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คำแนะนำ
สำหรับกำรกรอกแบบขอรับกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัย

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
(IPSR-IRB)

ทีม่ ำและวัตถุประสงค์
ทุกปี มีโครงการวิจยั จานวนหลายร้อยโครงการ ที่สง่ เข้ามาขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรม จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ในจานวนนี ้ มากกว่า 1 ใน 3 ไม่ได้ให้
ข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วนในแบบขอรับการรับรองฯ บางโครงการไม่ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องครบตามที่
ต้องการ เป็ นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา และการรับรองจริยธรรมสาหรับโครงการเหล่านัน้ เพื่อ
ลดปัญหาดังกล่าวนี ้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม จึงได้จดั ทาเอกสาร
นีข้ นึ ้
แม้วา่ คาแนะนาในเอกสารนีจ้ ะมุง่ เพื่อประโยชน์สาหรับนักวิจยั ทั่วไป แต่นกั วิจยั ที่มีประสบการณ์นอ้ ย
โดยเฉพาะท่านที่ทาวิจยั วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะได้รบั ประโยชน์มากเป็ นพิเศษ ดังนัน้ ถ้าท่านเป็ น
นักวิจยั ในกลุม่ นี ้ โปรดทาความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคาแนะนาในเอกสารนีใ้ ห้เต็มที่ เพราะจาก
ประสบการณ์ท่ีผา่ นมาของคณะกรรมการฯ พบว่า โครงการที่ถกู ส่งกลับให้แก้ไขเนื่องจากมีขอ้ มูลไม่
ถูกต้องครบถ้วนส่วนมาก คือ โครงการของนักวิจยั ที่ยงั มีประสบการณ์นอ้ ย
เนือ้ หำของเอกสำรนี้
เอกสารนีม้ ีเนือ้ หาสาคัญ 4 ส่วน โปรดทาความเข้าใจคาแนะนาที่ให้ไว้ในแต่ละส่วนให้ชดั เจน เพื่อจะ
ได้จดั การเอกสารให้ถกู ต้อง และประหยัดเวลาในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ (เพื่อช่วยใน
การทาความเข้าใจ ขอแนะนาให้ดู แบบขอรับกำรรับรองจริยธรรม [Submission Form] ควบคูก่ นั ไป
ด้วย)
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย (ข้อ 1-6 ในแบบขอรับการรับรองฯ) มีขอ้ มูลที่ตอ้ งกรอกให้
ถูกต้อง ครบถ้วนดังนี ้
ข้ อ 1 ชื่อโครงการวิจัย -- ระบุช่ือเต็มของโครงการวิจยั ซึ่งต้องตรงกับชื่อที่ให้ไว้ในโครงร่างการวิจยั
(Research Proposal) ของท่าน
ในกรณีท่ีใส่ช่ือเฉพาะของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ในชื่อของโครงการวิจยั ขอให้พิจารณาให้
รอบคอบว่าจะเป็ นการเสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรมหรือไม่ คาแนะนาในที่นีค้ ือ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
จริยธรรมที่อาจเกิดขึน้ ไม่ควรระบุช่ือเฉพาะของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ในชื่อของโครงการวิจยั
หากจาเป็ นจริงๆ ควรหาคากลางๆ ที่ไม่ใช่ช่ือเฉพาะมาแทน หรือมิฉะนัน้ ก็ใช้ช่ือแฝง เช่น ในการวิจยั ที่
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ศึกษาคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม แทนที่จะระบุช่ือจริงของโรงงานนัน้ ในชื่อเรื่องการวิจยั ก็ควรหา
คาที่เป็ นกลางๆ มาแทน ซึ่งจะสืบย้อนไปไม่ได้วา่ เป็ นที่ไหน
โดยทั่วไป ชื่อเรื่องการวิจยั ที่ดีก็ไม่ควรยาวเกินไป และไม่ควรเจาะจงมากเกินไป และขณะเดียวกัน
ก็ไม่ควรกว้างมากเกินไป แต่ควรเป็ นชื่อที่กระชับ สะท้อนให้เห็นกลุม่ ประชากรที่จะศึกษา และ/หรือ
