จรรยาบรรณนักวิจยั
และ

แนวทางปฏิบตั ิ
สภาวิจัยแห่งชาติ

จรรยาบรรณนักวิจยั
ความเป็ นมา
ปั จจุบันนี้ผลการวิจยั มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิ่ง หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสูส่ าธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เป็ นความจริงสะท้อนให้เห็ นสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้
อย่างแท้จริง ก็จะนําไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมี
คุณภาพ จําเป็ นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อย่างมีคณ
ุ ภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งประการหนึง่
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจยั ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดําเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวจัยเพื่อเป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ
ความคิ ด เห็ น จากนักวิ จัย ผูท้ รงคุณ วุฒิ ใ นสาขาวิ ช าต่า งๆ และได้ป รับ ปรุง ให้เ หมาะสมรัด กุม ชัด เจน
จนกระทัง่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ ประกาศให้เป็ นหลักเกณฑ์ควร
ประพฤติของนักวิจยั ทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นแนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องนัก วิ จั ย ทั ว่ ไป โดยมี ลัก ษณะเป็ นข้อ พึ ง สัง วรณ์
มากกว่าจะเป็ นข้อบังคับ อันจะนําไปสูก่ ารเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมูน่ กั วิจยั ต่อไป
นิยาม
นักวิจยั หมายถึง ผูท้ ี่ดาํ เนินการค้นคว้าหาความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดย
มีระเบียบวิธีอนั เป็ นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทัง้ แนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึน้ ไว้เป็ นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ
ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชือ่ เสียงและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิ จยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทัว่ ไป เพื่อให้การ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสามศักดิศ์ รีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั

จรรยาบรรณนักวิจยั : แนวทางปฏิบตั ิ
ข้อ 1 นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีค ุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ ื่น
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในงานวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ื่น
• นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั ตัง้ แต่การเลือกเรื่องที่จะทําวิจยั การ
เลือกผูเ้ ข้าร่วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
• นักวิจยั ต้องให้เกียรติผอู้ ื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่นาํ มาใช้
ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
• นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุน
• นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซํา้ ซ้อน
1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
• นักวิจยั ต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจยั แก่ผรู้ ่วมวิจยั อย่างยุตธิ รรม
• นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมาอ้างว่าเป็ นของตน
ข้อ 2 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั ตามข้อตกลงที่ทําไว้กบั หน่วยงานที่สนับสน ุน
การวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายยอมรับร่วมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจยั ให้ได้ผลดีที่สดุ และเป็ นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนินการ
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั
• นักวิจัยต้อ งศึ กษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอี ยดรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึน้ ในภายหลัง
• นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจยั ต้องอุทิศเวลาทํางานวิจยั
• นัก วิ จั ย ต้อ งทุ่ม เทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กั บ การทํา งานวิ จั ย เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง
ผลงานวิจยั ที่มคี ณ
ุ ภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
• นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตามกําหนดเวลา
ไม่ทาํ ผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
• นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจาก
การวิจยั ได้ถกู นําไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป

ข้อ 3 นักวิจยั ต้องมีพ้ ืนฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการที่ทําวิจยั
นักวิจยั ต้องมีพื้นฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการที่ทาํ วิจยั อย่างเพียงพอและมีความรูค้ วามชํานาญหรือ
มีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ และเพื่อป้องกันปั ญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผดิ พลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาํ วิจัยอย่างเพียงพอเพื่อ
นําไปสูง่ านวิจยั ที่มคี ณ
ุ ภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
วงการวิชาการ
ข้อ 4 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจยั ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจยั ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบตั ิ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มที างเลือกอื่นเท่านัน้
4.2 นักวิ จัยต้อ งดําเนิน การวิ จัยโดยมีจิต สํานึกที่ จะไม่ก่อความเสีย หายต่อ คน สัต ว์ พื ช ศิ ลปวัฒ นธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม
ข้อ 5 นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมน ุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจยั
นักวิจยั ต้องไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศ์ รีของเพื่อน
มนุษ ย์ต อ้ งถื อ เป็ นภาระหน้า ที่ ที่ จ ะอธิ บ ายจุด มุ่ง หมายของการวิ จัย แก่บุค คลที่ เ ป็ นกลุ่ม ตัว อย่า ง โดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 นักวิจยั ต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รบั ความยินยอมก่อนทําการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้องปฏิบัติตอ่ มนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คาํ นึงถึงแต่ผลประโยชน์ทาง
วิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ข้อ 6 นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในท ุกขัน้ ตอนของการทําวิจยั
นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มกี ารบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
6.1 นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทาํ งานวิจยั ด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั งิ านวิจยั โดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มอี คติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วน
ตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผอู้ ื่น

ข้อ 7 นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิดความ
เป็ นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกิน
ความเป็ นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็ นที่ตงั้
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ ยืนยัน
ในทางวิชาการ
ข้อ 8 นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
นักวิ จัยพึ งมีใ จกว้าง พร้อ มที่ จ ะเปิ ดเผยข้อ มูล และขั้น ตอนการวิ จัย ยอมรับ ฟั งความคิ ด เห็ น และ
เหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถกู ต้อง
แนวทางปฏิบตั ิ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับเพื่อน
ร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟั ง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพื่อสร้างความรูท้ ี่
ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมท ุกระดับ
นักวิจยั มีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจยั เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญและประโยชน์สขุ ของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบตั ิ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลัง
ปั ญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สขุ ต่อสังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทาํ การวิจยั ที่ขดั กับ
กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา นํา้ ใจ กระทําการส่งเสริมพัฒน
ความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่นใหม่ให้มสี ว่ นสร้างสรรค์ความรูแ้ ก่สงั คมสืบไป

