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ภูมิหลงัของความส าคญัส าหรับการวิจยัในมนุษย ์

•  กฏนเูรมเบิร์ก (Nuremberg Code 1947) เกิดขึน้หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 สิน้สดุ 
เพราะในระหวา่งสงคราม มีการทดลองของชาวนาซีในมนษุย์มากมาย คล้ายกบัการรังแก
มนษุยชาติอย่างไร้มนษุยธรรม  

•  ผู้ เขียน กฏนเูรมเบิร์ก  คือ นกักฏหมาย ให้ความส าคญักบัการสง่เสริม การท าวิจยัท่ีถกูต้อง ถกู
หลกัการในทางจริยธรรม เน้นการยินยอม ต้องตระหนกัถึงสิทธิ ของบคุคลท่ีเป็นผู้ ร่วมวิจยั เด็ก 
ผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ผู้หมดสติ ผู้ มีสติฟ่ันเฟือน ผู้สงูอาย ุผู้หมดสติ ฯลฯ  

•  ต่อมา มีปฏิญญาเฮลซิงกิ ปี 1964 ปรับแก้จากของเดิมข้างต้น เน้นท่ีนกัวิจยั และ ผู้ ร่วมวิจยั 
และถดัมา ถึงปี 2008 ระบขุยายความครอบคลมุถึง ผู้ ให้ทนุ กรรมการวิจยั ทีมงานวิจยั 
สถาบนัวิจยัฯ ผู้ เข้าร่วมวิจยั ทัง้ที่เป็น อาสาสมคัรโครงการวิจยั เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ต้องรับทราบและ
ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด เร่ือง การละเมิดสิทธิ และ ความถกูต้องของหลกัการวิจยั ระเบียบ
วิธีการวิจยั 

 



หวัใจส าคญั! 

•พิทกัษ์สิทธิและเคารพตอ่บคุคล 

•ความปลอดภยั ไม่ก่อให้เกิดอนัตราย/
เสียหายตอ่บคุคล 

• มีความยตุิธรรมในการเลือกบคุคล 



 
แนวคิดและหลกัการของการวจิยัเชิงคุณภาพ 

Paradigm(กระบวนทศัน์)The Structure of 

Scientific Revolution (Thomas Kuhn; 1967) 

Qualitative research methodology and 
Grounded Theory Barney Glaser and Anselm 
Strauss (1965) Juliet Corbin (Sociologists)  

Ontology (ญาณวิทยา: ความล า้ลกึของศาสตร์) 
 

 



วิธีการวิจยัเนน้ท่ีคุณภาพของขอ้งมูล 

Methodology (วิธีวิทยา) (นกัวิจยัจด ขีดเขียน ฯลฯ: Etic)   
(นกัวิจยัขีดเขียน วิเคราะห์พรรณาเอง อาจตีความเกินจริงเกินไป : Emic 

(over statement) 

Epistemology (ความเป็นองค์ความรู้ท่ีแท้จริง) 

Holistic (ความรู้จริงอยา่งเป็นองค์รวม) 

Embedded Multiple Cases (หลายชมุชน หลายผู้ รู้ หลาย
หลงัคาเรือน ฯลฯ) 

การเป็นตวัแทน(สามญัการ: สามญั+ อาการ) (generalization: 
Generalized + Action) 



หัวใจส าคญัของการวจัิยในเชิงคุณภาพ 

•  เช่ือในหลกัการปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology 
approach) 

•  ใชห้ลกัการคน้หาความรู้ท่ีเป็นความจริงจากแหล่งรากเงา้ของขอ้มูล 
(Grounded Theory Approach) 

•  เนน้ท าความเขา้ใจและรู้จริง รู้ลึก ละเอียดแบบเป็นองคร์วมทุกมิติ ทุกส่วน
ของประเดน็เร่ืองท่ีท าการศึกษา (Holistic) 

• ขอ้มูลตอ้งมีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือวา่ถูกตอ้งตามปรากฏการณ์ 
ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออก สญัลกัษณ์ท่ีพบเห็น เน้ือหาท่ีบรรยาย ฯลฯ 
ท่ีตอ้งผา่นการตรวจสอบสามเสา้แลว้ (Triangular Check) 

• Method Time Place Person: MTPP 



•  เนน้หลกัการรังสรรคว์ิทยา (Constructionism) ในการ
วิเคราะห์ เพื่อตีความหมาย (Meaning) ปรากฏการณ์ สัญลกัษณ์ 
พฤติกรรม เน้ือหาขอ้มูล ฯลฯ ข้ึนมาเป็นขอ้คน้พบแลว้อภิปรายผล 
Meta Ethnography ดว้ยวิธีพิจารณาแบบตรงไปตรงมา 
(linear interpretation- แบบเล่าเร่ืองตามท่ีเห็น) กบัแบบทาบ
ปรากฏการณ์ สัญลกัษณ์ ดว้ยทฤษฎี หลกัการจากวรรณกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม กฎหมาย ฯลฯ-spiral 
interpretation) 



