จรรยาบรรณนักวิ จยั
คณะกรรมการบริ หารสภาวิ จยั แห่งชาติ ในการประชุมเมือ่ วันที่ 8 เมษายน
2541 ได้กาหนดจรรยาบรรณนักวิจยั ขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติของ
นักวิจยั ทัวไปไม่
่
ว่าสาขาวิชาการใด ๆ โดยให้มลี กั ษณะเป็นข้อพึงสังวรคุณธรรม และ
จริยธรรมในการทางานวิจยั ของนักวิจยั ไทย ดังนี้
"นักวิ จยั " หมายถึง ผูท้ ด่ี าเนินการค้นคว้าหาความรูอ้ ย่างเป็ นระบบเพื่อตอบ
ประเด็นทีส่ งสัยโดยมีระเบียบวิธอี นั เป็นทีย่ อมรับในแต่ละศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง ระเบียบวิธ ี
ดังกล่าวจึงครอบคลุมทัง้ แนวความคิด มโนทัศน์ และวิธกี ารทีใ่ ช้ในการรวบรวม และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึน้ ไว้เป็ นหลัก
เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติ
คุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณในการวิจยั จัดเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญของระเบียบวิธวี จิ ยั
เนื่อง
ด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจยั นักวิจยั จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชดิ กับสิง่ ทีศ่ กึ ษาไม่ว่า
จะเป็ นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ การวิจยั จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิง่ ทีศ่ กึ ษาได้หาก
ผูว้ จิ ยั ขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจยั เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการ
วางแผนและกาหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน
โดยเฉพาะในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในประเทศ ผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพขึน้ อยูก่ บั ความรูค้ วามสามารถของ
นักวิจยั ในเรือ่ งทีจ่ ะศึกษาและขึน้ อยูก่ บั คุณธรรม จริยธรรมของนักวิจยั ในการทางานวิจยั
ด้วย ผลงานวิจยั ทีด่ อ้ ยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตามหากเผยแพร่ออกไปอาจเป็ นผลเสีย
ต่อวงวิชาการและประเทศชาติได้
ด้วยเหตุน้ี สภาวิจยั แห่งชาติจงึ กาหนด "จรรยาบรรณนักวิ จยั " ไว้เป็นแนวทาง
สาหรับนักวิจยั ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนินงานวิจยั ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรม และ
หลักวิชาการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่าง
สมศักดิ ์ศรีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ไว้ 9 ประการ ดังนี้
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1. นักวิ จยั ต้องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิ ชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็นของตน ไม่ลอก
เลียนงานของผูอ้ ่นื ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ ามาใช้ใน
งานวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็นธรรมเกีย่ วกับผลประโยชน์ท่ี
ได้จากการวิจยั
2. นักวิ จยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทางานวิ จยั ตามข้อตกลงที่ทาไว้
กับหน่ วยงานที่สนับสนุนการวิ จยั และต่อหน่ วยงานที่ตนสังกัด
นัก วิจ ยั ต้ อ งปฏิบ ัติต ามพัน ธกรณี แ ละข้อ ตกลงการวิ จ ัย ที่ผู้ เ กี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ า ย
ยอมรับร่วมกันอุทศิ เวลาทางานวิจยั ให้ได้ผลดีทส่ี ุดและเป็ นไปตามกาหนดเวลา มีความ
รับผิดชอบไม่ละทิง้ งานระหว่างดาเนินการ
3. นักวิ จยั ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิ ชาการที่ทาวิ จยั
นักวิจยั ต้องมีพน้ื ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ าวิจยั อย่างเพียงพอ และมีความ
ชานาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจยั เพื่อนาไปสู่งานวิจยั ที่มคี ุณภาพ
และเพื่อป้องกันปญั หาการวิเคราะห์การตีความหรือการสรุปทีผ่ ดิ พลาดอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานวิจยั
4. นักวิ จยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิ จยั ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งที่มีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต
นักวิจยั ต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเทีย่ งตรงในการทาวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม มีจติ สานึกและมี
ปณิธานทีจ่ ะอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม
5. นักวิ จยั ต้องเคารพศักดิ์ ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่าง
ในการวิ จยั
นักวิจยั ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพใน
ศักดิ ์ศรีของเพื่อนมนุ ษย์ ต้องถือเป็ นภาระหน้าทีท่ จ่ี ะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่
บุคคลทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
6. นักวิ จยั ต้องมีอิสระทางความคิ ดโดยปราศจากอคติ ในทุกขัน้ ตอน
ของการทาวิ จยั
นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลาเอียง
ทางวิชาการอาจส่งผลให้มกี ารบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้
เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั
7. นักวิ จยั พึงนาผลงานวิ จยั ไปใช้ประโยชน์ ในทางที่ ชอบ
นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผล
ข้อค้นพบจนเกินความเป็ นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
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8. นักวิ จยั พึงเคารพความคิ ดเห็นทางวิ ชาการของผู้อื่น
นักวิจยั พึงมีใจกว้างพร้อมทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลและขัน้ ตอนการวิจยั ยอมรับฟงั ความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ่นื และพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขงานวิจยั ของตนให้
ถูกต้อง
9. นักวิ จยั พึงมีความรับผิ ดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจยั พึงมีจติ สานึกที่จะอุ ทศิ กาลังสติปญั ญาในการทาวิจยั เพื่อความก้าวหน้ า
ทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
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