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จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็ นมา
ปั จจุบนั นี้ผลการวิจยั มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิ่ง หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสู่ สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่ งที่เป็ นความจริ งสะท้อนให้เห็นสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริ งก็จะนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดและมีประสิ ทธิ ภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่ดี
มีคุณภาพ จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการดาเนิ นตามระเบียบวิธีการวิจยั
อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปั จจัยสาคัญยิง่ ประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่ งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจยั ดังกล่าว จึงได้ริเริ่ มดาเนิ นการยกร่ างจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้นกั วิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจยั ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุ งให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทัง่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสภาวิจยั แห่ งชาติ ประกาศให้เป็ นหลักเกณฑ์
ควรประพฤติของนักวิจยั ทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิ บตั ิ ของนักวิจยั ทัว่ ไป โดยมี ลกั ษณะเป็ นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็ นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในหมู่นกั วิจยั ต่อไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึ ง ผูท้ ี่ดาเนิ นการค้นคว้าหาความรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอนั เป็ นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งครอบคลุ มทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และ
วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมใน
การประกอบอาชี พ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชี พประมวลขึ้ นไว้เป็ นหลัก เพื่อให้สมาชิ กในสาขา
วิชาชี พนั้น ๆ ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่ อเสี ยงและส่ งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชี พของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป เพื่อให้การ
ดาเนินงานวิจยั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้ อ 1. นักวิจัยต้ องซื่อสั ตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน ไม่ลอกเลี ยนงาน
ของผูอ้ ื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจยั ต้องซื่ อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.1.1 นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ในทุก ขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ตั้งแต่การเลื อก
เรื่ องที่ จะทาวิจยั การเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมทาวิจยั การดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนการนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1.2 นักวิจยั ต้องให้เกี ยรติ ผูอ้ ื่ น โดยการอ้างถึ งบุ ค คลหรื อแหล่ ง ที่ ม าของข้อมูล และ
ความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้องซื่ อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
1.2.1 นักวิจยั ต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความซื่ อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน
1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
1.3.1 นักวิจยั ต้องจัดสรรสัดส่ วนของผลงานวิจยั แก่ผรู ้ ่ วมวิจยั อย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาอ้างว่า
เป็ นของตน
ข้ อ 2. นักวิจัยต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กบั หน่ วยงานทีส่ นับสนุน
การวิจัยและต่ อหน่ วยงานที่ตนสั งกัด
นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจยั ที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายยอมรับร่ วมกัน อุทิศ
เวลาทางานวิจยั ให้ได้ผลดี ที่สุดและเป็ นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจยั
2.1.1 นักวิจยั ต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ป้ องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจยั ต้องอุทิศเวลาทางานวิจยั

2.2.1 นักวิจยั ต้องทุ่มเทความรู ้ ความสามารถและเวลาให้กบั การทางานวิจยั เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจยั
2.3.1 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่ งงาน
ตามกาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสี ยหาย
2.3.2 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผล
อันเกิดจากการวิจยั ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้ อ 3. นักวิจัยต้ องมีพนื้ ฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจยั ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรู ้ความชานาญ
หรื อมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องที่ทาวิจยั เพื่อนาไปสู่ งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และเพื่อป้ องกันปั ญหา
การวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุ ปที่ผดิ พลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ ความชานาญหรื อประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาวิจยั อย่าง
เพียงพอเพื่อนาไปสู่ งานวิจยั ที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายต่อวงการวิชาการ
ข้ อ 4. นักวิจัยต้ องมีความรับผิดชอบต่ อสิ่ งทีศ่ ึกษาวิจัย ไม่ ว่าเป็ นสิ่ งทีม่ ีชีวติ หรือไม่ มีชีวติ
นักวิจยั ต้องดาเนิ นการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
กับ คน สั ตว์ พื ช ศิ ล ปวัฒนธรรม ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล้อม มี จิตส านึ ก และปณิ ธ านที่ จะอนุ รัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณี ที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นัก วิจยั ต้องดาเนิ นการวิจ ยั โดยมี จิตสานึ ก ที่ จะไม่ ก่ อความเสี ย หายต่ อคน สั ต ว์ พื ช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
4.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม
ข้ อ 5. นักวิจัยต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิของมนุษย์ ทใี่ ช้ เป็ นตัวอย่ างในการวิจัย
นักวิจยั ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี ของ
เพื่อนมนุ ษย์ ต้องถือเป็ นภาระหน้าที่ที่จะอธิ บายจุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่หลอกลวงหรื อบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล

แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้องมีความเคารพในสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม
ก่อนทาการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิต่อมนุ ษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึ งถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสี ยหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง
ข้ อ 6. นักวิจัยต้ องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรื อความลาเอียงทางวิชาการ
อาจส่ งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจยั ด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิงานวิจยั โดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ ยงเบนผลการวิจยั โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
ข้ อ 7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในทางทีช่ อบ
นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน
ความเป็ นจริ ง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยคานึ งถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ งโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้ งั
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้ อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อนื่
นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นัก วิจยั พึง มีม นุษ ยสัม พันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ย นความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจยั กับเพื่อนร่ วมงานและนักวิชาการอื่นๆ

8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟั ง แก้ไขการทาวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้อแนะนาที่ดี เพื่อ
สร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้ อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่ อสั งคมทุกระดับ
นักวิจยั มีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจยั เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริ ญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ ตรองหาหัวข้อการวิจยั ด้วยความรอบคอบและทาการวิจยั ด้วยจิตสานึกที่จะ
อุทิศกาลังปั ญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริ ญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริ ญของสังคม ไม่ทา
การวิจยั ที่ขดั กับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ าใจ กระทาการ
ส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่ นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู ้แก่
สังคมสื บไป

__________________________

