Page | 268

วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564
วิจัยการพั ฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

Development on “research ethics on human” competencies
of Ramkhamhaeng University’s
นวลละออ แสงสุข1, นารินี แสงสุข2,
กรเอก กาญจนาโภคิน3 และ สวรรยา แสงสุข4
Nuanlaor Saengsuk1, Narinee Sangsuk2,
Korneak Kanjanapokin3 and Suwanya Saengsuk4
Received November 07, 2020 & Retrieved December 06, 2020 & Accepted March 31, 2021

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อแสวงหาแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method) แนวทางเชิงปริมาณรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แนวทางเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้าอบรม
โครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นาทั ก ษะการท� ำ วิ จั ย ส� ำ หรั บ อาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต ร ของมหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง” จ�ำนวน 132 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ จากประชากร จ�ำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .952
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.408 ถึง 0.851 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ และ (2) ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า การฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใน
ภาพรวม (r = .630) และรายด้าน ได้แก่ ทัศนคติ (r = .607) ความรู้ (r = .544) และทักษะ (r = .535) โดยมีความ
สัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract

This research objective is to study the “research ethics on human” competencies and
seeking guidelines for development on “research ethics on human” competencies of Ramkhamhaeng University’s Master Lecturers. Research methodology used Mixed Method. Quantitative
method collected data with questionnaires. Qualitative method set up focus group discussion. The
population is the participants of "The development on research skills of Ramkhamhaeng University’s Master Lecturers” laboratory project. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Correlation (r) which was computed by a software package
program. The study found that the “research ethics on human” competencies consisted of the
knowledge with an average level of 4.14. The skills had an average level of 4.04 and the attitude
had an average level of 4.22. Guidelines for the development on “research ethics on human”
competencies with workshops found the following relationship: The training was related to the
“research ethics on human” competencies in overall show a statistical significance at the level of
.630 which consists of the training on attitudes with statistical significant at .607 level, the training
on skills with statistical significance at the level of .535 and the relationship of training and knowledge with statistical significance at .544 level respectively.
Keywords: Competencies, Research Ethics on Human, Training

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
แนวคิดของสิทธิมนุษยชนในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ล้วนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวม
ถึงแนวทางการปฏิบัติส�ำหรับการท�ำวิจัยในมนุษย์มาสนับสนุน จริยธรรมการทดลองจึงเกิดขึ้นโดยก�ำหนดเป็นกฎ
เกณฑ์ ฉบับแรกคือกฎนูเรมเบิร์ก (Nuremberg code) ปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ศาลทหารอเมริกันใช้
ประกอบการพิพากษาคดีที่แพทย์นาซีทดลอง กับเชลยสงคราม คดีนี้เรียกว่า Doctors’ trial หรือ The Medical
Case กฎ “นูเรมเบิร์ก” (ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (Office of the National Research Council
(2019) ต่อมาได้มี ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกคือ
ปฏิญญาเฮลซิงกิ โดยแพทย์สมาคมโลก (World Medical Association Declaration of Helsinki) ฉบับแรก
ประกาศที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ ปี พ.ศ. 2507 ส่งผลให้จริยธรรมทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นที่
ยอมรับในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส�ำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (Office for Human Subject Research Standards – OHSRS) ซึ่งอยู่ภายใต้ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research
Council of Thailand – NRCT หรือ วช.) ก�ำหนดนโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ.
2558 (National Policy and Guidelines for Human Research 2015) เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการจริยธรรม
และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ส�ำหรับประเทศไทย (ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Office of the National Research Council (2016).
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการเรียน การสอน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การวิจัยมี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างเสริมความรู้ใหม่ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา “ระบุคุณสมบัติของอาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
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หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย” (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ; Office of the Higher
Education Commission Ministry of Education. (2017).)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงมีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อน�ำไป
ใช้ประโยชน์ และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ส�ำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง จ�ำเป็นต้องศึกษาหาวิธีการพัฒนาที่จะน�ำไปสู่เป้าหมายความส�ำเร็จ โดยการก�ำหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย กลยุทธ์ที่พัฒนาได้มีองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นแนวทางส�ำคัญการ พัฒนาองค์กรด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ให้สามารถด�ำเนินการด้านการวิจัยได้ต่อ
เนื่องและมีประสิทธิภาพ
จากที่มาและปัญหาข้างต้น อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ยังมีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไม่เพียงพอ จึงส่งผลกระทบให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรไม่สามารถส่งผลงาน
วิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารได้ เนื่องจากการเผยแพร่เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในปัจจุบันของงานวิจัยสาย
สังคมศาสตร์ จ�ำเป็นต้องส่งบทความแนบกับใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ ส่งผลให้อาจารย์ไม่สามารถน�ำผลการวิจัย
ไปใช้ส�ำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตรได้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจ และเกิดสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงได้ท�ำวิจัยเรื่องนี้ขึ้น เพื่อเป็นการ
พัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ให้เข้าใจและเกิดสมรรถนะด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
2. เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น การฝึกอบรมสมรรถนะ และ ตัวแปรตาม
สมรรถนะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ว่ามีผลต่อกันอย่างไร ซึ่งในสมมติฐานในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งตัวแปรตามเป็นตัวแปรหลัก
และน�ำตัวแปรต้น เข้าไปทดสอบตัวแปรตาม จึงได้สมมติฐานรวมคือ การฝึกอบรม มีความสัมพันธ์กับ การพัฒนา
สมรรถนะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา การพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง คณะผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการ
พัฒนาสมรรถนะ การฝึกอบรม และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขอบเขตด้านพื้นที่ บุคลากรอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ขอบเขตด้านระยะเวลา คณะผู้วิจัย ใช้เวลาในการศึกษาวิจัย 1 มิถุนายน 2562 – 15 กรกฎาคม 2562

