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ลกัษณะของการวจิยัเชงิคณุภาพ

การปฏบิตักิระท ากบัขอ้มูล ทีแ่จงนับไม่ได ้(หรอืไม่เป็นตเัเลข)

 เนน้การสรา้งแนเคดิ การตคีเามเพือ่ใหเ้กดิคเามเขา้ใจในมนุษย ์
และสงัคม

 ใชก้ารสงัเกต สมัภาษณ ์สนทนาและจดบนัทกึ

 ใหค้เามส าคญักบัขอ้มูลประเภทอตัชเีประเตั ิโลกทศันแ์ละ
คเามรูส้กึนึกคดิของปัจเจกบุคคลเป็นหลกั

 ไม่จ าเป็นตอ้งใชส้ถติชิ ัน้สงูในการเเิคราะห ์แตใ่ชก้ารอปุมาน
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ลกัษณะของการวจิยัเชงิคณุภาพ (ตอ่)

 เป็นการท าเจิยัในสภาพธรรมชาต:ิ ไม่มกีารจดัหรอืคเบคมุ

สภาพแเดลอ้ม

 เนน้เกีย่เกบับรบิท (Contextual)

 เธิกีารเจิยัมคีเามยดืหยุ่นสงู

คณุภาพของผูเ้จิยั: ตอ้งเป็นกลาง

 เนน้คเามเขา้ใจ คเามหมาย ไม่ใชค่เามถกูตอ้ง โดยไม่ตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของการทดสอบสมมตฐิาน และนัยส าคญัทางสถติิ
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ลกัษณะของการวจิยัเชงิคณุภาพ (ตอ่)

 เนน้การเจิยัภาคสนาม

จ านเนหน่เยการศกึษานอ้ย

ไม่มโีครงสรา้งค าถามตายตเั

ใหค้เามส าคญักบัคเามหมายในทศันะของผูต้อบ ไม่ใชผู่ ้

ศกึษา
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นกัวจิยัเหน็สิง่ใดบา้งจากภาพนี?้
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FEELINGS
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ความจ าเป็นและประโยชน์

ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการวจิยัเชงิคณุภาพ

ท าใหเ้ขา้ใจปรากฏการณต์า่งๆ อยา่งลกึซึง้

ชเ่ยเสรมิสรา้งการศกึษากระบเนการอยา่งลกึซึง้รอบดา้น

 เพือ่หาขอ้สมมตฐิานเพือ่น าไปสูเ่ชงิปรมิาณ

 เป็นประโยชนเ์มือ่ท าเจิยัในกลุม่คนขนาดเล็ก หรอืมี

ขอ้จ ากดับางประการ
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ความจ าเป็นและประโยชน์

ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการวจิยัเชงิคณุภาพ

(ตอ่)

 เป็นงานเจิยัทีเ่อือ้ตอ่การเจิยัในลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม

ชเ่ยเสรมิงานเจิยัเชงิปรมิาณ ใหค้ าตอบทีช่ดัเจนและหนัก
แน่นยิง่ขึน้

สง่เสรมิใหเ้กดิการมสีเ่นรเ่มของประชาชน
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วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิคณุภาพ

1. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) หรือการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview)

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group interview)

3. การสังเกต (Observation)

4. การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร (Thematic Analysis of Written 
Material)
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การคดัเลอืกผูใ้ห ้

ขอ้มูล 
เป็นการคดัเลอืกแบบเจาะจงโดยมกีาร
ก าหนดเกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion 

criteria) ไเอ้ย่างชดัเจน
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จ านวนผูใ้หข้อ้มูล 

จะไม่สามารถก าหนดได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคเามอิม่ตเั

ของขอ้มูล (saturation data) ยกเเน้งานเจิยั

เชงิคณุภาพแบบ Focus Group Discussion 

สามารถก าหนดผูใ้หข้อ้มูลได ้ซึง่จะอยูป่ระมาณ

ตัง้แต ่4 คนจนถงึ 12 คน 
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ชนิดของวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ

Case study

Ethnography

Focus Group Discussion

Grounded Theory

Narrative study

Phenomenology

ฯลฯ

13



การวเิคราะหข์อ้มูล

เเิคราะหร์ะหเา่งเก็บรเบรเมขอ้มูล

เเิคราะหข์อ้มูลหลงัเก็บรเบรเมขอ้มูล

ครบถเ้นแลเ้
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การเขยีนรายงานวจิยัเชงิคุณภาพ

เขยีนเป็นภาษาพูดมากกเา่ภาษาทางการ

ตอ้งระเงัการบรรยายเพราะมผีลตอ่การ

ตคีเาม

เป็นการเขยีนแบบเลา่เร ือ่ง (Narrative)
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ขอ้พจิารณาดา้นจรยิธรรม 