ข้อมูลที่ตอ้ งการในการศึกษานัน้ ถ้าจะให้ดีย่งิ ขึน้ หัวข้อเรื่อง (ชื่อ) การวิจยั ควรเป็ นเรื่องที่เป็ น
ประโยชน์สาหรับคนส่วนมากหรือสังคม ไม่ใช่มงุ่ ประโยชน์ของผูท้ าการวิจยั เพียงอย่างเดียว เพราะถ้า
เป็ นเช่นนัน้ อาจจะเข้าข่ายเป็ นการวิจยั ที่หย่อนจริยธรรมได้
ข้ อ 2 ชื่อนักวิจัยหลัก -- ระบุช่ือ และนามสกุล เฉพาะของนักวิจยั หลัก (Principal Investigator)
หรือผูท้ ่ีเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั เท่านัน้ (กรณีท่ีมีนกั วิจยั มากกว่า 1 คน ไม่จาเป็ นต้องระบุช่ือคนอื่น)
พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพปัจจุบนั ของนักวิจยั หลัก และหน่วยงานที่สงั กัด ในกรณีเป็ น
นักศึกษา ต้องระบุหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา และคณะ/สถาบันที่สงั กัดด้วย
ข้ อ 3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและแหล่งทุน -- เลือกคาตอบจากรายการที่ให้ไว้ ถ้าได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจยั แล้ว ขอให้ระบุแหล่งทุน พร้อมด้วยจานวนเงินทุนที่ได้รบั ด้วย ในกรณีท่ีกาลังสมัคร
รับขอทุน ขอให้ระบุแหล่งทุนที่สมัคร และเมื่อได้รบั ทุนแล้ว ขอให้แจ้งจานวนเงินทุนที่ได้รบั แก่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ด้วย ในกรณีท่ีไม่มีทนุ สนับสนุนให้เลือก “ทุนของตัวเอง”
ข้ อ 4 สรุปหลักการและเหตุผลของการวิจัย – สามารถใช้ หลักการและเหตุผลของการทาวิจยั ที่
เขียนไว้ในโครงร่างการวิจยั ได้ แต่ในที่นีค้ วรเขียนให้กระชับ โดยเก็บเอาเฉพาะสาระสาคัญมาใส่ในข้อ
นี ้
ประเด็นสาคัญคือต้องชีใ้ ห้เห็นว่า เรื่องที่เลือกมาศึกษานัน้ มีความสาคัญอย่างไร และทาไมจึงเป็ น
ประเด็นที่ควรแก่การทาวิจยั ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อความที่ให้ในที่นีช้ ดั เจนพอหรือไม่ จะแนบเอกสารที่มี
รายละเอียดของเรื่องนีเ้ พื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยก็ได้ แต่เนือ้ หาก็ตอ้ งตรงกับที่ระบุไว้แล้วใน
โครงร่างการวิจยั
ข้ อ 5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย -- สามารถใช้วตั ถุประสงค์ท่ีระบุในโครงร่างการวิจยั ได้ แต่ถา้
วัตถุประสงค์ในโครงร่างฯ ยาวเกินไป ควรปรับให้กระชับ
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ข้ อ 6. เวลาในการดาเนินการวิจัย ตัง้ แต่เริ่มต้ นจนจบโครงการ
เวลาในข้อนี ้ หมายถึงเวลาทัง้ สิน้ ในการดาเนินการวิจยั ที่ทา่ นได้กาหนดไว้ ตัง้ แต่เริ่มต้นจนถึงจบ
โครงการ (ต่างจากระยะเวลา ในข้อ 7 ซึ่งหมายเอาเฉพาะเวลาที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลเท่านัน้ )
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย (ข้อ 7 – 8 ในแบบขอรับการรับรองฯ)
ระเบียบวิธีวจิ ยั (Research Methodology) ครอบคลุมประเด็นสำคัญทัง้ หมดในกระบวนกำรทำ
วิจยั เริ่มตัง้ แต่วธิ ีกำรวิจยั ทีน่ กั วิจยั เลือกใช้, ไปจนถึงกลุ่มประชำกรทีเ่ ป็ นเป้ำหมำยของกำรวิจยั ,
จำนวนตัวอย่ำงเพือ่ กำรเก็บข้อมูล, วิธีกำรเลือกกลุม่ ตัวอย่ำง, วิธีกำรและเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล
รวมถึงพืน้ ทีท่ จี่ ะทำกำรวิจยั ด้วย ข้อมูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับประเด็นเหล่ำนีจ้ ะช่วยให้คณะกรรมกำร
ประเมินโครงกำรวิจยั ของท่ำนได้วำ่ น่ำจะเสีย่ งต่อปัญหำด้ำนจริยธรรมหรือไม่ นอกจำกนีย้ งั จะช่วย
