ผนวก 10

จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเปนมา
ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
อยางแทจริงก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่งงานวิจยั ที่ดี
มีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจยั แหงชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกลาว จึงไดริเริ่มดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อใหนักวิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจยั ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทั่งไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑ
ควรประพฤติของนักวิจัยทัว่ ไป
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ
มากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนักวิจยั ตอไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเปนทีย่ อมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และ
วิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทัว่ ไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจยั ตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ขอ 1. นักวิจัยตองซือ่ สัตยและมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนาํ ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงาน
ของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอ
การแสวงหาทุนวิจยั และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทไี่ ดจากการวิจัย
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอ ตนเองและผูอ ื่น
1.1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือก
เรื่องที่จะทําวิจยั การเลือกผูเขารวมทําวิจยั การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.1.2 นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและ
ความคิดเห็นทีน่ ํามาใชในงานวิจยั
1.2 นักวิจัยตองซือ่ ตรงตอการแสวงหาทุนวิจยั
1.2.1 นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซือ่ สัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน
1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนทไี่ ดจากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจยั อยางยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอื่นมาอางวา
เปนของตน
ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกบั หนวยงานทีส่ นับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจยั ทีผ่ ูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจยั ใหไดผลดีทสี่ ุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการ
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
2.1.1 นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ปองกันความขัดแยงทีจ่ ะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน
2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย

2.2.1 นักวิจัยตองทุม เทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวิจยั เพื่อใหไดมา
ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน
2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
2.3.1 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน
ตามกําหนดเวลา ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ เพื่อใหผล
อันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป
ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจยั อยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญ
หรือมีประสบการณเกีย่ วเนือ่ งกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจยั ทีม่ ีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหา
การวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยาง
เพียงพอเพื่อนําไปสูงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อปองกัน
ความเสียหายตอวงการวิชาการ
ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิง่ ที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของ
กับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบตั ิ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและ
สังคม
ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล

แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 นักวิจยั ตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับความยินยอม
กอนทําการวิจยั
5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคํานึงถึงแต
ผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลอง
ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอสิ ระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ
อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย
แนวทางปฏิบตั ิ
6.1 นักวิจัยตองมีอสิ ระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจยั โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น
ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจน
เกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพร
ผลงานวิจัย เกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสว นตนเปนที่ตงั้
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอนื่
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจยั ของตนใหถูกตอง
แนวทางปฏิบตั ิ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจใน
งานวิจยั กับเพือ่ นรวมงานและนักวิชาการอืน่ ๆ

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อ
สรางความรูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนได
ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบตั ิ
9.1 นักวิจยั พึงไตรตรองหาหัวขอการวิจยั ดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวยจิตสํานึกที่จะ
อุทิศกําลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชนสุขตอสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทํา
การวิจยั ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ
สงเสริมพัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแก
สังคมสืบไป

__________________________