ในงานวจิยัเชงิคณุภาพ
(ETHICAL CONSIDERATION IN 

QUALITATIVE RESEARCH)
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ขอ้พจิารณาดา้นจรยิธรรม 
(ETHICAL CONSIDERATION)

 หลกัคเามเคารพในบคุคล (Respect for person)

 หลกัการใหป้ระโยชน ์ไม่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายแกอ่าสาสมคัร (Risk and 
Benefit) 

 การรกัษาคเามลบัของอาสาสมคัร (Privacy and Confidentiality)

 หลกัคเามยุตธิรรม (Justice) 

 อปุสรรคและคเามเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่อาสาสมคัรและคเาม
รบัผดิชอบของผูเ้จิยั (Challenges and risks towards participants 
including investigator’s Responsibility)

 กระบเนการขอคเามยนิยอมจากอาสาสมคัร (informed consent 
process)
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หลกัความเคารพในบุคคล 
(RESPECT FOR PERSON)

คเรมกีารใหข้อ้มูลอย่างครบถเ้นจนอาสาสมคัรเขา้ใจเป็นอย่าง
ดแีละตดัสนิใจอย่างอสิระในการใหค้เามยนิยอมเขา้รเ่มในการ
เจิยั 
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หลกัการใหป้ระโยชน ์ไม่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายแก่

อาสาสมคัร (RISK AND BENEFIT)

การระบุเา่อาสาสมคัรจะไดร้บัประโยชนอ์ะไรบา้ง และคเามเสีย่งทีอ่าจเกดิตอ่ตเั

อาสาสมคัรมอีะไรบา้ง ไเใ้น Information sheet ใหอ้าสาสมคัรทราบกอ่น

ตดัสนิใจเขา้รเ่มเจิยั นอกจากนีค้เรมมีาตราการในการป้องกนัคเามเสีย่งดา้น

จติใจทีอ่าจเกดิขึน้แกอ่าสาสมคัร เชน่ มนัีกจติเทิยาในพืน้ที ่หรอืมบีุคลากรใน

พืน้ที ่ทีม่ปีระสบการณใ์นการใหค้ าปรกึษาทางจติใจหากค าถามสง่ผล

กระทบกระเทอืนตอ่จติใจ เน่ืองจากคเามเสีย่งในการสมัภาษณเ์ชงิลกึ คอื 

ค าถามบางค าถามอาจกระทบกระเทอืนจติใจอาสาสมคัรได ้
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การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร 
(PRIVACY AND CONFIDENTIALITY)

 การท าลายขอ้มูลหลงัการเจิยัสิน้สดุ

 การปกปิดชือ่อาสาสมคัร แตก่ารเจิยัทางลขิสทิธิท์างปัญญาคเรตอ้ง
เปิดเผยชือ่ของอาสาสมคัร เชน่ งานเจิยัทางมนุษยศาสตร ์ปราชญ ์
ชาเบา้น แตต่อ้งปรากฏใน consent form ซึง่อาสาสมคัรยนิยอมให ้
เปิดเผยชือ่-สกลุ

 การเจิยัทางมนุษยศาสตร ์หรอื นาฏศลิป์ จ าเป็นตอ้งมกีารแสดงท่าร า
ผ่านเดีโีอบนัทกึการเคลือ่นไหเ  คเรไดร้บัการยนิยอมจากอาสาสมคัร
โดยการลงลายมอืชือ่ใน consent form

 หากเป็นประเด็นออ่นไหเในกลุม่เปราะบาง คเรมกีารปกปิด สถานทีใ่น
การเผยแพรข่อ้มูล 
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การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร
(PRIVACY AND CONFIDENTIALITY) (ตอ่)

 การเลอืกสถานทีใ่นการสมัภาษณเ์ชงิลกึน้ัน คเรเป็นสถานที ่ทีไ่ม่
โจง่แจง้หรอืเป็นทีพ่ลกุพลา่น โดยเฉพาะประเด็นเจิยัทีอ่อ่นไหเในกลุม่
เปราะบาง เป็นตน้

 การเขา้ถงึอาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุม่เปราะบางเพือ่สมัภาษณเ์ชงิลกึใน
ประเด็นเจิยัทีอ่อ่นไหเ อาจใชเ้ธิกีาร snowball sampling

 กรณีทีเ่ป็นการสมัภาษณเ์ชงิลกึในกลุม่อาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุม่เปราะบาง
และเป็นประเด็นเจิยัทีอ่อ่นไหเ ซึง่อาสาสมคัรไม่ตอ้งการเซน็ใบยนิยอม 
แตย่นิดใีหข้อ้มูล อาจเป็นการยนิยอมดเ้ยเาจา (verbal consent) 
หรอืการยนิยอมโดยการกระท า (consent by action) ได ้
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การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร
(PRIVACY AND CONFIDENTIALITY) (ตอ่)

