
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้  
ด้าน งานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

ประเด็น แนวทางการกรอกแบบฟอร์มขอใบรับรองจริยธรรมในคนของแต่ละคณะวชิา 
วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

  
 
1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง       ดร.ชชัญา  สกุณา   

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทกึ         ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา   

3. บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 บทบาทหน้าที่  หวัหนา้โครงการวจิยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
เส้นทางของผูบ้ริโภคเกย ์(Gay Consumer Path) ในการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส” 

 ความรับผดิชอบ  ด าเนินงานวจิยัตั้งแต่การตั้งขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อด าเนินการขอทุน
วิจยักบัสถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต การจดัการเร่ืองงบประมาณการวิจยั การสรุปผลการวิจยั รวมทั้ง
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า   “คร้ังแรกกบัการขอจริยธรรมในงานวจิยัเชิงสังคมศาสตร์”    

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

 เม่ือปี 2561 สถาบนัวจิยั มหาวิทยาลยัรังสิตเปิดรับขอ้เสนอโครงการวจิยัประจ าปี นบัเป็นโอกาส
อนัดีท่ีมีผูส้นบัสนุนงบประมาณให้เราไดศึ้กษา คน้ควา้ และเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยากรู้ โดยประเด็นการวิจยั
เกิดจากการตกผลึกศึกษากลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดผ่านกระแสสังคมท่ีเร่ิมมีการต่ืนตวัเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนของเพศทางเลือก จุดเปล่ียนท่ีส าคญัเกิดข้ึนในบริบทโลกเม่ือสหรัฐอเมริกาประกาศให้มีการ
แต่งงานของเพศเดียวกนัได้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายครอบคลุมทัว่ทุกรัฐของอเมริกาในปี 2558 ย่อม
ส่งผลให้ภาพของเกยใ์นไทยเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน อีกทั้ งระยะหลังส่ือได้น าเสนอกลุ่มเกยใ์น
ลกัษณะของคนท่ีมีช่ือเสียง มีความสามารถ มีศกัยภาพทางสังคม ดงันั้น ภาพคนกลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มคนท่ีมี
รายได้สูง Work Hard – Play Hard เป็นกลุ่ม Pink Double Income – No Kids นั่นคือ รายได้สูงแต่ไม่มี
ภาระเร่ืองลูก มีอ านาจทางการซ้ือ (Power of Buying) ท าให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมสนใจศึกษากลุ่มเกย์
และน าเสนอสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเกยม์ากข้ึน 

 ช่วงก่อนการขอสนบัสนุนทุนวจิยัในปีนั้น จริยธรรมในงานวิจยัคืออะไร พอไดย้ินมาบา้ง แต่ไม่
มีความรู้ในเชิงลึก และไม่ได้ใส่ใจเท่าท่ีควร ช่วงระยะเวลาระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการวิจยัคร้ังน้ี 
ค าว่า “จริยธรรมในงานวิจัย” แว่วเข้ามาให้ได้ยินอีกคร้ังหน่ึง โดยมีประกาศจากทางสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัรังสิตวา่งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งมีการขอจริยธรรมการวจิยัในคน ท าให้ตอ้งศึกษาเร่ืองน้ีมากข้ึน
วา่คืออะไร มีขั้นตอนอยา่งไร และประเด็นการพิจารณาคดักรองกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ขอบข่ายมีความเส่ียงใน



 
 

การท าวิจยัมีประเด็นใดบ้าง ส่งผลให้เร่ิมต้นเข้าฟังการอบรมท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจยัในคน
ประเด็นเชิงสังคมศาสตร์ 

 เม่ือเร่ิมต้นพัฒนาหัวข้อวิจัย และด าเนินการวิจัยในช่วงแรก ผู ้วิจ ัยต้องหาความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมการวิจยัในคนควบคู่กนัไปเพื่อให้เกิดขอ้ผดิพลาดในการด าเนินการขอพิจารณาอนุมติัจริยธรรม
การวิจยัในคนให้น้อยท่ีสุด เม่ือมองยอ้นกลับมามองกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัของตวัเองซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเกยก์็แอบหวัน่ใจวา่อาจตอ้งพบเจอปัญหาบา้งไม่มากก็นอ้ย 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มีส่วน
ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 ธรรมชาติของการท างานวิจยัเป็นได้ทั้ งศาสตร์และศิลป์  ในแง่มุมของศาสตร์ต้องอาศยัหลัก
วชิาการ ทฤษฎี และองคค์วามรู้งดัข้ึนมาประยุกตใ์ชเ้พื่อให้งานวจิยัมีความชดัเจน ถูกตอ้ง สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาไดโ้ดยอยูบ่นพื้นฐานของหลกัวิชาการ ในแง่มุมของศิลป์ เรียกไดว้า่เป็นเสน่ห์อยา่ง
หน่ึงของงานวิจยัคือการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา การติดต่อ การเจรจา การหาจุดร่วมระหวา่งผูว้ิจยั
และกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาได้ดว้ยวิธีการท่ีซับซ้อนน้อยท่ีสุด 
เน่ืองจากการเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญั และเป็นตวัช้ีวดัวา่งานวจิยัจะบรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