ให้ประเมินได้ดว้ ยว่ำ วิธีดำเนินกำรวิจยั ของท่ำนถูกต้องตำมระเบียบวิธีวจิ ยั ทีท่ ่ำนเลือกใช้หรือไม่
ควำมถูกต้องตำมระเบียบวิธีนนั้ มีควำมสำคัญมำก ทัง้ ในแง่ทจี่ ะช่วยให้นกั วิจยั ดำเนินกำรได้อย่ำง
มั่นใจ และเป็ นพืน้ ฐำนสำคัญอย่ำงหนึ่งของจริยธรรมกำรวิจยั ด้วย โดยทั่วไปแล้วกำรวิจยั ทีห่ ย่อนใน
ระเบียบวิธี มักจะหย่อนในทำงจริยธรรมด้วย
ด้วยเหตุนี ้ จึงมีควำมจำเป็ นทีท่ ำ่ นจะต้องให้ขอ้ มูลอย่ำงเพียงพอเกีย่ วกับระเบียบวิธีวิจยั ใน ข้อ 7
และข้อ 8 ต่อไปนี:้
ข้ อ 7 วิธีการวิธีวิจัย – ในแบบขอรับการรับรองฯ ได้ให้วิธีการวิจยั (research method) เป็ นข้อเลือก
ไว้ 5 วิธี ซึ่งท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิธี ให้ตรงกับที่ได้ออกแบบไว้ในโครงร่างการวิจยั ของท่าน
สาหรับทุกวิธีท่ีเลือก ต้องระบุชว่ งเวลาที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล ด้วย ว่าจะเริ่มต้นและสิน้ สุดในเดือน/ปี
ใด (ยกเว้น “การวิจยั เอกสาร”) ทัง้ นี ้ เวลาที่จะเริ่มต้นการเก็บข้อมูลที่ระบุในข้อนี ้ ต้องไม่เริ่มก่อนที่
ท่านคาดว่าจะได้รบั การรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการฯ (และไม่ใช่เวลาทัง้ หมดของโครงการวิจยั
ที่ตอ้ งระบุในข้อ 6 ข้างต้น)
สาหรับการวิจยั ที่จะเก็บข้อมูลโดยให้ผสู้ มัครใจร่วมในการวิจยั ตอบแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ ให้เลือกตอบ “วิธีกำรเชิงปริมำณ – ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ” การวิจยั ที่จะรวบรวมข้อมูลเอกสารซึ่ง
มีอยูใ่ นโลกออนไลน์แบบต่างๆ เช่น ข้อความจาก Blog, Webpage, หรือ Twitter ให้เลือก “กำรวิจยั
เอกสำร” พร้อมกับระบุดว้ ยว่าเป็ นการรวบรวมเอกสารจากแหล่งออนไลน์ประเภทใด ในกรณีนีค้ วร
ตรวจสอบข้อมูลที่จะนามาใช้นนั้ ด้วย ว่าเป็ นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ เนื่องจากในบางกรณีขอ้ มูล
บางอย่างในโลกออนไลน์อาจมีมีลิขสิทธิ์ ผูน้ าไปใช้จะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ถ้า
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ข้อมูลออนไลน์ท่ีจะใช้มีลิขสิทธิ์ ขอให้ท่านแนบเอกสารการได้รบั อนุญาตให้ใช้ขอ้ มูลจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์มาพร้อมกับแบบขอรับการรับรองจริยธรรมฯ ด้วย
ข้ อ 8 ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และวิธีทจี่ ะใช้ ในการเก็บข้ อมูล (ข้อ
8.1-8.5 ในแบบขอรับการรับรองฯ) –
สาหรับทุกโครงการที่จะเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ไม่วา่ จะเป้นข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ ก็ตาม
ต้องให้รายละเอียดที่เพียงพอในข้อ 8.1-8.5
***สาหรับโครงการที่ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ หรือใช้ขอ้ มูลเอกสาร ซึ่งจะไม่มีการเก็บข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่าง ให้ขา้ มไปข้อ 10 ***
8.1 ประชำกรเป้ำหมำย ในกำรวิจยั – ประชากรเป้าหมายในการวิจยั (Target Population)
หมายถึงกลุม่ คนประเภทใดประเภทหนึ่ง (ในบางกรณีอาจเป็ นสถานที่หรือองค์กร สถาบัน ฯลฯ) ซึ่ง
เป็ นแหล่งที่นกั วิจยั จะเลือกสมาชิกเพียงบางส่วนจากกลุม่ นัน้ มาเป็ นตัวอย่าง (sample) สาหรับการ
เก็บข้อมูล ประชากรเป้าหมายอาจเป็ นคนกลุม่ ใดก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั เนือ้ เรื่องการวิจยั ของท่าน เช่น