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ของอาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงศึกษาแนวคิดทฤษฎีของตัวแปร ประกอบด้วย
แนวคิดการฝึกอบรม ดนัย เทียนพุฒ (Danai Theanphut (2007) , อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์. (Arporn Phuvitayaphan (2009).และ พรชัย เจดามาน. (Pornchai Jedaman (2017). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจะ
ครอบคลุมด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านที่มีความหมายและสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันมาก คือ การฝึกอบรม การให้ความรู้
ด้วยการศึกษา และ การพัฒนา คณะผู่วิจัยได้เลือกแนวทางการพัฒนาสมรรถนะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยการ
ฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรย่อยที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การหาความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม การสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม ก�ำหนดระยะเวลาโครงการฝึกอบรม การด�ำเนินการฝึกอบรม และ การประเมินผลฝึกอบรม
ทฤษฎีสมรรถนะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามแนวคิดของ McLean & McLean (2001) วัตถุประสงค์หลักของ
การพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐ มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน
ตามที่องค์การต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงานของบุคคลเพื่อให้เป็นไป
ในทางที่ต้องการในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Model Research) แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ
ผสมแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
น�ำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) สนับสนุนข้อค้นพบ
ของการศึกษาวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรแนวทางวิจัยเชิงปริมาณประชากร ได้แก่ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จ�ำนวน 200 คน ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ
ห้องปฏิบัติการ โครงการอบรมในห้องปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการท�ำวิจัยส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง”
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ เลือกสุ่มอย่างง่ายจากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรผู้เข้าอบรมที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยการใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95%
และความคลาดเคลื่อน 5 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน132 คน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ ; (Laddawan
Petchroj et al. (2012). ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ
ห้องปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการท�ำวิจัยส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง” จ�ำนวน
4 คน
การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อค�ำถามปลายปิด โดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา และน�ำมาจัดท�ำแบบสอบถามให้มี
ความสัมพันธ์กับกรอบแนวความคิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 สมรรถนะด้านจริยธรรม จ�ำนวน 19 ข้อ และ ส่วนที่ 3 การฝึกอบรม จ�ำนวน 6 ข้อ เครื่องมือ
วิจัยเชิงคูรภาพ เป็นการประชุฒกลุ่มย่อย แบบมีโครงสร้างค�ำถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ชุด และน�ำมาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของ Cronbach ด้วยโปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.952 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
0.408 ถึง 0.851
การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
132 ชุด โดยผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามด�ำเนินการเก็บข้อมูลในห้องฝึกอบรม น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยเพียรสัน (Pearson
Correlation)
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ผลการวิจัย
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร เป็นรายด้าน
สมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. ด้านทัศนคติ
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะ
รวม

