จรรยาบรรณนักวิจัย
สภาวิจัยแหงชาติ
"นักวิจัย" หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่
สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีดังกลาวจึง
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในากรประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไวเปนหลัก
เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และสงเสริมเกียรติคุณ
ของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเปนองคประกอบที่สําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องดวยใน
กระบวนการคนควาวิจัย นักวิจยั จะตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดกับสิ่งทีศ่ ึกษา ไมวาจะเปน
สิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต การวิจัยจึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอสิ่งที่ศึกษาได หากผูวจิ ัย
ขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจยั เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผน
และกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกดาน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนในประเทศ ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับความรูความสามารถของนักวิจัยใน
เรื่องที่จะศึกษา
และขึ้นอยูก ับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทํางานวิจัยดวย
ผลงานวิจัยทีด่ อ ยคุณภาพดวยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพรออกไป อาจเปนผลเสียตอวง
วิชาการและประเทศชาติได
สภาวิจยั แหงชาติจึงกําหนด "จรรยาบรรณนักวิจยั " ไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจยัยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรี และ
เกียติภูมิของนักวิจยั ไว 9 ประการ ดังนี้
๑.นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยตองมี
ความซื้อสัตยตอตนเองไมนาํ ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของ
ผูอื่น ตองใหเกียรติ และอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชใน
งานวิจยั
ตองซื้อตรงตอการแสดงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย

๒.นักวิจยั ตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจยั
ตามขอตกลงที่ทําไวกับ
หนาวยงานทีส่ นับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยตองปฏิบัติ
ตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลา
ทํางานวิจยั ใหไดผลดีที่สุด และเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละ
ทิ้งงานระหวางดําเนินการ
๓.นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจยั
นักวิจัยตองมีพื้น
ฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจยั อยางเพยงพอ และมีความรูความชํานาญ หรือ
มีประสบการณเกีย่ วเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจยั เพื่อนําไปสูงานวิจยั ที่มีคุณภาพ และ
เพื่อปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตองานวิจยั
๔.นักวิจยั ตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวา จะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไม
มีชีวิต นักวิจยั ตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเทีย่ งตรงในการ
ทําวิจยั ที่เกีย่ วของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดลอม มี
จิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๕.นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี
และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจยั
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพือ่ นมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ทจี่ ะอธิบายจุดมุงหมายของการ
วิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิด
สิทธิสวนบุคคล
๖.นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ดดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทํา
วิจัย นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวา อคติสวนตน หรือความ
ลําเอียงทางวิชาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูล และขอบังคับพบทาง
วิชาการ อันเปนเหตุให เกิดผลเสียหาย ตองานวิจยั
๗.นักวิจัยพึงนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร
ผลงานวิจัยเพือ่ ประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความ
เปนจริง และไมใชผลงานวิจยั ไปทางมิชอบ

๘.นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น นักวิจยั พึงมีใจกวาง พรอมที่
จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟง ความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจยั ของตนใหถูกตอง
๙.นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตสํานักที่จะอุทิศ
กําลังสติปญญาในการทําวิจยั เพื่อความกาวหนา ทางวิชาการ เพื่อความเจริญและ
ประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ผนวก 10

จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเปนมา
ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
อยางแทจริงก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่งงานวิจยั ที่ดี
มีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจยั แหงชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกลาว จึงไดริเริ่มดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อใหนักวิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจยั ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทั่งไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑ
ควรประพฤติของนักวิจัยทัว่ ไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ
มากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจยั ตอไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเปนทีย่ อมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และ
วิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทัว่ ไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจยั ตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ขอ 1. นักวิจัยตองซือ่ สัตยและมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงาน
ของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอ
การแสวงหาทุนวิจยั และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทไี่ ดจากการวิจัย
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอ ตนเองและผูอ ื่น
1.1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือก
เรื่องที่จะทําวิจยั การเลือกผูเขารวมทําวิจยั การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.1.2 นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและ
ความคิดเห็นทีน่ ํามาใชในงานวิจยั
1.2 นักวิจัยตองซือ่ ตรงตอการแสวงหาทุนวิจยั
1.2.1 นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซือ่ สัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน
1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทไี่ ดจากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจยั อยางยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอื่นมาอางวา
เปนของตน
ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกบั หนวยงานทีส่ นับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจยั ทีผ่ ูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการ
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
2.1.1 นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ปองกันความขัดแยงทีจ่ ะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย

