ตัวอยางแบบชี้แจงอาสาสมัคร
สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ใชแบบสอบถามตอบดวยตนเอง
เรียน……(อาสาสมัคร)……………………………….
เนื่องดวย ดิฉัน/ ขาพเจา (ระบุชื่อ)……………………………………
กําลังดําเนินการวิจัย เรื่อง………………………………………………………………..
โดยมีวัตถุประสงค(ของการวิจัย (ระบุเป)นขอๆ ได)……………………………………
สําหรับประโยชน(ที่คาดว.าจะไดรับจากการวิจัยนี้คือ (ต.ออาสาสมัคร/สถาบัน/วิชาการ/ส.วนรวม)
จึ งเรี ย นมาเพื่ อขอความอนุ เคราะห( ในการตอบแบบสอบถาม เพื่ อ ประโยชน( ท างการศึ ก ษา
ดังกล.าว โดยขอใหท.านตอบตามความเป)นจริง เพราะคําตอบของท.านมีความสําคัญต.อการวิเคราะห(
ขอมูลเป)นอย.างยิ่ง ดิฉันขอรับรองว.าจะเก็บรักษาขอมูลในการตอบแบบสอบถามของท.านไวเป)นความลับ
และผลการวิจัยจะนําเสนอในลักษณะภาพรวม ไม.ระบุชื่อ/ ขอมูลส.วนตัวของท.าน จึงไม.เกิดผลกระทบ
ต.อการปฏิบัติงานของท.านแต.ประการใด/ไม.มีผลต.อการรักษาพยาบาลอันพึงไดรับในป<จจุบันและอนาคต
(ในกรณีที่เป)นผูป=วย), ไม.มีผลกระทบต.อการเรียนของท.าน (ในกรณีที่เป)นนักศึกษา/ นักเรียน))
ดิฉันหวังเป)นอย.างยิ่งว.าจะไดรับความร.วมมือจากท.านเป)นอย.างดี และขอขอบพระคุณเป)นอย.าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ หากท. านมีขอสงสั ยเกี่ย วกับ งานวิจั ย โปรดติ ดต. อไดที่ .......บอกชื่อ-ที่อยู.และเบอร(
โทรศัพท(ที่ติดต.อไดสะดวกของผูวิจัย..........
หากทานมีป$ญหาสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของทานขณะเขารวมการวิจัยนี้ ตองการทราบขอมูล
เพิ่มเติม โปรดสอบถามไดที่ “สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี” ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 045-352000 ตอ 1120
โทรสาร 045-352129
ขอบขอบคุณอย.างสูง
………………………………………
(

)

ตัวอยางแบบชี้แจงอาสาสมัครสําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร
ที่ใชแบบสัมภาษณ/ สนทนากลุม/ สังเกตการ/ การบันทึกภาพหรือวิดีโอ