นักศึกษามหาวิทยาลัย ชัน้ ปี ท่ี 1 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด หนุม่ สาววัย 30-45 ปี ท่ียงั ครองโสด ฯลฯ
ข้อนีต้ อ้ งการให้ทา่ นระบุให้ชดั พร้อมกับให้รายละเอียดที่จาเป็ น ว่าประชากรเป้าหมายสาหรับ
การวิจยั ของท่านคือคนกลุม่ ใด และท่านเลือกที่จะศึกษาประชากรกลุม่ นัน้ ด้วยเหตผลอะไร (ต้องเป็ น
เหตุผลทางหลักการหรือมีหลักวิชา ไม่ใช่เลือกตามความสะดวกสบายของนักวิจยั )
หากประชากรเป้าหมายของการวิจยั ทัง้ หมด หรือบางส่วน เป็ น “กลุม่ บุคคลเปราะบาง”
(Vulnerable Group) ท่านจะต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ ในการคุม้ ครองคนเหล่านัน้ ไม่ให้ได้รบั
ผลกระทบทางลบจากการเข้าร่วมในการวิจยั ของท่าน กลุ่มประชากรที่เปราะบาง ได้แก่ ผูท้ ่ี ไม่
สามารถช่วยตัวเองได้เหมือนคนปกติ หรือไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ดว้ ยตนเอง ตัวอย่าง
ประชากรในกลุม่ นี ้ เช่น เด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี ผูส้ งู อายุท่ีชว่ ยตัวเองไม่ได้ ผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการทางร่างกาย
หรือจิตใจ การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทนี ้ นอกจากจะต้องขอความยินยอมจากตัวเขาโดยตรง
(ในกรณีท่ีเป็ นไปได้) แล้ว นักวิจยั จะต้องขอความยินยอมจากผูป้ กครอง หรือบุคคลที่ให้การดูแลพวก
เขาด้วย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่านต้องแนบเอกสารให้ความยินยอม จาก
ผูป้ กครองหรือผูใ้ ห้การดูแลกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นคนเปราะบาง มาพร้อมกับแบบขอการรับรองจริยธรรม
การวิจยั ด้วย
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8.2 จำนวนตัวอย่ำง และวิธีทจี่ ะใช้ในกำรกำหนดจำนวนตัวอย่ำง – ข้อมูลที่ตอ้ งการในข้อนีม้ ี 2
ส่วน คือ (1) จานวนตัวอย่าง (Sample Size) ที่ทา่ นจะใช้เพื่อการเก็บข้อมูล และ (2) วิธีท่ีทา่ นจะใช้
ในการกาหนดจานวนตัวอย่างนัน้
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ควรมีจานวนที่พอเหมาะ เพื่อจะให้ได้ขอ้ มูลเพียงพอสาหรับตอบโจทย์การ
วิจยั จานวนตัวอย่างในการวิจยั ต้องกาหนดด้วยวิธีการที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิชา ไม่ใช่
กาหนดเอาง่ายๆ ตามความสะดวก หรือตามความพอใจของนักวิจยั
ในกรณีท่ีเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ถ้าอ้างอิงสูตรการคานวณจานวนตัวอย่างอันใดอันหนึ่ง ควร
แสดงรายละเอียดของการได้มาซึ่งจานวนตัวอย่างตามสูตรนัน้ ด้วย
ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ นอกจากจะต้องระบุจานวนตัวอย่างที่จะเก้บข้อมูลให้ชดั แล้ว ควรให้
รายละเอียดสัน้ ๆ ด้วยว่าจานวนดังกล่าวนัน้ กาหนดโดยอาศัยคุณลักษณะอะไรเป็ นเกณฑ์ เช่น ใช้เพศ
การศึกษา หรือประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็ นเกณฑ์จาแนกประเภทก่อน แล้วจึงกาหนด
จานวนที่เหมาะสมจากแต่ละประเภท นอกจากนีค้ วรให้เหตุผลด้วยว่า จานวนตัวอย่างและเกณฑ์
กาหนดตัวอย่างที่ใช้นนั้ เหมาะสมอย่างไรกับการได้ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามและวัตถุประสงค์การวิจยั
ที่ตงั้ เอาไว้
8.3 วิธีทจี่ ะใช้ในกำรเลือกและกำรเข้ำถึงกลุม่ ตัวอย่ำง – ข้อนีต้ อ้ งการรายละเอียดที่เพียงพอว่า
เมื่อได้กาหนดประชากรเป้าหมาย (ในข้อ 8.1) และจานวนบุคคลที่จะเป็ นตัวอย่างในการวิจยั (ในข้อ