 การด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในคน จึงนับเป็นอีกตัวแปรส าคัญท่ีถูกเพิ่มเข้ามาใน
กระบวนการวิจยั เรียกไดว้า่เป็นโจทยท่ี์ทา้ทายส าหรับนกัวิจยัเชิงสังคมศาสตร์ ทา้ทายทั้งในแง่มุมของ
การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา ทา้ทายในเร่ืองของวิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทา้ทายไปจนถึง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวา่มีระดบัความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูเ้ขา้ร่วม
วิจยัหรือไม่ ท าให้นักวิจยัท่ีมกัมองงานวิจยัของตนเองเป็นหลกั หันกลบัมาฉุกคิดและมองผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนไดก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยัของตน 

 การเสนอโครงการวจัิยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 

 ขั้นตอนแรกคือการเร่ิมต้นพัฒนาหัวข้อวิจยัและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากสถาบนัวิจยั ในแบบฟอร์มมีประเด็นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคนให้ผูว้ิจยัตอบ
ค าถามว่าขอ้เสนอโครงการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคนหรือไม่ ถา้เก่ียวขอ้งผูว้ิจยัตอ้งติดต่อและ
ประสานงานกบัส านกังานจริยธรรมการวจิยัต่อไป แน่นอนวา่โครงการวจิยัท่ีเลือกศึกษาผูบ้ริโภคเกยเ์ป็น
กลุ่มตวัอย่าง เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมในคนจึงไดต้อบค าถามไปว่าเก่ียวขอ้ง และด าเนินการยื่นขอ้เสนอ
โครงการวจิยัจนไดรั้บอนุมติัทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากสถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 



 
 

 จริยธรรมการวจัิยในคนส่งผลต่อเง่ือนไขเวลาในการวางแผนด าเนินงานวจัิย 

 การขอพิจารณาจริยธรรมในคนส่งผลให้ผูว้ิจยัตอ้งพฒันาโครงร่างงานวิจยัเร็วข้ึน เน่ืองจากหน่ึง
ในเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการขอพิจารณาจริยธรรมในคนคือ “เคร่ืองมือวิจัย” ผูว้ิจยัต้องพัฒนา
เคร่ืองมือวิจยัให้สมบูรณ์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนไดพ้ิจารณาวา่เคร่ืองมืองานวิจยัมี
ความเหมาะสมหรือมีความเส่ียงต่อกลุ่มตวัอยา่งหรือผูเ้ขา้ร่วมวิจยัหรือไม่ โดยเคร่ืองมือในงานวจิยัคร้ังน้ี
คือแบบสอบถาม ขอ้ค าถามเชิงความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อของผูบ้ริโภคเกยใ์นการตดัสินใจใช้บริการฟิต
เนส เม่ือกระบวนการด าเนินงานวิจยัถูกเพิ่มเติมเขา้มา ผูว้ิจยัจึงตอ้งวางแผนเร่ืองของเวลาให้ถ่ีถว้น และ
ตอ้งเผือ่เวลาส าหรับขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากเคร่ืองมือวจิยัของเราเอง 

 การขอเอกสารรับรองโครงการวจัิยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในคน 

