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ส านกังานจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

1



การวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์ละการวิจยั     

ทางคลินิก

อาสาสมคัรตอ้งไดร้บัการบอกกล่าว และใหค้วามยนิยอมโดยสมคัรใจ

นกัวิจยัตอ้งรกัษาความลบั ความเป็นส่วนตวั และการปกปิดช่ือของ

ผูถู้กวิจยั

การวิจยัตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นทางร่างกายและจิตใจของ 

ผูถู้กวิจยั

ผลการวิจยัควรก่อใหเ้กิดผลดีและประโยชนต์อ่สงัคม
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ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในโครงการวิจยั   

ดา้นสงัคม/พฤตกิรรมศาสตร์

• การรัว่ไหลของความลบั (เกิดขึ้ นจริง หรือ มีแนวโน้มจะเกิดขึ้ น)

• การแทรกแซงความเป็นส่วนตวั

• Validation of inappropriate or undesirable behaviors of subjects

• การน าเสนอผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจของอาสาสมคัร

• อนัตรายท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นกบัอาสาสมคัรโดยตรง แต่เกิดกบัอาสาสมคัรท่ี

เกี่ยวเน่ือง (secondary subjects)

• อนัตรายท่ีเกิดต่อเกียรติภูมิของอาสาสมคัรรวมถึงภาพพจน์

• การถามค าถามท่ีไม่เหมาะสมต่ออายุของอาสาสมคัร
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ประเด็นจริยธรรมการวิจยัทางดา้น

สงัคมศาสตร์

ประเด็น

จรยิธรรม

ความจ าเป็นใน

การท าวจิยั 

และประเด็น

การวจิยั

วธีิการเก็บ

ขอ้มูล

การขอความ

ยนิยอม
การรกัษา

ความลบัของ

อาสาสมคัร

การเผยแพร่ผล

วจิยัและ

ประโยชน์จาก

งานวจิยั
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1. ประเด็นการวิจยั: ผลกระทบ

ผลการวิจยัที่สรา้งความรูส้ึกเชิงลบแก่อาสาสมคัร

• ระดบัสติปัญญา, ระดบัความคิดเชิงสรา้งสรรค,์ ความยอมรบัทางสงัคม, 

สถานภาพทางสงัคม ฯลฯ

การวิจยัที่สรา้งความรูส้ึกดา้นอารมณแ์ก่อาสาสมคัร

• การถูกกระท าทารุณกรรมทางเพศ, ความกลวั ฯลฯ

ผลการวิจยัสรา้งผลกระทบทางสงัคม (อาชีพการงาน) แก่อาสาสมคัร

• ความคิดเห็นต่อหน่วยงานหรือองคก์ร, ความคิดเห็นต่อหวัหน้างาน, ฯลฯ

ผลการวิจยัตอ่ความละเอียดอ่อนทางสงัคมวฒันธรรม

• ชนกลุ่มน้อย, วฒันธรรมชุมชน, ประเพณี, พระสงฆ,์ ฯลฯ  
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2. วิธีการเก็บขอ้มูล

• วธีิการท่ีเหมาะสมกบัประเด็นวจิยัและกระบวนการ

ท าวจิยั

– การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง, การค านวณขนาดตวัอยา่ง

• การสมัภาษณ,์ การสมัภาษณเ์ชิงลึก, การใช้

แบบสอบถาม, การสงัเกตพฤติกรรม
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ความเส่ียงอนั
เน่ืองจาก

กระบวนการ

Randomi-
zation

Survey

Observa-
tion/partici

pant 
observation

Behavioral 
manipula-

tion

Interview, 
focus 
group

Deception
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2. วิธีการเก็บขอ้มูล

การสมัภาษณ ์(Interview)

• ความจ าเป็นและค าถาม (ประเด็น

อ่อนไหว)

• การรกัษาความลบัและความเป็น

ส่วนตวั

• อิสระในการไมต่อบบางค าถาม

การสนทนากลุม่ (Focus group)

• วิธีการท่ีใชเ้พื่อใหอ้าสาสมคัรใหข้อ้มูล 

(ประเด็นออ่นไหว)

• วิธีการท่ีผูว้ิจยัมัน่ใจไดว้า่อาสาสมคัรจะ

ไมเ่กิดความเส่ียง (ร่างกาย, จิตใจ)

• ไมถู่กกดดนัจากการเขา้ร่วมการวิจยั
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2. วิธีการเก็บขอ้มูล

การสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview)

• เหตุผลและความจ าเป็นของการสมัภาษณเ์ชิงลึก

• การขอความยินยอมอาสาสมคัร (การบนัทึกเทปและการท าลาย

หลงัส้ินสุดการวิจยั, การบนัทึกภาพ – ความเหมาะสม?)