2.2.1 นักวิจัยตองทุม เทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจยั เพื่อใหไดมา
ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน
2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
2.3.1 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน
ตามกําหนดเวลา ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ เพื่อใหผล
อันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป
ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจยั อยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญ
หรือมีประสบการณเกีย่ วเนือ่ งกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจยั ทีม่ ีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหา
การวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยาง
เพียงพอเพื่อนําไปสูงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกัน
ความเสียหายตอวงการวิชาการ
ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิง่ ที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของ
กับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบตั ิ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น
4.2 นั ก วิ จั ย ต องดํา เนิ นการวิ จัย โดยมีจิตสํานึ ก ที่จ ะไมก อ ความเสี ย หายต อคน สั ตว พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและ
สังคม
ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล

แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 นักวิจยั ตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอม
กอนทําการวิจยั
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแต
ผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลอง
ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอสิ ระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ
อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบตั ิ
6.1 นักวิจัยตองมีอสิ ระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจยั โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น
ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจน
เกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพร
ผลงานวิจัย เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสว นตนเปนที่ตงั้
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอนื่
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจยั ของตนใหถูกตอง
แนวทางปฏิบตั ิ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจใน
งานวิจยั กับเพือ่ นรวมงานและนักวิชาการอืน่ ๆ

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อ
สรางความรูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนได
ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบตั ิ
9.1 นักวิจยั พึงไตรตรองหาหัวขอการวิจยั ดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะ
อุทิศกําลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชนสุขตอสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทํา
การวิจยั ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ
สงเสริมพัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแก
สังคมสืบไป

__________________________

จรรยาบรรณนักวิจยั และแนวทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณนักวิจัย ความเป็ นมา
ปั จจุบนั นี ผลการวิจยั มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิง หากงานวิจยั ที
ปรากฏสู่ สาธารณชน มีความเทียงตรง นําเสนอสิ งทีเป็ นความจริ งสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาทีเกิดขึนอย่าง
แท้จริ ง ก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิ ทธิภาพ การทีจะให้ได้มาซึงงานวิจยั ทีดีมีคุณภาพ
จําเป็ นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจยั อย่างมีคุณภาพ
แล้ว คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปัจจัยสําคัญยิงประการหนึง
นิยาม นักวิจัย หมายถึง ผูท้ ีดําเนินการค้นคว้าหาความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพือตอบประเด็นทีสงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอนั เป็ นทียอมรับในแต่ละศาสตร์ทีเกียวข้อง ซึ งครอบคลุมทังแนวคิด มโนทัศน์และวิธีการ
ทีใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ จริ ยธรรมในการ
ประกอบอาชีพทีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึนไว้เป็ นหลัก เพือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนันๆ
ยึดถือปฏิบตั ิ เพือรักษาชือเสี ยงและส่ งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัวไป เพือให้การ
ดําเนินงานวิจยั ตังอยูบ่ นพืนฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการทีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1. นักวิจยั ต้องซือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจยั ต้องมีความ
ซือสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาเป็ นของตน ไม่ ลอกเลียนงานของผูอ้ ืน ต้องให้เกียรติและอ้างถึง
บุคคลหรื อแหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใช้ในงานวิจยั ต้องซื อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ น
ธรรมเกียวกับผลประโยชน์ทีได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซือสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ืน
นักวิจยั ต้องมีความซื อสัตย์ในทุกขันตอนของกระบวนการวิจยั ตังแต่การเลือกเรื องที
จะทําวิจยั การเลือกผูเ้ ข้าร่ วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ นักวิจยั
ต้องให้เกียรติผอู ้ ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งทีมาของข้อมูลและความคิดเห็นทีนํามาใช้ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้องซือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
นักวิจยั ต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงมาในการเสนอโครงการวิจยั
เพือขอรับทุน นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความซือสัตย์โดยไม่ขอทุน ซําซ้อน

