จรรยาบรรณนักวิจัย
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุม่ บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักเกณฑ์วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า ให้เป็นอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
...............................................................................................................................
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวปฏิบัติ
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของ
ผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการ
แสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลกระโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
- นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย
การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มา ของข้อมูลและความคิดเห็นที่นํามาใช้ใน
งานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
- นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน
- นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์ไม่ขอทุนซ้าํ ซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
- นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
- นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้างเป็นผลงานของตน

ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานทีส่ นับสนุนการ
วิจัยและต่องานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีทสี่ ดุ และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนิน
แนวทางปฏิบัติ
แนวปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั
- นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฏเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
- นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฏเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย
- นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตาม
กําหนดเวลาไม่ผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจาก
การวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานในสาขาวิชาการที่ทําวิจยั
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชํานาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องปัญหาการวิเคราะห์
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัยอย่าง
เพียงพอเพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเทีย่ งตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลอง โดยต้องได้รับความยินยอม
ก่อนทําการวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอนการทําวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่อคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบีย่ งผลวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

ข้อ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิด
ความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางที่ไม่ชอบ
แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยต้องพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริง โดยเหตุแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อนื่
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพื่อสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจัยพึงรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่จะ
อุทิศกําลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทําการ
วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการส่งเสริม
พัฒนาความรู้จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยวันรุ่นใหม่ให้มีสว่ นสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป
...............................................................................................................................

หมายเหตุ : ความเป็นมา
ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เป็นความจริง สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา ที่เกิดขึน้ อย่าง
แท้จริง ก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ
จําเป็นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
แล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้นักวิจัย
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจาก
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ และได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระทั่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของ
นักวิจัยทั่วไป