• อาสาสมคัรและการรกัษาความลบัอาสาสมคัร

• การป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และ                 

การเตรียมการส าหรบัเหตุการณไ์มพ่ึง                       

ประสงค ์(การยุติการสมัภาษณแ์ละการให ้                    

ความช่วยเหลือ)

• ประสบการณข์องผูว้จิยั
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3. การขอความยนิยอม

• การแสดงความยยิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร

– วตัถุประสงคก์ารท าวิจยั, กระบวนการ/การปฏิบตัติวั. ระยะเวลาการท าวิจยั, 

ความเสี่ยง/ความไม่สะดวกท่ีอาจเกิดข้ึน. การเก็บรกัษาขอ้มูลเป็นความลบั, 

การถอนตวัจากการวิจยั, ประโยชนท์ี่อาสาสมคัรจะไดร้บั

• การแสดงความยนิยอมโดยวาจา

✓การวิจยัมีความเสี่ยงตอ่อาสาสมคัรไม่มากเกินกว่าความเสี่ยงท่ีอาสาสมคัร

จะไดร้บัในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนั และไม่เก่ียวขอ้งการกระท าตอ่

อาสาสมคัรท่ีจ  าเป็นตอ้งขอความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

✓การลงนามเป็นลายลกัษณอ์กัษรในแบบยนิยอมของอาสาสมคัรเป็นขอ้มูล

เดียวที่เช่ือมโยงระหว่างตวัตนของอาสาสมคัรกบัการวิจยัและความเสี่ยง

หลกัของการวิจยัท าใหอ้าสาสมคัรตกอยูใ่นภาวะอนัตรายหากมีการเปิดเผย

ความลบัของอาสาสมคัร 
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4. การรกัษาความลบั

• ประเด็นทางจรยิธรรม

o ความเส่ียงต่อความเป็นส่วนตวั ช่ือเสียง หน้าท่ีการงาน เศรษฐกิจ 

สถานภาพทางสงัคม

o การรกัษาความลบั

• การไมเ่ปิดเผยช่ือ หรือการใชช้ื่อสมมติ หรือการใชร้หสั (ระมดัระวงั

การบรรยายลกัษณะจ าเพาะจนสามารถคาดเดาได)้

• การเก็บรกัษาช่ือผูใ้หข้อ้มูล การเปิดเผยตอ้งไดร้บัความยินยอม

• การสนทนากลุ่ม

• ประเด็นอ่ืนๆ

o การพบเห็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือผิดกฏหมาย ท่ีมิใช่วตัถุประสงคห์ลกั

ของการวิจยั
11



5. การเผยแพร่และการใชป้ระโยชนจ์าก

งานวิจยั

• ผลกระทบตอ่บุคคลหรอืชุมชน

– พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัสมควรในนักเรียน.....

– ความรูแ้ละทศันคติต่อการป้องกนัโรคติดต่อรา้ยแรงในชุมชน......

• ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธใ์นชุมชน, ผูน้  าชุมชน

– แนวทางการจดัการปัญหาน ้าท่วมซ ้าซากท่ีมีผลต่อสุขภาพของ

ชุมชน.....

• การเผยแพรผ่ลการวิจยัตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

ชุมชน
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Ethical Guideline for Social Research

แนวปฏิบตัิ

ทัว่ไป 

ควรมีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

มาตรฐานและแนวปฏิบติัระดบันานาชาติ ไดแ้ก่

Declaration of Helsinki, CIOMS และขอ้ก าหนดของ

องคก์รวชิาชีพดา้นสงัคมศาสตร ์(Codes of Conduct 

of professional organizations in social sciences)

โครงร่างวจิยัควรมีความสมเหตุสมผลทางวทิยาศาสตร ์

(scientifically sound) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่วตัถุประสงค์

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัวธีิการศึกษาท่ีเลือกใช้

และจะสามารถน าไปสู่การไดผ้ลการวิจยัท่ีตอ้งการได้

จริง
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Ethical Guideline for Social Research

โครงรา่ง

วิจยั 

(Protocol)

Inclusion และ Exclusion criteria ควรมคีวามเหมาะสมและถูกระบุ
ชดัเจนในโครงรา่งการวจิยัเพือ่ใหแ้น่ใจถงึการคดัอาสาสมคัรอยา่ง
ยตุธิรรมและการน าอาสาสมคัรกลุม่เปราะบางเขา้สูก่ารวจิยัเป็นไป
อยา่งเหมาะสม

การวจิยัทีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัความละเอยีดอ่อนและอาจน าไปสู่
ความกระทบกระเทอืนจติใจรวมถงึความเสีย่งดา้นสงัคมอื่นๆ ผูว้จิยั
ตอ้งระบุการจดัการเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสีย่งดงักลา่วอยา่งชดัเจนใน
โครงรา่งการวจิยั