8.2) แล้ว ท่านจะใช้วิธีหรือเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกบุคคลในกลุม่ ประชากรเป้าหมายนัน้ เพื่อให้ได้
จานวนตัวอย่างตามที่กาหนดไว้
สาหรับการวิจยั เชิงปริมาณ ท่านอาจจะคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยอาศัยการสุม่ แบบใดแบบหนึ่ง
เช่น สุม่ แบบง่าย สุม่ แบบแบ่งเป็ นชัน้ ภูมิ สุม่ อย่างเป็ นระบบ หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับกลุม่
ประชากรเป้าหมายการวิจยั ของท่าน ในกรณีท่ีจะเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามทาง
ออนไลน์ หรือทางอีเมล ควรให้รายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีท่ีจะใช้ในการกระจายแบบสอถามให้
เข้าถึงกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการ ไม่ใช่บอกแต่เพียงว่า จะใช้ Google form เพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์
เท่านัน้
ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ท่านอาจจะคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยการเลือกแบบเจาะจง โดยการ
ตัง้ เกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติคนที่เข้าข่ายที่จะเลือกขึน้ มาก่อน แล้วจึงเริ่มดาเนินการ “เจาะจง” หา
บุคคลที่เหมาะสมที่สดุ การเจาะจงในที่นี ้ ไม่ใช่อย่างเดียวกับที่หลายคนเข้าใจว่า เลือกอย่างไรก็ได้
ตามความสะดวกของนักวิจยั แต่เป็ นการเจาะจงโดยอาศัยเกณฑ์ท่ีชดั เจนว่า บุคคลที่เข้าข่ายจะถูก
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เจาะจงเลือกมาเป็ นตัวอย่างนัน้ ต้องมีคณ
ุ ลักษณะอะไรบ้าง และนักวิจยั ต้องยึดเกณฑ์ดงั กล่าวนัน้ ใน
การ “เจาะหา” คนที่เหมาะสมที่สดุ มาเป็ นตัวอย่าง หลักการเดียวกันนีส้ ามารถจะนาไปปรับใช้ได้กบั
การเลือกด้วยวิธีอ่ืน เช่น Snowballing Technique หรือ Respondent-driven Technique
แต่ไม่วำ่ ท่ำนจะใช้วธิ ีใดในกำรเลือกและกำรเข้ำถึงกลุม่ ตัวอย่ำง ท่ำนต้องมีคำอธิบำย
วิธีดำเนินกำรทีช่ ดั เจนและเพียงพอ
8.4 เครื่องมือและกระบวนกำรเก็บข้อมูล – เครื่องมือและกระบวนการเก็บข้อมูลจะเป็ นอะไร
ขึน้ อยู่กบั วิธีการวิจยั ที่ทา่ นเลือกใช้ ว่าเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ แต่ละแนวทางก็มี
เครื่องมือและกระบวนการในการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน สิ่งสาคัญสาหรับข้อนีค้ ือ ท่านต้องให้ขอ้ มูลที่
เพียงพอเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทา่ นเลือกใช้และกระบวนการดาเนินการเก็บข้อมูล
ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ นักวิจยั จะระบุเพียงว่า จะเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถาม เท่านัน้ ยังไม่พอ แต่ควรให้รายละเอียดด้วยว่า เป็ นการสัมภาษณ์แบบใด แบบทัง้ สอง
ฝ่ ายเห็นหน้ากัน (Face-to-face Interview) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือเป็ นการแจกแบบสอบถามให้
ผูต้ อบกรอกคาตอบเอง (Self-administered Questionnaire) นอกจากนีค้ วรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเนือ้ หา
สาคัญของแบบสอบถามด้วย ว่าครอบคลุมข้อมูลอะไรบ้าง
ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ นักวิจยั มักจะเก็บข้อมูลด้วยสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุม่
และมีแนวคาถาม หรือแนวการสนทนากลุม่ เป็ นเครื่องมือ ถ้าใช้การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมก็มกั มี
