จรรยาบรรณนักวิจยั และแนวทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณนักวิจัย ความเป็ นมา
ปั จจุบนั นี ผลการวิจยั มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิง หากงานวิจยั ที
ปรากฏสู่ สาธารณชน มีความเทียงตรง นําเสนอสิ งทีเป็ นความจริ งสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาทีเกิดขึนอย่าง
แท้จริ ง ก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิ ทธิภาพ การทีจะให้ได้มาซึงงานวิจยั ทีดีมีคุณภาพ
จําเป็ นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจยั อย่างมีคุณภาพ
แล้ว คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปัจจัยสําคัญยิงประการหนึง
นิยาม นักวิจัย หมายถึง ผูท้ ีดําเนินการค้นคว้าหาความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพือตอบประเด็นทีสงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอนั เป็ นทียอมรับในแต่ละศาสตร์ทีเกียวข้อง ซึ งครอบคลุมทังแนวคิด มโนทัศน์และวิธีการ
ทีใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ จริ ยธรรมในการ
ประกอบอาชีพทีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึนไว้เป็ นหลัก เพือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนันๆ
ยึดถือปฏิบตั ิ เพือรักษาชือเสี ยงและส่ งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัวไป เพือให้การ
ดําเนินงานวิจยั ตังอยูบ่ นพืนฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการทีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1. นักวิจยั ต้องซือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจยั ต้องมีความ
ซือสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาเป็ นของตน ไม่ ลอกเลียนงานของผูอ้ ืน ต้องให้เกียรติและอ้างถึง
บุคคลหรื อแหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใช้ในงานวิจยั ต้องซื อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ น
ธรรมเกียวกับผลประโยชน์ทีได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซือสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ืน
นักวิจยั ต้องมีความซื อสัตย์ในทุกขันตอนของกระบวนการวิจยั ตังแต่การเลือกเรื องที
จะทําวิจยั การเลือกผูเ้ ข้าร่ วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ นักวิจยั
ต้องให้เกียรติผอู ้ ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งทีมาของข้อมูลและความคิดเห็นทีนํามาใช้ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้องซือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
นักวิจยั ต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงมาในการเสนอโครงการวิจยั
เพือขอรับทุน นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความซือสัตย์โดยไม่ขอทุน ซําซ้อน

1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็ นธรรมเกียวกับผลประโยชน์ทีได้จากการวิจยั นักวิจยั ต้องจัดสรร
สัดส่ วนของผลงานวิจยั แก่ผรู ้ ่ วมวิจยั อย่างยุติธรรม นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นาํ
ผลงานของผูอ้ ืนมาอ้างว่าเป็ นของตน
ข้อ 2. นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั ตามข้อตกลงทีทําไว้กบั หน่วยงานที
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานทีตนสังกัด
นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจยั ทีผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ ายยอมรับ ร่ วมกัน
อุทิศเวลาทํางานวิจยั ให้ได้ผลดีทีสุ ดและเป็ นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิงงานระหว่าง
ดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั นักวิจยั ต้องศึกษาเงือนไข และ
กฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพือป้ องกันความขัดแย้งทีจะเกิดขึนในภายหลัง นักวิจยั ต้อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจยั ต้องอุทิศเวลาทํางานวิจยั นักวิจยั ต้องทุ่มเทความรู ้ ความสามารถและเวลาให้กบั
การทํางานวิจยั เพือให้ได้มาซึงผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิง
งานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่ งงานตามกําหนดเวลา ไม่ทาํ ผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความ
เสี ยหาย นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือให้ผลอันเกิดจากการ
วิจยั ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู ้ในสาขาวิชาการทีทําวิจยั นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู ้ใน
สาขาวิชาการทีทําวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรู ้ความชํานาญหรื อมีประสบการณ์ เกียวเนื องกับเรื องทีทํา
วิจยั เพือนําไปสู่ งานวิจยั ทีมีคุณภาพ และเพือป้ องกันปั ญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุ ปที
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้องมีพืนฐานความรู ้ ความชํานาญหรื อประสบการณ์เกียวกับเรื องทีทําวิจยั
อย่างเพียงพอเพือนําไปสู่งานวิจยั ทีมีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนันๆ เพือป้ องกัน
ความเสี ยหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4. นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ งทีศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ งทีมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต
นักวิจยั ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเทียงตรงในการทําวิจยั ทีเกียวข้องกับคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิ ธานทีจะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร
และสิ งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณี ทีไม่มีทางเลือกอืนเท่านัน
4.2 นักวิจยั ต้องดําเนิ นการวิจยั โดยมีจิตสํานึ กทีจะไม่ก่อความเสี ยหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
4.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลทีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
และสังคม
ข้อ 5. นักวิจยั ต้องเคารพศักดิศรี และสิ ทธิของมนุษย์ทีใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั นักวิจยั ต้อง
ไม่คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศรี ของเพือนมนุษย์ตอ้ งถือเป็ น
ภาระหน้าทีทีจะอธิ บาย จุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บุคคลทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรื อบีบ
บังคับ และไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้องมีความเคารพในสิ ทธิ ของมนุ ษย์ทีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทําการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิต่อมนุษย์และสัตว์ทีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คาํ นึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสี ยหายทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้ องสิ ทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่ม ตัวอย่างทีใช้ใน
การทดลอง
ข้อ 6. นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการทําวิจยั
นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรื อความลําเอียงทางวิชาการ อาจส่ งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทาํ งานวิจยั ด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิงานวิจยั โดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกียวข้อง
6.3 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบียงเบนผลการวิจยั โดยหวัง
ประโยชน์ส่วนตน หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ืน
ข้อ 7. นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบ นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั
เพือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็ นจริ ง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไป
ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยคํานึ งถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่
เผยแพร่ ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ ง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นทีตัง

7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ืน นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมทีจะ
เปิ ดเผยข้อมูลและขันตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ืน และพร้อมทีจะ
ปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี ยินดีแลกเปลียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจยั กับเพือนร่ วมงานและนักวิชาการอืนๆ
8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟั ง แก้ไขการทําวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้อแนะนําทีดี เพือ
สร้างความรู ้ทีถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจยั พึงมีจิตสํานึ กทีจะอุทิศ
กําลังสติปัญญาในการทําวิจยั เพือความก้าวหน้าทาง วิชาการเพือความเจริ ญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษย์ชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ ตรองหาหัวข้อการวิจยั ด้วยความรอบคอบและทําการวิจยั ด้วยจิตสํานึกที
จะอุทิศกําลังปั ญญาของตน เพือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือความเจริ ญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพือความเจริ ญของสังคม ไม่ทาํ
การวิจยั ทีขัดกับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยงขึ
ิ น และอุทิศเวลา นําใจ กระทํา
การส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่ นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู ้แก่สงั คมสื บไป
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