ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย
สาหรับโครงการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ ทใี่ ช้ แบบสอบถามตอบด้ วยตนเอง
เรียน……(อาสาสมัคร)……………………………….
เนื่องด้วย ดิฉนั / ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ)……………………………………
กาลังดาเนินการวิจยั เรื่ อง………………………………………………………………..
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั (ระบุเป็ นข้อๆ ได้)……………………………………
สาหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั นี้คือ (ต่ออาสาสมัคร/สถาบัน/วิชาการ/ส่ วนรวม)
จึงเรี ย นมาเพื่อขอความอนุ เคราะห์ใ นการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ทางการศึ กษา
ดังกล่าว โดยขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริ ง เพราะคาตอบของท่านมีความสาคัญต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็ นอย่างยิ่ง ผูว้ ิจยั ขอรั บรองว่าจะเก็บรั กษาข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านไว้เป็ น
ความลับ และผลการวิจยั จะนาเสนอในลักษณะภาพรวม ไม่ระบุชื่อ/ ข้อมูลส่ วนตัวของท่าน จึงไม่
เกิ ดผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานของท่านแต่ประการใด/ไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลอันพึงได้รับใน
ปั จจุ บนั และอนาคต (ในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วย), ไม่มีผ ลกระทบต่อการเรี ย นของท่ าน (ในกรณี ที่ เป็ น
นักศึกษา/ นักเรี ยน))
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ดิ ฉันหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่ วมมื อจากท่านเป็ นอย่างดี และขอขอบพระคุ ณเป็ น
อย่างสู งมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมี ขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับงานวิจยั โปรดติดต่อได้ที่.......บอกชื่ อ-ที่อยู่และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผูว้ ิจยั ..........
หากท่ านมีปัญหาสงสั ยเกี่ยวกับสิ ทธิ ของท่ านขณะเข้ า ร่ ว มการวิจั ยนี้ ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล
เพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ ที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัย กรุ งเทพ สถาบัน
ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ เลขที่ 119 ถ. พระราม 4 แขวงกล้ วยน้าไท
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 350 500 ต่ อ 1771, 1774
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………………………………………
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ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยสาหรับโครงการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
ทีใ่ ช้ แบบสั มภาษณ์ / สนทนากลุ่ม/ สั งเกตการ/ การบันทึกภาพหรือวิดีโอ
เนื่ องด้วย (ระบุ ชื่อผูว้ ิจยั และสถาบันที่สังกัด) กาลังศึ กษาวิจยั เรื่ อง (ระบุชื่อโครงการวิจยั )
ระบุ วตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั และผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อใคร (เช่ นสถาบัน /วงวิชาการ/
อาสาสมัคร)
ท่านเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการให้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงใคร่ ขอความ
ร่ วมมือจากท่านในการ (ระบุวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่ น สัมภาษณ์ , สังเกตการณ์ , สนทนากลุ่ม ฯลฯ
ระบุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ระบุระยะเวลานานประมาณกี่นาทีที่จะใช้รวบรวมข้อมูลพร้อมวิธีปฏิบตั ิ
อาสาสมัคร) ในระหว่างการสัมภาษณ์ /สังเกตการ/สนทนากลุ่ม ฯลฯ ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตบันทึ กเสี ยง/
บันทึกภาพ วีดีโอ ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องของเนื้ อหา ผูว้ ิจยั จะใช้รหัสแทนชื่ อและนามสกุลจริ งของท่าน
ลงในแบบบันทึกข้อมูลเทปการสัมภาษณ์ /วีดีโอเทป และจะทาลายเมื่อการศึกษาครั้งนี้ สิ้นสุ ด ผูว้ ิจยั ขอ
รับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านั้น
ซึ่ งจะไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ท่านแต่ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่ วนตัวของท่าน “จะไม่
มีการเผยแพร่ ภาพถ่ายหรื อวิดีโอที่มีรูปของท่านแก่สาธารณะ” ในกรณี ที่ผวู้ ิจยั จาเป็ นจะต้องแสดง
ภาพถ่ายหรื อวิดีโอ ให้ใช้ขอ้ ความว่า “หากผูว้ ิจยั มีความจาเป็ นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของท่าน ผูว้ ิจยั
จะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของท่าน และจะใช้แสดงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น”
ในการเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครของโครงการวิจยั ครั้งนี้ ท่านเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจและสามารถถอน
ตัวเมื่อใดก็ได้โดยไม่เสี ยสิ ทธิ์ ใดๆ ทั้งสิ้ น ไม่วา่ ท่านจะเข้าร่ วมการวิจยั ครั้งนี้ หรื อไม่ ท่านจะไม่เสี ยสิ ทธิ์
ใด และจะไม่ระบุชื่อ/ข้อมูลส่ วนตัวของท่าน จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของท่านแต่ประการ
ใด/ ไม่มีผลต่อการรั กษาพยาบาลอันพึงได้รับในปั จจุ บนั และอนาคต (ในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วย)/ ไม่มี
ผลกระทบต่อการเรี ยนของท่าน (ในกรณี ที่เป็ นนักศึกษา/นักเรี ยน)
หากท่านมี ปัญหาสงสัยหรื อต้องการทราบข้อมูลเกี่ ยวกับผลการวิจยั สามารถติ ดต่อสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ที่ (สถาบันของผูว้ จิ ยั พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวก)
หากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสิ ทธิ ของท่านขณะเข้าร่ วมการวิ
วมการวิจยั นี้ ต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ สถาบัน
ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ เลขที่ 119 ถ. พระราม 4 แขวงกล้วยน้ าไท
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 หรื อทางโทรศัพท์หมายเลข
หมายเลข 02 350 500 ต่อ 1771, 1774
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ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
สาหรับโครงการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ ทมี่ ีการถ่ ายภาพหรือบันทึกเทปสนทนาหรือบันทึกวิดีโอ
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…………………….นามสกุล………………….อายุ……..ปี
ได้รับฟังคาอธิบายจาก …………………………………………… เกี่ยวกับการเป็ นอาสาสมัครใน
โครงการวิจยั เรื่ อง“……………………………………………………………” โดย ข้อความที่อธิบาย
ประกอบด้วยการขออนุญาตในการจดบันทึก พร้อมทั้งบันทึกเทปในการสนทนากลุ่ม/ หรื อถ่ายภาพ/
หรื อบันทึกวิดีโอ ใช้เวลาประมาณ ….. นาที เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป….(ระบุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
หรื อการถ่ายภาพ หรื อการบันทึกเทป/ วิดีโอ การเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการทาลายเทปหลังสิ้ นสุ ดการ
วิจยั )……จะไม่มีการเผยแพร่ ภาพถ่ายหรื อวิดีโอที่มีรูปของข้าพเจ้าแก่สาธารณะ หากผูว้ ิจยั มีความ
จาเป็ นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของข้าพเจ้า ผูว้ ิจยั จะระมัดระวังไม่ให้เห็นภาพหน้าทั้งหมดของข้าพเจ้า
และใช้แสดงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น “ในการเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครของโครงการวิจยั ครั้งนี้
ข้าพเจ้าร่ วมด้วยความสมัครใจ” และข้าพเจ้าสามารถถอนตัวจากการศึกษานี้ เมื่อใดก็ได้ ถ้าข้าพเจ้า
ปรารถนาและหากเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจตามคาอธิ บายข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้
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ลงชื่อ……….………….………………..
ผูย้ นิ ยอม/ผูป้ กครอง
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ลงชื่อ……….………….………………..
หัวหน้าโครงการ
(……………………………………..)