รายการสิ่งที่จะต้องสังเกตเป็ นแนวทาง ควรระบุดว้ ยว่า ใครคือผูด้ าเนินการในการเก็บข้อมูลด้วยวิธี
นัน้ ๆ
ในกรณีท่ีจะใช้วิธีและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลหลายอย่าง ควรให้รายละเอียดสาหรับทุกอย่าง
ด้วยเช่นกัน
ไม่วา่ จะใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล ท่านต้องแนบเอกสารเครื่องมือเก็บข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม
แนวคาถาม แนวการสนทนากลุม่ ฯลฯ แล้วแต่กรณี) มาพร้อมกับแบบขอรับการรับรองฯ ด้วย
8.5 พืน้ ทีท่ จี่ ะศึกษำ – ข้อนีใ้ ห้ระบุวา่ พืน้ ที่ท่ีจะเก็บข้อมูลคือที่ใด จะระบุแบบกว้างๆ โดยไม่
เจาะจงมากก็ได้ เพื่อให้ทราบว่าพืน้ ที่เก็บข้อมูลอยูท่ ่ีไหน ถ้าจะเก็บข้อมูลในหลายพืน้ ที่ ต้องระบุทกุ
พืน้ ที่ โปรดเข้าใจว่า การระบุแบบกว้างมากๆ เช่น ว่า “พืน้ ที่ท่ีจะศึกษาคือประเทศไทย” มีความหมาย
เท่ากับไม่ได้ระบุอะไรเลย
ในกรณีท่ีเก็บข้อมูลทางออนไลน์ อาจระบุวา่ พืน้ ที่ศกึ ษาว่า เป็ น “พืน้ ที่ออนไลน์” (Online Space)
ก็ได้
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ส่วนที่ 3: ประเด็นทำงจริยธรรมกำรวิจัย (ข้อ 9-10 ในแบบขอรับการรับรองฯ)
จริยธรรมการวิจยั ตัง้ อยูบ่ นฐานของหลักสาคัญ 3 ประการ ซึ่งนักวิจยั จะต้องถือปฏิบตั ิในทุก
ขัน้ ตอนของการทาวิจยั หลักการทัง้ 3 นัน้ คือ1
(1) หลักควำมเคำรพในบุคคล – ในปฏิบตั กิ ารวิจยั การเคารพในบุคคลคือ เคารพในความ
เป็ นมนุษย์ท่ีทกุ คนมีศกั ดิศ์ รีเท่าเทียมกัน ไม่วา่ เขาคนนัน้ จะเป็ นใคร และมีคณ
ุ ลักษณะส่วนตัว
อย่างไร ในการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมในการวิจยั ต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอแก่บคุ คลเป้าหมาย
ก่อน การตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องเป็ นความสมัครใจของเขา โดย
ปราศจากการกดดันหรือชักชวนด้วยอามิส และนักวิจยั ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขา
(2) หลักผลประโยชน์และกำรไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย -- ในทางปฏิบตั ิ ข้อนีห้ มายถึงการที่
นักวิจยั ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ของนักวิจยั มากกว่าข้อมูลที่ตนต้องการ ถ้าการใดจะก่อผล
อันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ผูเ้ ข้าร่วมในการวิจยั แม้จะสามารถให้ขอ้ มูลที่ดี ก็พงึ หลีกเลี่ยง ถ้ามีความ
เสี่ยงต้องหาทางป้องกัน หรือลดลงให้มากที่สดุ โดยไม่ให้กระทบต่อผูเ้ ข้าร่วมในการวิจยั
(3) หลักควำมยุตธิ รรม คือการปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนด้วยความเสมอภาคและยุตธิ รรม โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีทาการวิจยั กับกลุม่ ประชากรที่เปราะบาง นักวิจยั จะต้องปฏิบตั ิตอ่ เขาด้วยความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ในกระบวนการวิจยั อะไรที่มีผลกระทบทางลบต่อหลักสาคัญทัง้ 3 ประการนี ้ ถือว่าขัดกับหลัก
จริยธรรม นักวิจยั ต้องหลีกเลี่ยง
ในกระบวนกำรพิจำรณำโครงกำรวิจยั เพือ่ ให้กำรรับรองจริยธรรม คณะกรรมกำรจะพิจำรณำโดย
อำศัยข้อมูลทีน่ กั วิจยั หลักให้ไว้ในแบบเสนอเพือ่ ขอรับกำรรับรองฯ ว่ำ มีอะไรเสีย่ งทีจ่ ะละเมิดหลัก
สำคัญทัง้ 3 ประกำรนีบ้ ำ้ ง ถ้ำมีก็จะแนะนำให้เจ้ำของโครงกำรแก้ไข แล้วส่งแบบเสนอเพือ่ ขอรับกำร