X
4.22
4.14
4.04
4.12

SD
0.59
0.61
0.59
0.52

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร เป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวม ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านทัศนคติ ค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.14
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และด้านทักษะ ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ตามล�ำดับ
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการฝึกอบรมของอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร
สมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. ด้านทัศนคติ
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะ
รวม

การฝึกอบรม
*.607
*.544
*.535
*.630

จากตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการฝึกอบรมของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จากการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Correlation(R) พบว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ การฝึกอบรมโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 63.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 60.7
สมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านความรู้ มีความสัมพันธ์กับ การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 54.4 และ
สมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านทักษะ มีความสัมพันธ์กับ การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 53.5
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อภิปรายผล
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อแสวงหา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรมีความสนใจเกี่ยวกับการวิจัยจริยธรรมในมนุษย์เป็นเรื่องแรกแล้วจึงศึกษาข้อความรู้และปฏิบัติการวิจัย
เป็นอันดับต่อไป แสดงว่าผู้เข้าอบรมสนใจและตั้งใจศึกษาหาความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยจริยธรรมในมนุษย์
การพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ด้านความรู้ พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีหลักความเคารพในบุคคลเป็นอันดับต้น แสดงว่า ผู้เข้า
อบรมเห็นความส�ำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีของคนหรือกลุ่มชน ซึ่งได้แก่ การขอค�ำยินยอมโดยการบอกกล่าวให้
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ การไม่รุกล�้ำความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับ ส่วนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มีหลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย มีหลักการและเหตุผลการท�ำวิจัย ที่ท�ำวิจัยเพื่อให้ได้ค�ำตอบอย่างถูกต้อง ใช้
ประโยชน์ได้จริง และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีหลักความยุติธรรม เป็นการเข้าใจถึงวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย
อย่างเหมาะสม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ด้านทักษะ เป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ถือว่าส�ำคัญที่สุด ได้แก่ สามารถสืบค้น และคัดเลือกข้อมูลเฉพาะที่จ�ำเป็น สามารถ
ประสานงานและติดต่อสื่อสารได้ ผู้เข้าอบรมต้องการข้อมูลน�ำมาประกอบความรู้เดิม ต่อยอดความคิดเห็นใหม่ โดย
อ้างอิงแนวความคิดให้สอดคล้องกับงานวิจัย ทั้งนี้เพราะการวิจัยจะช่วยพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎ
เกณฑ์ หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ด้านทัศนคติ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีความมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ มีความอดทน และไม่ย่อท้อต่อการด�ำเนินการ
วิจัยให้จบโครงการ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส�ำหรับการท�ำงานเป็นทีม การร่วมมือกันเพื่อบรรลุประสงค์ตามเป้า
หมายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร พบว่า
ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�ำวิจัยข้อความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความจ�ำเป็นเป็นอันดับแรก
ทั้งนี้เป็นเพราะอาจารย์เห็นว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมที่มีเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์การขอผลงานทางวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อตัวอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่คณะวิชาและมหาวิทยาลัย ส่วนการ
หาความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมส�ำหรับการฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม เป็นสิ่งส�ำคัญ
รองลงมาเพราะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก�ำหนดหรือพิจารณาหาความจ�ำเป็นตามความต้องการของ
บุคลากรและหน่วยงานต่อไป
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ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการฝึกอบรมของอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรพบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาร่วมสนทนากลุ่มเพื่อหา
แนวทางการพัฒนาด้านการฝึกอบรมของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการท�ำวิจัยพบว่าการท�ำวิจัยให้
ถูกต้องตามเกณฑ์จึงมีความส�ำคัญต่อบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และอาจารย์ที่เป็นผู้สอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งต้องมีสมรรถนะด้านการวิจัยสอดคล้องกัน คือผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการและยินดีใน
การเข้าอบรม เพื่อหาข้อความรู้ด้านการวิจัย จนสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนตามกระบวนวิธีวิทยาการวิจัย

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผู้วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ�ำสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รหัสโครงการ RU-HS-RESC/xd-000/62 เริ่มรับรอง เมื่อวันที่ 18/06/62 และสิ้นสุดการรับรอง
วันที่ 17/06/63 และในการตรวจสอบการคัดลอก พบดัชนีความเหมือน (Similarity Index) ร้อยละ 0.00
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