ผูว้จิยัควรอธบิายอยา่งชดัเจนในโครงรา่งการวจิยัถงึการเขา้ถงึขอ้มลู
สว่นบุคคลของอาสาสมคัร (เชน่ HIV, STD, ฯลฯ) และอธบิายการ
ไดม้าซึง่อาสาสมคัรอยา่งชดัเจน
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Ethical Guideline for Social Research

โครงรา่ง

วิจยั 

(Protocol)

การศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอาสาสมคัรกลุ่มเปราะบาง (ผูป่้วย

HIV, ผูติ้ดสารเสพติด. ผูถู้กกระท าทารุณกรรม, ฯลฯ) ใน

โครงร่างการวิจยัควรมีการอธิบายถึงแนวทางการป้องกนั

ความเส่ียงดา้นสงัคมและอธิบายกระบวนการขอความ

ยนิยอมอาสาสมคัร

โครงร่างการวิจยัตอ้งระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดจากผลของ

โครงการวิจยัใหอ้าสาสมคัรทราบดว้ย

หากการเก็บขอ้มลูมีความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลอ่ืน (secondary 

subjects) ตอ้งมีการขอความยนิยอมการเก็บขอ้มลูดงักล่าว

และไดร้บัการพิจารณาจากกรรมการจริยธรรม
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Ethical Guideline for Social Research

การรกัษา

ความลบั

(Confidentiality)

โครงร่างวจิยัตอ้งระบุกระบวนการรกัษา

ความลบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความเส่ียงต่อ

อาสาสมคัรและต่อสงัคม

ผูว้จิยัควรไดร้บัการอบรมและมีความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัการปกป้องความลบั

อาสาสมคัรในการวจิยัใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
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Ethical Guideline for Social Research

การขอความ

ยนิยอมจาก

อาสาสมคัร

(Informed 

Consent)

กระบวนการขอความยนิยอม (ลงช่ือ, วาจา) ควร

มีความเหมาะสมกบัหวัขอ้การวจิยั (อ่อนไหว

หรือไม)่ และวิธีการเก็บขอ้มลู (แบบสอบถาม, 

สมัภาษณ,์ สงัเกต) ท่ีระบุในโครงร่างวจิยั

กระบวนการขอความยนิยอมควรมีการพิจารณา

สภาพทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

ความเปราะบางของอาสาสมคัร (เช่น ชนกลุ่ม

น้อย) และการปกป้องอาสาสมคัร
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Ethical Guideline for Social Research

ประเด็น

ดา้น

จริยธรรม

อ่ืนๆ

กรณีการสมัภาษณผู์ว้ิจยัควรเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัร

พิจารณาผลการสมัภาษณก์่อนน าไปวิเคราะหข์อ้มูล

การน าเสนอผลการวจิยั (เช่น ตีพิมพ,์ เผยแพร่รูปแบบ

ต่างๆ) ควรใชน้ามสมมติแทนตวัตนหรือสถานท่ีเพ่ือ

หลีกเล่ียงการระบุท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อ

อาสาสมคัร

ประโยชน์ใดๆ ท่ีจะเกิดแก่อาสาสมคัรและชุมชน (เชน่ 

การใหค้ าปรึกษา, การถ่ายทอดความรู,้ การไดร้บับริการ

ทางสงัคม, ฯลฯ) จากการวจิยั ควรถูกระบุในโครงร่าง

วิจยัและแบบค าชี้ แจง ผูว้ิจยัควรด าเนินการเพื่อมัน่ใจวา่

จะเป็นไปตามท่ีระบุจริง 18



Social Science Research

Society

Widening the scope 
of social research

Considering 
conflicting interests

Subjects

Avoiding undue 
intrusion

Obtaining informed 
consent

Protecting the 
interest of subjects

Maintaining confidentiality of 
the records

Preventing disclosure 
of identities
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ประเด็นที่พบบ่อยในโครงการวิจยัดา้น

สงัคมศาสตร์

• การประเมินความเส่ียง

– “ไมม่ีความเส่ียง”

– Post-trial benefits

• ประโยชน์ท่ีอาสาสมคัรจะไดร้บัโดยตรง

– ท่านจะไม่ไดร้บัประโยชน์โดยตรงจากการเขา้รว่มการวจิยั แต่

ผลการวจิยัท่ีไดจ้ะ....

• ค่าตอบแทน/คา่เสียเวลา/ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

• ค าชี้ แจงของอาสาสมคัรกลุ่มต่างๆ

– อาสาสมคัรต่างกลุ่ม, กลุ่มทดลอง & กลุ่มควบคุม
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ประเด็นที่พบบ่อยในโครงการวิจยัดา้น

สงัคมศาสตร์

• การเก็บความลบัอาสาสมคัร

– การเก็บรกัษาความลบัของขอ้มูล, การรกัษาความเป็น

ส่วนตวัของอาสาสมคัรระหวา่งการเก็บขอ้มูล
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