จรรยาบรรณนักวิ จยั
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ข้อกําหนดในเรืองเกียวกับข้อปฏิบตั ขิ อง
ความเป็นนักวิชาชีพ เพือให้วชิ าชีพนันมีมาตรฐาน มีศกั ดิศรี และมีคุณธรรม แต่ละอาชีพต่างก็มี
จรรยาบรรณของตนเอง การมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบตั ขิ องวิชาชีพนัน อาชีพ
นักวิจ ยั ก็ต้อ งมีจ รรยาบรรณด้ว ยเช่น กัน และเป็ น จรรยาบรรณทีต้อ งยึด ถือ อย่า งเคร่ง ครัด
เนืองจากการศึกษาของนักวิจยั เป็นเรืองทีเกียวข้องกับข้อมูลของบุคคลอืน ซึงอาจจะเป็นเรืองที
เป็นความลับ เป็นเรืองส่วนตัว หรือเป็นเรืองทีเมือเปิดเผยแล้ว อาจนําความเดือดร้อนมาสู่ผู้ให้
ข้อมูล เช่น อุดมการณ์ ท างการเมือง พฤติกรรมเบียงเบน เป็ น ต้น นักวิจ ัยจึง ต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการศึกษาเรืองทีมีความละเอียดอ่อนเช่นนี ในอดีตนักวิจยั มีความกระหาย
ใคร่รอู้ ย่างมากและใช้ทุกวิถที างในการให้ได้ขอ้ มูลมา โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้อนื ดังนัน
จรรยาบรรณของนักวิจยั จึงเป็นประเด็นทีจําเป็นต้องกล่าวถึงและปลูกฝ ังในหมู่นกั วิจยั
งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องระมัดระวังการละเมิดจรรยาบรรณทีพบบ่อยบาง
ประการ เช่น คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผูอ้ นโดยเจตนา
ื
(Plagiarism) จงใจปกปิด บิดเบือน
ข้อมูลบางส่วน ตกแต่งหรือปลอมแปลงข้อมูล และจ้างวานผูอ้ นให้
ื ทาํ วิทยานิพนธ์ให้ เป็นต้น
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (2541) ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ ในด้านจรรยาบรรณ
ของนักวิจยั ดังนี
ข้อ 1. นักวิ จยั ต้องซือสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิ ชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้องมีความซือสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผูอ้ นมาเป็
ื
นของตน ไม่ลอกเลียน
งานของผูอ้ นื ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใช้ในงานวิจยั และมี
ความเป็นธรรมเกียวกับผลประโยชน์ทได้
ี จากการวิจยั
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. นักวิจยั ต้องมีความซือสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ นื
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซือสัตย์ในทุกขันตอนของกระบวนการวิจยั ตังแต่การเลือก
เรืองทีจะทําวิจยั การเลือกผูเ้ ข้าร่วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการ
นําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.2 นักวิจยั ต้องให้เกียรติผอู้ นื โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นทีนํามาใช้ในงานวิจยั
2. นักวิจยั ต้องซือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
2.1 นักวิจยั ต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยั เพือขอรับทุน
2.2 นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความซือสัตย์โดยไม่ขอทุนซําซ้อน

3. นักวิจยั ต้องมีความเป็นธรรมเกียวกับผลประโยชน์ทได้
ี จากการวิจยั
3.1 นักวิจยั ต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจยั แก่ผรู้ ่วมวิจยั อย่างยุตธิ รรม
3.2 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นําผลงานของผู้อนมาอ้
ื
าง
ว่าเป็นของตน
ข้ อ 2. นัก วิ จยั ต้ อ งตระหนั กถึ งพัน ธกรณี ในการทําวิ จยั ตามข้ อ ตกลงที ทํา ไว้ ก ับ
หน่ วยงานทีสนับสนุนการวิ จยั และต่อหน่ วยงานทีตนสังกัด
นักวิจ ัยต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจ ัยทีผู้เกียวข้องทุกฝ่ ายยอมรับ
ร่วมกันอุทศิ เวลาทํางานวิจยั ให้ได้ผลดีทสุี ดและเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละ
ทิงงานระหว่างดําเนินการ
แนวทางปฏิ บตั ิ
1. นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั
1.1 นักวิจยั ต้องศึกษาเงือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด รอบคอบ
เพือป้ องกันความขัดแย้งทีจะเกิดขึนในภายหลัง
1.2 นักวิจ ยั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อ ตกลงอย่าง
ครบถ้วน
2. นักวิจยั ต้องอุทศิ เวลาทํางานวิจยั
2.1 นักวิจยั ต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กบั การทํางานวิจยั เพือให้
ได้มาซึงผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์
3. นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
3.1 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิงงานโดยไม่มเี หตุผลอันควร และ ส่งงาน
ตามกําหนดเวลา ไม่ทาํ ผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
3.2 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือ
ให้ผลอันเกิดจาการวิจยั ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิ จยั ต้องมีพืนฐานความรู้ในสาขาวิ ชาการทีทําวิ จยั
นักวิจ ยั ต้องมีพืนฐานความรู้ใ นสาขาวิช าการทีทําวิจ ยั อย่างเพียงพอและมีความรู้
ความชํานาญหรือมีประสบการณ์ เกียวเนืองกับเรืองทีทําวิจยั เพือนําไปสู่งานวิจยั ทีมีคุณภาพ
และเพือป้ องกันป ัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปทีผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่องานวิจยั

