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จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็ นมา
ปั จจุบนั นี ้ผลการวิจยั มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิ่ง หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสู่สาธารณชนมีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่งที่เป็ นความจริ งสะท้ อนให้ เห็นสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น
อย่างแท้ จริ ง ก็จะนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ ได้ มาซึ่งงานวิจยั ที่ดีมี
คุณภาพ จาเป็ นต้ องมีสว่ นประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการดาเนินตามระเบียบวิธีการวิจยั อย่าง
มีคณ
ุ ภาพแล้ ว คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งประการหนึง่
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจยั ดังกล่าว จึงได้ ริเริ่ มดาเนินการยกร่ างจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเป็ นมาตรฐานเดียวกันทังประเทศ
้
เพื่อให้ นกั วิจยั นักวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยผ่านกระบวนการการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจยั ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ และได้ ปรับปรุง ให้ เหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทัง่ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสภาวิจยั แห่ง ชาติ ประกาศใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ควร
ประพฤติของนักวิจยั ทัว่ ไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ทัว่ ไป โดยมีลกั ษณะเป็ นข้ อพึงสังวรมากกว่า
จะเป็ นข้ อบังคับ อันจะนาไปสูก่ ารเสริมสร้ างจรรยาบรรณในหมูน่ กั วิจยั ต่อไป

นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดาเนินการค้ นคว้ าหาความรู้อย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอนั เป็ นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ครอบคลุมทังแนวคิ
้
ด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ใน
การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุม่ บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ ้นไว้ เป็ นหลัก เพื่อให้ สมาชิกในสาชาวิชาชีพนันๆ
้
ยึดถือปฏิบตั เิ พื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิ บตั ิของนักวิจัยทั่วไปเพื่ อให้ การ
ดาเนินงานวินิจฉัยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้ นคว้ าให้ เป็ นไปอย่าง สมศักดิศ์ รี และเกียรติภมู ิของนักวิจยั

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้ อ 1 นักวิจยั ต้ องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในวิชาการและการจัดการนักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้ องให้ เกี ยรติและอ้ างถึงบุคคลหรื อ
แหล่งที่มาของข้ อมูลที่นามาใช้ ในงานวิจยั ต้ องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้ องมีความซื่อสัตย์ ต่อตนเองและผู้อ่ ืน
☆ นักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์ในทุกขันตอนของกระบวนการวิ
้
จยั ตังแต่
้ การเลือกเรื่ องที่
จะทาวิจยั การเลือกผู้เข้ าร่วมทาวิจยั การดาเนินการวิจยั ตลอดจนการนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
☆ นักวิจยั ต้ องให้ เกียรติผ้ อู ื่น โดยการอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้ อมูลและความ
คิดเห็นที่นามาใช้ ในงานวิจยั
1.2 นักวิจัยซื่อตรงต่ อการแสวงหาทุนวิจัย
☆ นักวิจยั ต้ องเสนอข้ อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
☆ นักวิจยั ต้ องเสนอโครงการวิจยั ด้ วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ ้าซ้ อน
1.3 นักวิจัยต้ องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการวิจัย
☆ นักวิจยั ต้ องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจยั แก่ผ้ รู ่วมวิจยั อย่างยุตธิ รรม
☆ นักวิจยั ต้ องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้ างว่าเป็ นของตน
ข้ อ 2 นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจยั ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กบั หน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัดนักวิจยั ต้ องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีและข้ อตกลงการวิจยั ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาทางานวิจยั ให้ ได้ ผลดีที่สดุ และเป็ นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละ
ทิ ้งงานระหว่างดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจยั
☆ นักวิจยั ต้ องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้ าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นในภายหลัง
☆ นักวิจยั ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้ อตกลงอย่างครบถ้ วน