 เม่ือพฒันาโครงร่างงานวจิยัพร้อมเคร่ืองมืองานวจิยัเสร็จเรียบร้อยก็เกิดความกงัวลข้ึนมาเล็กนอ้ย
วา่เราตอ้งท าอยา่งไรต่อไป การโทรปรึกษาส านกังานจริยธรรมการวิจยัท าให้ไดรั้บค าตอบอย่างชดัเจน 
อีกทั้งส่ือกลางอย่างเวบ็ไซตข์องสถาบนัวิจยัมีบอกไวช้ดัเจนวา่ตอ้งใช้เอกสารใดบา้งในการขอพิจารณา
รับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้ นตอนแรกคือการกรอกแบบฟอร์มเพื่อคัดกรองการพิจารณา
โครงการวิจยัว่าเข้าขอบข่ายประเภทใด จาก 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทการได้รับยกเวน้พิจารณา 
(Exemption Review Process) เช่น งานวิจยัทางการศึกษา งานวิจยัท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงถึงผูเ้ข้าร่วม
งานวิจยัไดเ้ป็นรายบุคคล 2. ประเภทเร่งด่วน (Expedited Review) เป็นงานวิจยัท่ีมีความเส่ียงต ่า ขอ้มูลท่ี
ได้ไม่ใช่ขอ้มูลลบัเฉพาะ และ 3. ประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board Review) เป็นลักษณะ
งานวิจยัท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความเส่ียง หรือขอ้มูลในเคร่ืองมือวิจยัเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะหรือขอ้มูลท่ี
เปราะบางอ่อนไหว แน่นอนวา่งานวจิยัท่ีเขา้ข่ายประเภทท่ี 3 จะใชร้ะยะเวลาในการพิจารณานานท่ีสุด 

 ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาเองวา่งานวิจยัของตนเองเขา้ขอบข่ายประเภทใดใน 3 ประเภท
ขา้งตน้ แลว้จึงท าเอกสารลงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับการพิจารณารับรอง 
ซ่ึงขอ้เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมงานวจิยัในคนแตกต่างกบัขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับ
ทุนสนบัสนุนงานวจิยั เน่ืองจากขอ้ค าถามท่ีตอ้งกรอกในแบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมงานวจิยัในคนมี
แนวโน้มในการให้น ้ าหนักไปท่ีการออกแบบงานวิจยั เกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั 
ประเภทของกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงขอ้พิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน 

 ภายหลังจากการอ่านเอกสารการคดักรองพิจารณาโครงการวิจยัทั้ ง 3 ประเภท ได้เล็งเห็นว่า
งานวิจยัเร่ืองน้ีแมเ้ก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคเกยแ์ต่ขอ้ค าถามไม่ใช่ขอ้มูลลบัเฉพาะ เป็นเพียงความคิดเห็นต่อ
การใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ เท่านั้นจึงเขา้ข่ายงานวจิยัประเภทท่ี 2 คือ ประเภทเร่งด่วน (Expedited Review) 
และไดด้ าเนินการส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับพิจารณาการรับรองจริยธรรมในการวจิยัต่อไป 

  

 



 
 

คิดว่าจะเลก็ แต่กลบักลายเป็นใหญ่ 

 ช่วงเวลาผา่นมาระยะหน่ึง ในใจก็คิดวา่สมควรแก่เวลาแลว้ท่ีผลการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัใน
คนประเภทเร่งด่วนจะผา่นการพิจารณาเสียที คิดไดไ้ม่ทนัไรโทรศพัทก์็ดงัข้ึน ปรากฏวา่เป็นสายจากทาง
ส านกังานจริยธรรมการวิจยัแจง้วา่ งานวิจยัถูกขยบัจากประเภทเร่งด่วนไปเป็นประเภทการประชุมแบบ
เต็มคณะ (Full Board Review) ซ่ึงทางส านักงานฯ ไม่ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติม เพียงแต่แจ้งว่าให้รอการ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 ทนัทีท่ีวางสาย ใจเตน้ระส ่ าระส่าย ผุดลุกผุดนัง่ คร่ันเน้ือคร่ันตวัเหมือนคนจะเป็นไขก้็ไม่ปาน 
คิดแต่เร่ืองร้าย ๆ วา่งานวิจยัของเราตอ้งไม่ผ่านการพิจารณาอนุมติ หรือถา้ผ่านตอ้งปรับแกม้ากน้อยแค่
ไหน เคร่ืองมือจะวดัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้อนตน้ไดห้รือไม่ กงัวลไปหมด เม่ือตั้งสติได ้ปัญญาจึงเกิดและ
มองเห็นวา่คณะกรรมการอาจพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งงานวจิยัเป็นหลกั ซ่ึงแน่นอนวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเกย์
มีเร่ืองเพศซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเขา้มาเก่ียวขอ้ง นึกได้ดงันั้นจึงไปร้ือเอกสารค าอธิบายประเภทการ
ประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board Review) และพบค าอธิบายหน่ึงท่ีเขา้ข่ายงานวิจยัของเราในคร้ังน้ีคือ 
“งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ท่ีมีการสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถามโดยข้อมูลท่ีต้องการเป็นข้อมูลลับ
เฉพาะหรือข้อมูลท่ีเปราะบางอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานภาพหรือสิทธิ
ประโยชน์ของบุคคล เช่น ความชอบทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมผิดกฎหมาย การ
ท าลายความเช่ือของชุมชน เป็นต้น” เม่ือสติกลบัมาพร้อมสมบูรณ์จึงท าให้ใจให้สงบ และรอผลการ
พิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนต่อไป 