หวัข้อ พทิกัษ์สิทธิและเคารพ
ต่อบุคคล 

ความปลอดภัย ไม่
ก่อให้เกดิอันตราย/
เสียหายต่อบุคคล 

มีความยุตธิรรมในการ
เลือกบุคคล 

ฯลฯ 

ความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดของการวิจยั 

ข้อมลู วิธีด าเนินการ 
และระเบียบวิธีการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

การอภิปรายผล 

สรุป 



การด าเนินการเกบ็ขอ้มูล: 
การวจิยัในเชิงคุณภาพ 

 
•  เช่ือในเร่ืองปรากฏการณ์วิทยา 
•  เป็นการคน้หาความรู้ท่ีเป็นความจริงจากแหล่งรากเหงา้ของขอ้มูล 
•  แนวคิดปะติดปะต่อเชิงโครงสร้าง 
•  การสงัเกตุอยา่งมีส่วนร่วม การสงัเกตุ การสนทนากลุ่มยอ่ยตาม

ธรรมชาติ การจดัสนทนากลุ่ม การสนทนา การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
•  หากไม่เล่าหรือช้ีแจงรายละเอียดของโครงการวิจยัฯ ใหชุ้มชน สังคม 

หรือ บุคคลท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลไดท้ราบก่อนท่ีจะไดรั้บความยนิยอมให้
ขอ้มูล จะถือว่าเป็นการละเมิด แอบดู แอบสงัเกตุ ถือวา่ไม่เหมาะสม 



การรวบรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพ 

•  การถ่ายภาพ การบนัทึกเสียง การสะเกต็ภาพ การลอกภาพ การขอถ่าย
เอกสาร การขอดูเอกสาร การจบั การหยบิของ ฯลฯ ตอ้งขออนุญาตก่อน
ทุกคร้ัง 

•  การถ่ายภาพควรหามุมกลอ้งท่ีไม่แสดงเตม็หนา้ มุมท่ีคาดวา่จะไม่มี
ปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิตามมา 

•  บอกตามความจริงวา่จะน าไปเผยแพร่ เช่น น าเสนอประกอบผลการวจิยั
ในท่ีประชุม น าเสนอในการสอน น าเสนอในเวทีบรรยาย น าเสนอใน
รายงานการวิจยั น าเสนอในบทความวิจยั 

•  ตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิจยัและจริยธรรมการวิจยั 
 



การสรุปผล การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 

• ในเชิงคุณภาพ ผลการวจิยั ขอ้คน้พบ ตอ้งมีปรากฏการณ์ หรือ หลกัฐานยนืยนั 
• ในการตีความหมายและอภิปรายผล ท่ีส าคญัคือ ตอ้งน าวรรณกรรมท่ีอา้งอิงไดแ้ละเช่ือถือได ้

มาร่วมอภิปรายผลในเชิงเปรียบเทียบดว้ย ตอ้งอ่านเอง ไม่คดัลอก  
•  การสรุปผล ตอ้งสรุปตามผลการวจิยัท่ีคน้พบจะตอ้งไม่อธิบายจนเกินจริง ตาม

ปรากกฏการณ์ท่ีเป็นหลกัฐานจากผลการวิเคราะห์ 
 







วธีิการรวบรวม
ข้อมูล 

กลุ่มผู้หญิง อายุ 20-24 ปี กลุ่มผู้ชาย อายุ 20-24 ปี กลุ่มผู้หญิง อายุ 60-69 ปี กลุ่มผู้ชายอายุ 60-69 ปี กลุ่มผู้ปกครองท้องถิ่น 

  จ านวนกลุม่ จ านวนคน จ านวนกลุม่ จ านวนคน จ านวนกลุม่ จ านวนคน จ านวนกลุม่ จ านวนคน จ านวนกลุม่ จ านวนคน 

การสนทนากลุ่ม
แบบเจาะจง 

4 32  3 24 2 16 3 24 2 16 

การสนทนากลุ่ม
ย่อย 

5 20 4 16 3 12 3 12 1 4 

การสัมภาษณ์
เดี่ยวกับเจาะลึก 

- 12 - 15 - 10 - 12 - 8 

การรวบรวม
ข้อมูลจาก
เอกสาร 

                    

การสังเกต   2 หลงั                 