2.2 นักวิจยั ต้ องอุทิศเวลาทางานวิจยั
☆ นักวิจยั ต้ องทุม่ เทความรู้ ความสามารถและเวลาให้ กบั การทางานวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึง่
ผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบในการทาวิจยั
☆ นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตาม
กาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้ อตกลงจนก่อให้ เกิดความเสียหาย
☆ นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ ผล
อันเกิดจากการวิจยั ได้ ถกู นาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
ข้ อ 3 นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่
ทาวิจัยอย่างเพี ยงพอและมี ความรู้ ความชานาญ หรื อมี ประสบการณ์ เกี่ ยวเนื่องกับเรื่ องที่ ทาวิจัย เพื่ อ
นาไปสู่งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ และเพื่อป้องกันปั ญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุปที่ผิดพลาดอัน
อาจ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ ความชานาญหรื อประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาวิจยั อย่าง
เพียงพอเพื่อนาไปสูง่ านวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
3.2 นักวิจยั ต้ องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนันๆ
้ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้ อ 4 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่มีชีวิตหรื อไม่มีชีวิตนักวิจยั ต้ อง
ดาเนิ น การด้ วยความรอบคอบ ระมัด ระวัง และเที่ ย งตรงในการท าวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คน สัต ว์ พื ช .
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม มีจิตสานึกและมีปณิฐานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒน-ธรรมทรัพยากร
..และสิ่งแวดล้ อม.
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้ คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้ องทาในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านัน้
4.2 นักวิจยั ต้ องดาเนินการวิจยั โดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
4.3 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาและ
สังคม

ข้ อ 5 นักวิจยั ต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจยั นักวิจยั ต้ องไม่คานึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศ์ รี ของเพื่อนมนุษย์ ต้ องถือเป็ นภาระหน้ าที่
ที่จะอธิบายจุดมุง่ หมายของการวิจยั แก่บคุ คลที่เป็ นกลุม่
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้ องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ ในการทดลองโดยต้ องได้ รับความยินยอม
ก่อนทาการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้ องปฏิบตั ิตอ่ มนุษย์และสัตว์ที่ใช้ ในการทดลองด้ วยความเมตตา ไม่คานึงถึงต่อ
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
5.3 นักวิจยั ต้ องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง
ข้ อ 6 นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนการท
้
างานวิจยั นักวิจยั ต้ องมีอิสระ
ทางความคิดต้ องตระหนักว่าอคติส่วนตน หรื อความลาเอียงทางวิชาการอาจส่ง ผลให้ มี ความบิดเบือน
ข้ อมูล และข้ อค้ นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจยั ด้ วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้ องปฏิบตั งิ านวิจยั โดยใช้ หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้ อง
6.3 นักวิจยั ต้ องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวังประโยชน์
ส่วนตนหรื อต้ องการสร้ างความเสียหายแก่ผ้ อู ื่น
ข้ อ 7 นักวิจยั พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้ อค้ นพบจนเกินความเป็ นจริงและไม่ใช้ ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจยั เกิดความเป็ นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็ นที่ตงั ้
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริง ไม่ขยายผลข้ อค้ นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ

ข้ อ 8 นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นนักวิจยั พึงมีใจกว้ าง พร้ อมที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล
และขันตอนการวิ
้
จยั ยอมรับฟั งความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไข
งานวิจยั ของตนให้ ถกู ต้ อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้ างความเข้ าใจใน
งานวิจยั กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟั ง แก้ ไขการทาวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้ อแนะนาที่ดี เพื่อสร้ าง
ความรู้ที่ถกู ต้ องและสามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ได้
ข้ อ 9 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจยั มีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจยั เพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สงู สุดของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ตรองหาหัวข้ อการวิจยั ด้ วยความรอบคอบ และทาการวิจยั ด้ วยจิตสานึกที่จะ
อุทิศกาลังปั ญญาของตน เพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์ตอ่
สังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทาการวิจยั
ที่ขดั กับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้ เกิดประโยชน์ยิ่งขึ ้น และอุทิศเวลาน ้าใจ กระทาการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่นใหม่ให้ มีสว่ นสร้ างสรรค์ความรู้แก่สงั คมสืบไป
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
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