จรรยาบรรณนักวิจัย
สภาวิจัยแห่งชาติ
"นักวจิ ยั " หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบ
วิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และ
วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณในการวิ จั ย จั ด เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ของระเบี ย บว ิธี วิ จั ย เนื่ อ งด้ ว ยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัย
จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้ว ิจัย ขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็ น
กิ จ กรรมที่ มี ค วามสำคั ญ อย ่า งยิ่ ง ต ่อ การวางแผน และกำหนดนโยบายในการพ ัฒ นาประเทศทุ กด ้า น
โดยเฉพาะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในประเทศ ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพขึ้ น อยู่ กั บ ความรู ้
ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทำงานวิจัย
ด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการและ
ประเทศชาติได้
สภาวิจัยแห่งชาติจึงกำหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ ๙ ประการ ดังนี้
๑. นัก วิ จั ย ต้อ งซื่ อสั ตย์และมี คุณ ธรรมในทางวิ ช าการและการจั ดการ นัก วิ จั ย ต้อ งมี ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้
เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการ
แสดงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
๒. นั ก วิ จั ย ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง พั น ธกรณี ใ นการทํ า งานวิ จั ย ตามข้ อ ตกลงที่ ทํ า ไว้ กั บ หน่ ว ยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติ ตามพันธกรณีและข้อตกลง
การวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไป
ตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าางดําเนินการ
๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชา
การที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชํานาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่
ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือ
การสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศกึ ษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจยั
ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่
คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์
ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย นักวิจัยต้องมี
อิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูล และข้อบังคับพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
๗. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ ผลงานวิจัย เพื่อ
ประโยชน์ ท างวิ ช าการและสั ง คม ไม่ ข ยายผลข้ อ ค้ น พบจนเกิ น ความเป็ น จริ ง และไม่ ใ ช้
ผลงานวิจัยในทางมิชอบ
๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผย
ข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และ
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจยั พึงมีจติ สํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญั ญาใน
การทําวิจัย เพื่อความก้าวหน้า ทางวิชาการ เพื่อความเจริญ และประโยชน์สุขของสังคมและ
มวลมนุษยชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวจิจัยแห่งชาติ

ที่มา : ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
http://www.nuic.nu.ac.th/