เนื่องดวย (ระบุชื่อผูวิจัยและสถาบันที่สังกัด) กําลังศึกษาวิจัยเรื่อง (ระบุชื่อโครงการวิจัย) ระบุ
วั ต ถุ ป ระสงค( ข องการวิ จั ย และผลการวิ จั ย นี้ จ ะเป) น ประโยชน( ต. อ ใคร (เช. น สถาบั น /วงวิ ช าการ/
อาสาสมัคร)
ท.านเป)นบุคคลที่มีความสําคัญอย.างยิ่งต.อการใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใคร.ขอความ
ร.ว มมื อจากท. า นในการ (ระบุ วิธี การรวบรวมขอมู ล เช. น สั มภาษณ( , สั งเกตการณ( , สนทนากลุ. ม ฯลฯ
ระบุวัตถุประสงค(ของการวิจัย ระบุระยะเวลานานประมาณกี่นาทีที่จะใชรวบรวมขอมูลพรอมวิธีปฏิบัติ
อาสาสมั คร) ในระหว.างการสัมภาษณ( /สังเกตการ/สนทนากลุ. ม ฯลฯ ผู วิจัย ขออนุ ญ าตบั นทึ กเสีย ง/
บันทึกภาพ วีดีโอ ทั้งนี้ เพื่อความถูกตองของเนื้อหา ผูวิจัยจะใชรหัสแทนชื่อและนามสกุลจริงของท.านลง
ในแบบบั นทึ กขอมู ลเทปการสัมภาษณ( /วีดีโอเทป และจะทํ าลายเมื่ อการศึ กษาครั้งนี้ สิ้น สุด ผู วิจัยขอ
รับรองว.าขอมูลที่ไดรับจากท.านจะถูกเก็บเป)นความลับและจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท.านั้น ซึ่ง
จะไม.ก.อใหเกิดความเสียหายแก.ท.านแต.ประการใด จะไม.มีการระบุชื่อ/ขอมูลส.วนตัวของท.าน “จะไม.มีการ
เผยแพร.ภาพถ.ายหรือวิดีโอที่มีรูปของท.านแก.สาธารณะ” ในกรณีที่ผูวิจัยจําเป)นจะตองแสดงภาพถ.ายหรือ
วิดีโอ ใหใชขอความว.า “หากผูวิจัยมีความจําเป)นตองแสดงภาพถ.ายที่มีรูปของท.าน ผูวิจัยจะระมัดระวัง
ไม.ใหเห็นภาพหนาทั้งหมดของท.าน และจะใชแสดงเพื่อประโยชน(ทางวิชาการเท.านั้น” ในการเขาร.วมเป)น
อาสาสมัครของโครงการวิจัยครั้งนี้ ท.านเขาร.วมดวยความสมัครใจและสามารถถอนตัวเมื่อใดก็ไดโดยไม.
เสียสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม.ว.าท.านจะเขาร.วมการวิจัยครั้งนี้หรือไม. ท.านจะไม.เสียสิทธิ์ใด และจะไม.ระบุชื่อ/
ขอมู ล ส.ว นตั ว ของท. า น จึ งไม. เกิ ด ผลกระทบต. อการปฏิ บั ติ งานของท. านแต. ป ระการใด/ ไม. มีผ ลต. อการ
รักษาพยาบาลอันพึงไดรับในป<จจุบันและอนาคต (ในกรณีที่เป)นผูป=วย)/ ไม.มีผลกระทบต.อการเรียนของ
ท.าน (ในกรณีที่เป)นนักศึกษา/นักเรียน)
หากท.านมีป<ญหาสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยสามารถติดต.อสอบถามผูวิจัย
ไดที่ (สถาบันของผูวิจัยพรอมเบอร(โทรศัพท(ที่จะติดต.อไดสะดวก)
หากทานมี ป$ญ หาสงสั ยเกี่ ยวกั บสิ ทธิของทานขณะเขารวมการวิจั ยนี้ โปรดสอบถามไดที่
“สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” สํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 1 หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 045-352000 ตอ 1120 โทรสาร 045-352129

ขอบขอบคุณอย.างสูง
………………………………………
(

)

ตัวอยางแบบยินยอมอาสาสมัคร
สําหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตรที่มีมกี ารถายภาพหรือบันทึกเทปสนทนาหรือบันทึกวิดีโอ
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)…………………….นามสกุล………………….อายุ……..ปF
อยู.บานเลขที่………..หมู.ที่…………..ตําบล…………………….อําเภอ…………………
จังหวัด………………………..
ไดรับฟ<งคําอธิบายจาก …………………………………………… เกี่ยวกับการเป)นอาสาสมัครใน
โครงการวิจัยเรื่อง“……………………………………………………………” โดย ขอความที่อธิบายประกอบดวย
การขออนุญาตในการจดบันทึก พรอมทั้งบันทึกเทปในการสนทนากลุ.ม/ หรือถ.ายภาพ/ หรือบันทึกวิดีโอ
ใชเวลาประมาณ ….. นาที เพื่อนําขอมูลที่ไดไป….(ระบุวัตถุประสงค(ของโครงการหรือการถ.ายภาพ หรือ
การบันทึกเทป/ วิดีโอ การเก็บรักษาขอมูล รวมถึงการทําลายเทปหลังสิ้นสุดการวิจัย)……จะไม.มีการ
เผยแพร.ภาพถ.ายหรือวิดีโอที่มีรูปของขาพเจาแก.สาธารณะ หากผูวิจัยมีความจําเป)นตองแสดงภาพถ.ายที่
มีรูปของขาพเจา ผูวิจัยจะระมัดระวังไม.ใหเห็นภาพหนาทั้งหมดของขาพเจา และใชแสดงเพื่อประโยชน(
ทางวิชาการเท.านั้น “ในการเขาร.วมเป)นอาสาสมัครของโครงการวิจัยครั้งนี้ ขาพเจาร.วมดวยความสมัคร
ใจ” และขาพเจาสามารถถอนตัวจากการศึกษานี้ เมื่อใดก็ได ถาขาพเจาปรารถนาและหากเกิดมีเหตุการณ(
ที่ไม.พึงประสงค(
ขาพเจาไดอ.านและเขาใจตามคําอธิบายขางตนแลว จึงไดลงนามยินยอมเขาร.วมโครงการวิจัยนี้

ลงชื่อ…………………….อาสาสมัคร
(………….……………)

พยาน…………………………
(………………………..)

วันที่……….เดือน…………พ.ศ.