ประกาศผลการพิจารณาจริยธรรมในคนประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board 
Review) 

เวลาผา่นไป 3 เดือน ในท่ีสุดผลการพิจารณาจริยธรรมในคนแบบ Full Board Review ไดถู้กแจง้
โดยส านกังานจริยธรรมการวิจยัวา่ขอ้เสนองานวจิยั “ผา่นการพิจารณา” จริยธรรมการวจิยัในคน เพียงแต่
ปรับแกข้อ้ค าถามในเคร่ืองมืองานวิจยัเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่กระทบโครงสร้างหลกัของแบบสอบถาม  
ไดย้ินค าว่าผา่นการพิจารณาแลว้เหมือนยกภูเขาออกจากอก และวนัท่ีไดรั้บเอกสารรับรองโครงการวิจยั 
(Certificate of Approval) ก็รู้สึกมัน่ใจมากข้ึนเม่ือตอ้งไปเก็บขอ้มูลว่าเคร่ืองมือการวิจยัของเราไม่ไดส่้ง
ผลกระทบดา้นขอ้มูลลบัเฉพาะ หรือความรู้สึกท่ีเปราะบางของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 ด าเนินงานวจิยัมาจนเสร็จส้ินทนัระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการวจิยั และไดตี้พิมพเ์ผยแพร่
งานวิจยัในวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์  นับเป็นความส าเร็จเชิงรูปธรรม ส่ิงท่ีส าคญัไปกว่านั้ นคือ
ความส าเร็จเชิงนามธรรมซ่ึงเกิดจากการไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ของตนเองตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า
ครบทั้งกระบวนการ ทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน การจดัการเอกสาร และบริหารเวลา 
รวมถึงการรับมือกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 



 
 

 อีกส่ิงหน่ึงท่ีไดเ้รียนรู้คือ บ่อยคร้ังท่ีการด าเนินงานวิจยั ผูว้ิจยัขลุกอยู่กบังานวิจยัของตนเองจน
กลายเป็นคนวงใน (Insider) มีความรู้ลึกซ้ึงในกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาและเขา้ใจเน้ือหาของงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
เปรียบไดด้ัง่ผูว้ิจยัไดร่้วมนัง่เรือเดียวกนัไปกบักลุ่มตวัอย่าง เร่ืองน้ีนับไดว้่าเป็นดาบสองคม เม่ือนั่งเรือ
เดียวกนัแลว้ท าใหผู้ว้ิจยัเองอาจพลาดบางประเด็นในมุมกวา้งจึงตอ้งอาศยัคนวงนอก (Outsider) ผูท่ี้ไม่ได้
ข้ึนเรือมาดว้ยกนั แต่ยืนมองอยูบ่นภูเขาและเห็นภาพรวมทั้งหมดมาคอยพิจารณาช้ีแนะ คลา้ยกบัการคดั
กรองงานวจิยั ตวัผูว้จิยัเองมองวา่งานวจิยัเขา้ข่ายการขอจริยธรรมประเภทเร่งด่วนก็น่าจะเพียงพอแลว้ เม่ือ
ให้คณะกรรมการท่ีเปรียบเป็นคนวงนอกพิจารณาเพิ่มเติมกลับมองว่างานวิจยัน้ีเข้าข่ายประเภทการ
ประชุมแบบเต็มคณะ และเห็นว่าควรปรับแกเ้คร่ืองมืองานวิจยัเล็กน้อย ซ่ึงผูว้ิจยัน้อมรับค าช้ีแนะและ
ด าเนินการเก็บข้อมูลจนท าให้งานวิจยัลุล่วงไปด้วยดี และยงัได้ประโยชน์ไปกว่านั้ นคือสามารถน า
ผลการวจิยับางส่วนมาใชเ้ป็นขอ้มูลความรู้ในรายวชิาใหแ้ก่นกัศึกษาต่อไป  

นับเป็นบทเรียนอันแสนคุ้มค่าคล้ายกับหลากหลายเหตุการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต แม้จะมี
อุปสรรคบา้ง แต่ทุกเหตุการณ์ ถา้หากไดห้ยุดคิดพินิจพิเคราะห์จะพบบทเรียนอนัแสนมีค่าให้เราไดเ้รียนรู้
ไม่มีท่ีส้ินสุด 


