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จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเปนมา
ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นอยางแทจริง ก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่ง
งานวิจยั ที่ดีมีคณ
ุ ภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบ
วิธีการวิจยั อยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึง่
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจยั ดังกลาว จึงไดริเริ่มดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อใหนักวิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทั่งไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑ
ควรประพฤติของนักวิจัยทัว่ ไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ
มากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจยั ตอไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นทีส่ งสัย โดย
มีระเบียบวิธีอนั เปนทีย่ อมรับในแตละศาสตรที่เกีย่ วของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธกี ารที่
ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทัว่ ไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจยั ตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ขอ 1. นักวิจัยตองซือ่ สัตยและมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจยั ตองมีความซื่อสัตยตอ ตนเองไมนาํ ผลงานของผูอนื่ มาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของ
ผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจยั ตองซื่อตรงตอการ
แสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอ ตนเองและผูอ ื่น
• นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย
การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและความคิดเห็นที่
นํามาใชในงานวิจยั
1.2 นักวิจัยตองซือ่ ตรงตอการแสวงหาทุนวิจยั
• นักวิจยั ตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
ขอรับทุน
• นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซือ่ สัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน
1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทไี่ ดจากการวิจัย
• นักวิจยั ตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจยั อยางยุติธรรม
• นักวิจยั ตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนาํ ผลงานของผูอื่นมาอางวาเปนของตน
ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจยั ทีผ่ ูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจยั ใหไดผลดีทสี่ ุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการ
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
• นักวิจยั ตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อปองกันความ
ขัดแยงทีจ่ ะเกิดขึ้นในภายหลัง
• นักวิจัยตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจยั
• นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน

2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
• นักวิจยั ตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงานตามกําหนดเวลา
ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
• นักวิจยั ตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อใหผลอันเกิดจาก
การวิจยั ไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป
ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพนื้ ฐานความรูใ นสาขาวิชาการที่ทําวิจยั อยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญหรือ
มีประสบการณเกีย่ วเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจยั เพื่อนําไปสูงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ และเพื่อปองกันปญหาการ
วิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ
เพื่อนําไปสูงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกันความ
เสียหายตอวงการวิชาการ
ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิง่ ที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจยั ตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเทีย่ งตรงในการทําวิจยั ที่เกี่ยวของกับ
คน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจติ สํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบตั ิ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น
4.2 นักวิจยั ตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจยั ตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและสังคม
ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยทใี่ ชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอมกอนทํา
การวิจยั

5.2 นักวิจยั ตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแตผลประโยชน
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการทดลอง
ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจยั ตองมีอสิ ระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ
สงผลใหมกี ารบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบตั ิ
6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทาํ งานวิจยั ดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมอี คติมาเกี่ยวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจยั ตามความเปนจริง ไมจงใจเบีย่ งเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน
สวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น
ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการ และสังคมไมขยายผลขอคนพบจน
เกิดความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพรผลงานวิจยั โดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพรผลงานวิจัย
เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสว นตนเปนที่ตงั้
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ
ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอนื่
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจยั ของตนใหถูกตอง
แนวทางปฏิบตั ิ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในงานวิจัยกับ
เพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อสรางความรู
ที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนได

ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบตั ิ
9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลัง
ปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชนสุขตอสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทาํ การวิจัยที่
ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการสงเสริม
พัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุนใหมใหมีสว นสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป
__________________________