แนวทางปฏิ บตั ิ
1.นักวิจยั ต้องมีพนฐานความรู
ื
้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกียวกับเรืองทีทําวิจยั
อย่างเพียงพอเพือนําไปสู่งานวิจยั ทีมีคุณภาพ
2.นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณ ภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนัน ๆ เพือ
ป้ องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ

ข้อ 4. นักวิ จยั ต้องมีความรับผิ ดชอบต่อสิ งทีศึกษาวิ จยั ไม่ว่าจะเป็ นสิ งที มีชีวิตหรือไม่มี
ชีวิต
นักวิจยั ต้องดําเนิน การด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเทียงตรงในการทําวิจยั ที
เกียวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิงแวดล้อม มีจติ สํานึกและปณิธานที
จะอนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิงแวดล้อม
แนวทางปฏิ บตั ิ
1.การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีทไม่
ี มที างเลือกอืนเท่านัน
2.นักวิจยั ต้องดําเนินการวิจยั โดยมีจติ สํานึกทีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิงแวดล้อม
3.นัก วิจ ัย ต้อ งมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผลทีจะเกิด แก่ ต นเอง กลุ่ ม ตัว อย่า งทีใช้ใ น
การศึกษาและสังคม
ข้อ 5. นักวิ จยั ต้องเคารพศักดิ ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ทีใช้เป็ นตัวอย่าง
ในการวิ จยั
นักวิจ ยั ต้องไม่คํานึง ถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิศรีของเพือนมนุษย์ตอ้ งถือเป็นภาระหน้าทีทีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บุคคลที
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิ บตั ิ
1.นักวิจยั ต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุ ษย์ทใช้
ี ในการทดลองโดยต้องได้รบั ความ
ยินยอมให้ทาํ การวิจยั
2.นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ่อมนุษย์และสัตว์ทใช้
ี ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึง
แต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
3.นักวิจยั ต้องดูแลปกป้ องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างทีใช้ใ น
การทดลอง

ข้อ 6. นักวิ จยั ต้องมีอิสระทางความคิ ด โดยปราศจากอคติ ในทุกขันตอนของการทําวิ จยั
นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิดต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทาง
วิช าการ อาจส่ง ผลให้มกี ารบิดเบือนข้อมูลและข้อค้น พบทางวิช าการ อันเป็ น เหตุใ ห้เกิดผล
เสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิ บตั ิ
1.นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด ไม่ทาํ งานวิจยั ด้วยความเกรงใจ
2.นักวิจยั ต้องปฏิบตั งิ านวิจยั โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มอี คติมาเกียวข้อง
3.นักวิจยั ต้องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบียงเบนผลการวิจยั โดย
หวังประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผอู้ นื
ข้อ 7. นักวิ จยั พึงนําผลงานวิ จยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีชอบ
นักวิจ ยั พึง เผยแพร่ผ ลงานวิจ ยั เพือประโยชน์ท างวิชาการและสัง คมไม่ขยายผลข้อ
ค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิ บตั ิ
1.นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
2.นักวิจ ยั พึง เผยแพร่ผ ลงานวิจ ยั โดยคํานึง ถึงประโยชน์ ท างวิช าการ และสัง คมไม่
เผยแพร่ผลงานวิจยั เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นทีตัง
3.นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิ จยั พึงเคารพความคิ ดเห็นทางวิ ชาการของผู้อืน
นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมทีจะเปิดเผยข้อมูลและขันตอนการวิจยั ยอมรับฟ ังความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ นื และพร้อมทีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิ บตั ิ
1.นักวิจยั พึงมีมนุษยสัมพันธ์ทดีี ยินดีแลกเปลียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
ในงานวิจยั กับเพือนร่วมงานและนักวิชาการอืน ๆ
2.นักวิจยั พึงยอมรับฟ ัง แก้ไขการทําวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้อแนะนําทีดี
เพือสร้างความรูท้ ถูี กต้องและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิ จยั พึงมีความรับผิ ดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจยั พึงมีจติ สํานึกทีจะอุทศิ กําลังสติป ัญญาในการทําวิจยั เพือความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เพือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

แนวทางปฏิ บตั ิ
1. นักวิจยั พึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจยั ด้วยความรอบคอบและทําการวิจยั ด้วยจิตสํานึก
ทีจะอุทศิ กําลังป ัญญาของตนเพือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม
2.นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพือความเจริญของสังคม ไม่ทาํ
การวิจยั ทีขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยงขึ
ิ น และอุทศิ เวลา นําใจ กระทํา
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่นใหม่ใ ห้มสี ่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่
สังคมสืบไป

