สรุปผลการจัดการความรู้
“จรรยาบรรณนักวิจัย”
18 มีนาคม 2556
ปัจจุบันการทางานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของอาจารย์ อาจารย์ทุกคนไม่สามารถ
ปฏิเสธการทาวิจัยได้ การมีคุณธรรม จริยธรรมของนักวิจัยเป็นอีกประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยต้องเข้าใจและ
ยึดถืออยู่เสมอ เนื่องจากนักวิจัยต้องเข้าไปศึกษากับคนและสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่ มีชีวิตใน
ชุมชน หากผู้วิจัยไม่มีแนวทางการปฏิบัติงาน ขาดความรอบคอบ อาจเกิดผลเสียต่อผลงานวิจัย และ
เมื่อนาผลการวิจัยนั้นไปเผยแพร่จะก่อให้เกิดผลเสียอย่างเป็นวงกว้างได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปทางสานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ให้คานิยาม

ภาพการจัด KM
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่
สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์
และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้
การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่ เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสามศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิของนักวิจัย
นักวิจัยทุกท่านควรยึด
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรมและหลักวิชาที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่าง
สมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ไม่ลอก
เลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้อง
ซื่อสัตย์ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
- นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ
วิจัยตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทาวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของ
ข้อมูลและความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ต่อการแสวงหาทุนวิจัย
- นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา
ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
- นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ขอทุน
ซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกันอุทิศเวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้ง
งานระหว่างดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการทาวิจัย
- นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุน
อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภายหลัง
- นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
- นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทางาน
วิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร
และส่งงานตามกาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญา ข้อตกลง จนก่อให้เกิดความเสียหาย
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย

นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้
ความชานาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
เพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอเพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชานั้น ๆ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม มีจิตสานึก และมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มีทางเลือก
อื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อ
คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาและสังคม
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้อง
ได้รับความยินยอมก่อนทาวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความ
เมตตา ไม่คานึกถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความรับของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน
ของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลาเอียงทาง
วิชาการอาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อ
งานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ

6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลงานวิจัย โดยหวังประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่ขยายผลข้อ
ค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และ
สังคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับเพื่อร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตาม
ข้อแนะนาที่ดี เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการเพื่อความเจริญ และประโยชน์สุขของสังคม และมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการ
วิจัยด้วยจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของ
สถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญ
ของสังคม ไม่ทาการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา
น้าใจ กระทาการส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์
ความรู้แก่สังคมสืบไป
นอกจากนี้การทาผิดจรรยาบรรณวิจัยอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งมัก
พบทางงานวิจัยด้านสายวิทยาศาสตร์ เช่น Plagiarism ประกอบด้วย Copy and Paste Plagiarism

(การคัด ลอก-แปะ) Word Switch Plagiarism (การเปลี่ยนคา) Metaphor Plagiarism (การอุปมา)
Style Plagiarism (สานวน) Idea Plagiarism (ความคิด) การกระทาอื่นๆ ที่ถือว่าเป็น Plagiarism
ประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
1. เข้าใจจรรยาบรรณมากขึ้น
2. สามารถนาใช้ในการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย
3. ทราบวิธีการตรวจสอบการทาผิดจรรยาบรรณโดยการใช้ google