ในการเจิยัเชงิคณุภาพ แบบ focus group discussion 

ไม่คเรมกีารบนัทกึเดีโีอ

ในการเผยแพรร่ปูภาพจากงานเจิยัคเรมกีารท าแถบด าทีห่นา้

อาสาสมคัร หรอื ท าภาพเบลอทีห่นา้อาสาสมคัร หรอื อาจ

ถา่ยภาพจากดา้นหลงัอาสาสมคัร
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การสนทนากลุ่ม

 ไม่คเรมกีารถา่ยเดีโีอ หรอื ถา่ยรปู แตห่ากมกีารถา่ยรปูคเรท า

เบลอทีห่นา้อาสาสมคัร หรอืถา่ยดา้นหลงัอาสาสมคัร

 คเรน าเสนอขอ้มูลในภาพรเม
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การปกปิดภาพอาสาสมคัรในการเผยแพร่

ขอ้มูลวจิยั อาจท าไดห้ลายวธิ ีดงันี้
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1.ปิดตาดเ้ยแถบสี

2.ท าภาพเบลอทีใ่บหนา้

อาสาสมคัร

3.ถา่ยภาพจากดา้นหลงั

ของอาสาสมคัร

4.ถา่ยภาพจากระยะไกล



หลกัความยุตธิรรม (JUSTICE) 

มเีกณฑก์ารคดัเขา้และออกชดัเจน  มี
การกระจายคเามเสีย่งและผลประโยชน์
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยเธิคีดัเลอืกกลุม่
อาสาสมคัรในการเขา้รเ่มโครงการ ทัง้นี้

เน่ืองจากคณุลกัษณะของการเจิยัเชงิ
คณุภาพน้ัน การเลอืกผูใ้หข้อ้มูลเป็น
แบบ purposive sampling ซึง่มี
เกณฑใ์นการคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มูลหรอื
อาสาสมคัรไดก้ าหนดไเอ้ย่างชดัเจน 
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อปุสรรคและความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่

อาสาสมคัร และความรบัผดิชอบของผูว้จิยั 
(CHALLENGES AND RISKS TOWARDS PARTICIPANTS 
INCLUDING INVESTIGATOR’S RESPONSIBILITY)

 อปุสรรคหรอืคเามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่อาสาสมคัร เชน่ ค าถามบาง
ค าถามอาจกระทบกระเทอืนจติใจอาสาสมคัร ดงัน้ันผูเ้จิยัมเีธิป้ีองกนั
โดยการมพียาบาลทีม่ปีระสบการณใ์นการใหค้ าปรกึษาดา้นจติใจผูป่้เย
หรอืมนัีกจติเทิยาทีส่ามารถใหค้ าปรกึษาได ้หากมกีรณีดงักลา่เเกดิขึน้ 
เป็นตน้

 คเามเหมาะสมในเร ือ่งคณุสมบตัแิละประสบการณข์องผูเ้จิยัตอ่
โครงการเจิยัทีเ่สนอ

 ขัน้ตอนทีจ่ะด าเนินการเมือ่อาสาสมคัรขอถอนตเัในระหเา่งด าเนินการ
ศกึษาเจิยั
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กระบวนการขอความยนิยอมจาก

อาสาสมคัร (INFORMED CONSENT 

PROCESS)

หลกีเลีย่งผูท้ีม่อีทิธพิลตอ่อาสามคัรเป็นผูข้อคเามยนิยอม 
เชน่ ผูน้ าชมุชนในพืน้ทีท่ีอ่าสาสมคัรอาศยัอยู่ เป็นตน้

คเรใหอ้าสาสมคัรมเีเลาในการตดัสนิใจเขา้รเ่มเจิยั 

ภาษาทีใ่ชใ้น information sheet และ consent form 
คเรเป็นภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย กระชบัและชดัเจน ไม่คลมุเครอื

การยนิยอมดเ้ยเาจา (verbal consent) เกดิขึน้ได ้หาก
อาสาสมคัรยนิดใีหข้อ้มูล แตไ่ม่ตอ้งการเซน็ชือ่ในใบยนิยอม
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PRACTICE
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การเจิยัเร ือ่งคณุภาพชเีติผูส้งูอายชุาเกระเหร ีย่ง 

จ าเป็นตอ้งมลีา่มในการแปลภาษา นักเจิยัจะมเีธิใีน

การรกัษาคเามลบัของอาสาสมคัรอยา่งไร?
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กรณีทีผู่ส้งูอายไุม่สามารถเซน็ชือ่ในใบ CONSENT FORM 

แตย่นิดเีป็นอาสาสมคัรในงานเจิยั นักเจิยัจะมเีธิดี าเนินการ

อย่างไร
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THANK YOU 

FOR YOUR 
ATTENTION
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