1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็ นธรรมเกียวกับผลประโยชน์ทีได้จากการวิจยั นักวิจยั ต้องจัดสรร
สัดส่ วนของผลงานวิจยั แก่ผรู ้ ่ วมวิจยั อย่างยุติธรรม นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นาํ
ผลงานของผูอ้ ืนมาอ้างว่าเป็ นของตน
ข้อ 2. นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั ตามข้อตกลงทีทําไว้กบั หน่วยงานที
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีตนสังกัด
นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจยั ทีผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ ายยอมรับ ร่ วมกัน
อุทิศเวลาทํางานวิจยั ให้ได้ผลดีทีสุ ดและเป็ นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิงงานระหว่าง
ดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั นักวิจยั ต้องศึกษาเงือนไข และ
กฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพือป้ องกันความขัดแย้งทีจะเกิดขึนในภายหลัง นักวิจยั ต้อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจยั ต้องอุทิศเวลาทํางานวิจยั นักวิจยั ต้องทุ่มเทความรู ้ ความสามารถและเวลาให้กบั
การทํางานวิจยั เพือให้ได้มาซึงผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิง
งานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่ งงานตามกําหนดเวลา ไม่ทาํ ผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความ
เสี ยหาย นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือให้ผลอันเกิดจากการ
วิจยั ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู ้ในสาขาวิชาการทีทําวิจยั นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู ้ใน
สาขาวิชาการทีทําวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรู ้ความชํานาญหรื อมีประสบการณ์ เกียวเนื องกับเรื องทีทํา
วิจยั เพือนําไปสู่ งานวิจยั ทีมีคุณภาพ และเพือป้ องกันปั ญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุ ปที
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู ้ ความชํานาญหรื อประสบการณ์เกียวกับเรื องทีทําวิจยั
อย่างเพียงพอเพือนําไปสู่งานวิจยั ทีมีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนันๆ เพือป้ องกัน
ความเสี ยหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4. นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ งทีศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ งทีมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต
นักวิจยั ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเทียงตรงในการทําวิจยั ทีเกียวข้องกับคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิ ธานทีจะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร
และสิ งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณี ทีไม่มีทางเลือกอืนเท่านัน
4.2 นักวิจยั ต้องดําเนิ นการวิจยั โดยมีจิตสํานึ กทีจะไม่ก่อความเสี ยหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
4.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลทีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
และสังคม
ข้อ 5. นักวิจยั ต้องเคารพศักดิศรี และสิ ทธิของมนุษย์ทีใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั นักวิจยั ต้อง
ไม่คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศรี ของเพือนมนุษย์ตอ้ งถือเป็ น
ภาระหน้าทีทีจะอธิ บาย จุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บุคคลทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรื อบีบ
บังคับ และไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้องมีความเคารพในสิ ทธิ ของมนุ ษย์ทีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทําการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิต่อมนุษย์และสัตว์ทีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คาํ นึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสี ยหายทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้ องสิ ทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่ม ตัวอย่างทีใช้ใน
การทดลอง
ข้อ 6. นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการทําวิจยั
นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรื อความลําเอียงทางวิชาการ อาจส่ งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทาํ งานวิจยั ด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิงานวิจยั โดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกียวข้อง
6.3 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบียงเบนผลการวิจยั โดยหวัง
ประโยชน์ส่วนตน หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ืน
ข้อ 7. นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบ นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั
เพือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็ นจริ ง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไป
ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยคํานึ งถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่
เผยแพร่ ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ ง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นทีตัง

7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ืน นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมทีจะ
เปิ ดเผยข้อมูลและขันตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ืน และพร้อมทีจะ
ปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี ยินดีแลกเปลียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจยั กับเพือนร่ วมงานและนักวิชาการอืนๆ
8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟั ง แก้ไขการทําวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้อแนะนําทีดี เพือ
สร้างความรู ้ทีถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจยั พึงมีจิตสํานึ กทีจะอุทิศ
กําลังสติปัญญาในการทําวิจยั เพือความก้าวหน้าทาง วิชาการเพือความเจริ ญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษย์ชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ ตรองหาหัวข้อการวิจยั ด้วยความรอบคอบและทําการวิจยั ด้วยจิตสํานึกที
จะอุทิศกําลังปั ญญาของตน เพือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือความเจริ ญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพือความเจริ ญของสังคม ไม่ทาํ
การวิจยั ทีขัดกับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยงขึ
ิ น และอุทิศเวลา นําใจ กระทํา
การส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่ นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู ้แก่สงั คมสื บไป
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