รับรองฯ กลับเข้ำมำเพือ่ พิจำรณำใหม่ นั่นหมำยถึงควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรรับรองจริยธรรมสำหรับ
โครงกำรของท่ำนด้วย เพรำะเหตุนี ้ ข้อมูลทีท่ ำ่ นให้สำหรับข้อ 9 และ ข้อ 10 ต่อไปนีจ้ ึงมีควำมสำคัญ
มำก
9. ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงอันอาจเกิดแก่ผ้ ูสมัครใจเข้ าร่วมในการวิจัย - (ข้อ
9.1-9.2 ในแบบขอรับการรับรองฯ)
รายละเอียดกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจยั มีมาก ผูส้ นใจสามารถอ่านได้จากบทความหลายเรื่องที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของ IPSR-IRB (คจ.วปส.) ที่
link http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/index.php (เลือก >> บทความที่เกี่ยวข้อง) หรืออาจศึกษาได้จากแหล่งอื่น เช่น
จาก บทที่ 14 ใน ศาสตร์และศิลป์ การวิจัยเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสติ า, 2562)
1
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“ความเสี่ยง” (Risks) ในที่นี ้ หมายรวมเอาสิ่งที่ไม่พงึ ประสงค์ทกุ อย่าง รวมถึงความเสียหาย
(Harms) ที่อาจเกิดแก่บคุ คล อันเนื่องมาจากการที่เขาเข้าร่วมในการวิจยั ความเสี่ยงดังกล่าวนัน้ อาจ
เกิดขึน้ ได้ทงั้ ในกระบวนการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง กระบวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนา
ผลการวิจยั ไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ แต่ความเสี่ยงจะเป็ นเรื่องอะไรและมีความรุนแรงมากน้อย
เพียงใด ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของข้อมูลที่นกั วิจยั ต้องการ และการดาเนินการวิจยั ในขัน้ ตอนต่างๆ
โดยทั่วไปแล้ว กำรวิจยั ทุกชนิดทีใ่ ช้บคุ คลเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ย่อมมี “ควำมเสีย่ ง” คือ มีผลกระทบ
หรือ ควำมเสียหำย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อบุคคลผูร้ ่วมในกำรให้ขอ้ มูล (กลุม่ ตัวอย่ำง) เสมอ วงกำร
วิจยั ทั่วไปถือว่ำ ไม่มีกำรวิจยั ในคนหรือทีเ่ กี่ยวกับคนเรือ่ งใดทีไ่ ม่มีควำมเสีย่ งอะไรเลย ดังนัน้ กำรระบุ
ว่ำ “กำรวิจยั นีไ้ ม่มีควำมเสีย่ งใดๆ เนือ่ งจำกไม่มีกำรทดลองในมนุษย์และสัตว์” จึงไม่ถอื ว่ำถูกต้อง
กล่าวเฉพาะในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยมากแล้วผลกระทบที่มีตอ่ ผูร้ ว่ มในการวิจยั ไม่ใช่
เรื่องทางร่างกาย แต่เป็ นเรื่องทางจิตใจ ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ มากกว่า เช่น ความเครียด
ความวิตกกังวล การเสียเวลาทางาน เสียรายได้ เสียความเป็ นส่วนตัว ถูกสงสัยเพ่งเล็ง หรือถูกตีตรา
นอกจากนีค้ วามเสี่ยง/ผลกระทบ หรือความเสียหายอาจเกิดแก่คนในครอบครัว กลุม่ คน หรือชุมชน ที่
ผูร้ ว่ มในการวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งด้วยก็ได้
ข้อมูลที่ตอ้ งการในข้อนี ้ ได้แก่ (1) ลักษณะของความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผสู้ มัครใจเข้าร่วมในการ
วิจยั ของท่าน (ตอบคาถามข้อ 9.1) และ (2) แนวทางของท่านในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงนัน้
(ตอบคาถามข้อ 9.2)
9.1 อะไรคือผลกระทบหรือควำมเสียหำย ทีอ่ ำจเกิดแก่ผรู ้ ่วมในกำรวิจยั และ/หรือบุคคล
หน่วยงำน สถำบัน ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรวิจยั ของท่ำน? – เนื่องจากการวิจยั ที่ใช้บคุ คลอื่นเป็ นผูร้ ว่ มใน
