์โดยไมํขอทุนซ้าซ๎อน
๑.๓ นักวิจัยต๎องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได๎จากการวิจัย
๑.๓.๑ นักวิจัยต๎องจัดสรรสัดสํวนของผลงานวิจัยแกํผู๎รํวมวิจัยอยํางยุตธิ รรม
๑.๓.๒ นักวิจัยต๎องเสนอผลงานอยํางตรงไปตรงมาโดยไมํนาผลงานของผู๎อื่นมาอ๎างวํา เป็นของตน
ข้อ ๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงทีท่ าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต๎องปฏิบัติตามพันธกรณีและข๎อตกลงการวิจัยที่ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายยอมรับรํวมกัน อุทิศเวลา
ทางานวิจัยให๎ได๎ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมํละทิ้งงานระหวํางดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ นักวิจัยต๎องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
๒.๑.๑ นักวิจัยต๎องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ๎าของทุนอยํางละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ปูองกันความขัดแย๎งที่จะเกิดขึน้ ในภายหลัง
๒.๑.๒ นักวิจัยต๎องปฏิบัตติ ามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข๎อตกลงอยํางครบถ๎วน
๒.๒ นักวิจัยต๎องอุทิศเวลาทางานวิจัย
๒.๒.๑ นักวิจัยต๎องทุํมเทความรู๎ ความสามารถและเวลาให๎กับการทางานวิจัย เพื่อให๎ได๎มา ซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
๒.๓ นักวิจัยต๎องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
๒.๓.๑ นักวิจัยต๎องมีความรับผิดชอบ ไมํละทิ้งงานโดยไมํมีเหตุผลอันควร และสํงงานตาม
กาหนดเวลา ไมํทาผิดสัญญาข๎อตกลงจนกํอให๎เกิดความเสียหาย
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๒๔๕

๒.๓.๒ นักวิจัยต๎องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให๎ผลอันเกิด
จากการวิจัยได๎ถกู นาไปใช๎ประโยชน์ตอํ ไป
ข้อ ๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ าวิจัย
นักวิจัยต๎องมีพ้ืนฐานความรู๎ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอยํางเพียงพอและมีความรู๎ความชานาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสูํงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปูองกันปัญหาการวิเคราะห์
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกํอให๎เกิดความเสียหายตํองานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ นักวิจัยต๎องมีพนื้ ฐานความรู๎ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัยอยํางเพียงพอ
เพื่อนาไปสูํงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๓.๒ นักวิจัยต๎องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้ น ๆ เพื่อปูองกันความ
เสียหายตํอวงการวิชาการ
ข้อ ๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศกึ ษาวิจัย ไม่วา่ เป็นสิ่งที่มีชวี ิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต๎องดาเนินการด๎วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับคน สัตว์
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม
แนวทางปฏิบัติ
๔.๑ การใช๎คนหรือสัตว์เป็นตัวอยํางทดลอง ต๎องทาในกรณีที่ไมํมที างเลือกอื่นเทํานัน้
๔.๒ นักวิจัยต๎องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไมํกํอความเสียหายตํอคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม
๔.๓ นักวิจัยต๎องมีความรับผิดชอบตํอผลที่จะเกิดแกํตนเอง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาและสังคม
ข้อ ๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต๎องไมํคานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์
ต๎องถือเป็นภาระหน๎าที่ที่จะอธิบายจุดมุํงหมายของการวิจัยแกํบุคคลที่เป็นกลุํมตัวอยํางโดยไมํหลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไมํละเมิดสิทธิสวํ นบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
๕.๑ นักวิจัยต๎องมีความเคารพในสิทธิข องมนุษย์ที่ใช๎ในการทดลองโดยต๎องได๎รับความยินยอม กํอนทา
การวิจัย
๕.๒ นักวิจัยต๎องปฏิบัตติ อํ มนุษย์และสัตว์ที่ใช๎ในการทดลองด๎วยความเมตตา ไมํคานึงถึงแตํผลประโยชน์
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง
๕.๓ นักวิจัยต๎องดูแลปกปูองสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทดลอง
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ข้อ ๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต๎องมีอิสระทางความคิด ต๎องตระหนักวําอคติสํวนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ อาจสํงผลให๎
มีการบิดเบือนข๎อมูลและข๎อค๎นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให๎เกิดผลเสียหายตํองานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๖.๑ นักวิจัยต๎องมีอิสระทางความคิด ไมํทางานวิจัยด๎วยความเกรงใจ
๖.๒ นักวิจัยต๎องปฏิบัตงิ านวิจัยโดยใช๎หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไมํมอี คติมาเกี่ยวข๎อง
๖.๓ นักวิจัยต๎องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไมํจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
สํวนตน หรือต๎องการสร๎างความเสียหายแกํผู๎อื่น
ข้อ ๗. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ
นักวิจัยพึงเผยแพรํผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไมํขยายผลข๎อค๎นพบจนเกินความเป็น
จริง และไมํใช๎ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
๗.๑ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรํผลงานวิจัย
๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพรํผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไมํเผยแพรํผลงานวิจัย
เกินความเป็นจริงโดยเห็นแกํประโยชน์สํวนตนเป็นที่ตั้ง
๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไมํขยายผลข๎อค๎นพบโดยปราศจากการ ตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ ๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อน่ื
นักวิจัยพึงมีใจกว๎าง พร๎อมที่จะเปิดเผยข๎อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผู๎อื่น และพร๎อมที่จะปรับปรุงแก๎ไขงานวิจัยของตนให๎ถูกต๎อง
แนวทางปฏิบัติ
๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร๎างความเข๎าใจในงานวิจัยกับ
เพื่อนรํวมงานและนักวิชาการอื่นๆ
๘.๒ นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก๎ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข๎อแนะนาที่ดี เพื่อสร๎างความรู๎ที่
ถูกต๎องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ได๎
ข้อ ๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก๎าวหน๎าทางวิชาการ เพื่อความเจริญ
และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
๙.๑ นักวิจัยพึงไตรํตรองหาหัวข๎อการวิจัยด๎วยความรอบคอบและทาการวิจัยด๎วยจิตสานึกที่จะอุทิศกาลัง
ปัญญาของตนเพื่อความก๎าวหน๎าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ ประโยชน์สุขตํอ
สังคม
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๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร๎างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมํทาการวิจัยที่ขัด
กับกฎหมาย ความสงบเรียบร๎อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให๎เกิดประโยชน์ย่งิ ขึน้ และอุทิศเวลา น้าใจ กระทาการ สํงเสริม
พัฒนาความรู๎ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุํนใหมํให๎มีสวํ นสร๎างสรรค์ความรู๎แกํสังคมสืบไป
__________________________
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