การให้ขอ้ มูลย่อมมีความเสี่ยง ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสมอ ดังนัน้ คาตอบที่เหมาะสมควรจะเป็ นการ
บอกอย่างตรงไปตรงมาว่า ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ (Potential Risks) แก่ผรู้ ว่ มในการวิจยั ของท่าน
คืออะไรบ้าง เช่น การเสียเวลา เสียงาน เสียความเป็ นส่วนตัว ความเครียด หรือความรูส้ กึ ไม่สบายใจ
อื่นๆ นักวิจยั ไม่ตอ้ งกังวลว่า ถ้าบอกว่ามีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วโครงการวิจยั ของท่านจะ
ไม่ได้รบั การรับรอง คณะกรรมการจะพิจารณาข้อนี ้ โดยดูขอ้ มูลที่ทา่ นให้ในข้อ 9.2 ประกอบด้วย
9.2 ท่ำนมีมำตรกำรอะไรทีจ่ ะป้องกัน หรือลด ผลกระทบหรือควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ และจะ
คุม้ ครองผูร้ ่วมในกำรวิจยั ของท่ำนอย่ำงไร? – ขอให้ระบุโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอว่า อะไรคือ
มาตรการอันเหมาะสม ที่ทา่ นจะใช้ปอ้ งกัน หรือลด ผลกระทบหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ แก่ผทู้ ่ี
สมัครใจให้ขอ้ มูลในการวิจยั ของท่าน และท่านมีมาตรการอะไรที่จะคุม้ ครองผูร้ ว่ มในการวิจยั ของท่าน
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นัน้
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10. ท่านมีวิธีการทีจ่ ะรักษาความลับของข้ อมูลอย่างไร (ข้อ 10 ในแบบขอรับการรับรองฯ)
** โครงการวิจยั ทุกโครงการที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรม ต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอสาหรับข้อ 10 นี ้
ในการวิจยั ข้อมูลหรือข้อสนเทศใดๆ ที่นกั วิจยั นามาวิคราะห์ ถือว่าเป็ นความลับ (confidential) ทัง้ นี ้
ไม่วา่ นักวิจยั จะได้มาจากการบอกเล่าโดยตรงของกลุม่ ตัวอย่าง จากเรื่องราวที่นกั วิจยั บันทึกมาจากการ
สังเกตพฤติกรรมของกลุม่ ตัวอย่าง หรือจากแหล่งอื่นใดก็ตาม ตามความหมายดังกล่าวนี ้ ทัง้ ข้อมูลปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูมิ ถือว่าเป็ นความลับ ดังนัน้ จะต้องได้รบั การคุม้ ครองอย่างเหมาะสม การเปิ ดเผยข้อมูลที่
ใช้ในการวิจยั แก่บคุ คลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องในการวิจยั โดยตรง ถือว่าผิดจริยธรรมการวิจยั
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจยั ท่านต้องให้รายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีท่ีจะใช้ในการรักษา
ความลับของข้อมูลในที่นี2้
ส่วนที่ 4: รำยกำรเอกสำรทีส่ ่งพร้อมกับแบบขอรับกำรรับรองฯ (ข้อ 11 ในแบบขอรับการรับรองฯ)
11) รายการเอกสารทีส่ ่งให้ คจ.วปส. เพื่อประกอบการพิจารณา -- มีเอกสารหลายรายการที่
นักวิจยั ต้องแนบไปพร้อมกับแบบขอรับการรับรองจริยธรรม เอกสารบางชิน้ อาจไม่เข้าข่ายสาหรับ
โครงการวิจยั บางโครงการ นักวิจยั สามารถเลือกเฉพาะที่เข้าข่ายสาหรับโครงการของตนได้
ข้อสาคัญคือต้องมีเอกสารประกอบที่ครบถ้วน มิฉะนัน้ จะเป็ นเหตุให้ตอ้ งชะลอการพิจารณาโครงการ
ของท่านไว้ จนกว่าท่านจะส่งเอกสารครบตามที่ตอ้ งการ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรักษาความลับของข้อมูล สามารถศึกษาได้จาก “บทความที่เกี่ยวข้อง” ใน website ของ IPSR-IRB ที่
link นี ้ http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/index.php
2
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