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บทคัดย่อ 
               บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนน าเสนอแนวปฏิบัติทางการวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่
ครอบคลุมจริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนต่างๆของการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ
อันได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าวิจัย เช่น การเลือกหัวข้อวิจัยโดยค านึงถึงบริบทของท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม เป็นต้น 2) ขั้นการออกแบบการวิจัย เช่น การเลือกรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความ
เหมาะสมกับหัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย เป็นต้น 3) ขั้นการเก็บข้อมูล เช่น การขออนุญาตในการ
เข้าพื้นที่วิจัย เป็นต้น 4) ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ เช่น การจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์มี
การค านึงถึงการเก็บรักษาความลับและการเคารพในตัวผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น 5) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มีการให้ผู้ให้
ข้อมูลมีส่วนร่วมในการตีความข้อมูลด้วย เป็นต้น 6) ขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มีการ
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล เป็นต้น และ 7) ขั้นการรายงานผลการวิจัย เช่น ผล
การศึกษามีธงปักไว้แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยที่ท างานวิจัยเชิงคุณภาพได้พึงยึดถือและพึง
ปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมต่อไป  
ค าส าคัญ: จริยธรรมการวิจัย, การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

Abstract 
               The main purposes of this article were to reflect the importance of research ethics in 
qualitative research and also to provide the guidelines for research’s ethical analysis in qualitative 
research. This covered the research ethics in  processes for conducting qualitative research that 
consisting of 7 main steps; 1) Determining the Research Topic, for example, the selection of research 
topics by considering the context of local community and society, 2) Designing of the Research, for 
example, the selection of models, methods and tools for research should be based on the suitability 
with research topics and target groups for such research, 3) Data Collection, for example, permission 
to enter the research area, 4) Recording and Transcription, for example, recording and transcription of 
the interviews by considering the confidentiality and respect to the key informants, 5) Data Analysis, 
for example, information providers should be able to involve in the interpretation of information, 6) 
Validation of Data Analysis, for example, the accuracy and reliability of information should be 
carefully examined,  

ARU Research Journal, Vol.5, No.1, January 2018                      วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที ่5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 



80                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561        
 

and 7) Reporting of Research Results Analysis, for example, the results of the study was clearly 
identified. These steps should be used as guidelines for those who conducting the qualitative 
research to comply and to conduct their research properly and acceptably to the society. 
Keywords: Research Ethics, Qualitative Research 

 
1. บทน า 
     ปัจจุบันท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทยต่างก็ได้
ให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยกันมาก
ขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย 
ความเคารพในบุคคล ความรับผิดชอบในการวิจัย รวมถึง
จริยธรรมการวิจัยในคน เป็นต้น[1] ดังที่เห็นได้จากการที่
หน่วยงานต่างๆหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจมีนโยบายที่เข้มงวดใน
การก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน โดยโครงการวิจัยในคน
ทุกโครงการจะต้องได้รับการพิจารณาทบทวน และได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ก่อนที่ จะมี การ เริ่ มด า เนินการ ซึ่ งนักวิ จั ยจะต้อง
ด าเนินงานวิจัยตามโครงร่างที่ได้รับการรับรองดังกล่าว  
  กรณีตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น เมื่อปี ค.ศ. 2000 
มหาวิทยาลัยไมอามี่ (University of Miami) ได้มีการ
พัฒนาโปรแกรม The Collaborative Institutional 
Training Initiative (CITI Program) อันเป็นโปรแกรมที่
เ กิ ดขึ้ นจ ากความร่ วมมื อของ  10  สถาบั นวิ จั ย /
สถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนให้สามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ทราบกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน
ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการวิจัย โดยเมื่อแรกเริ่มของการ
พัฒนานั้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานวิจัยทางชีวการแพทย์
แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปีค.ศ. 2004 จึงได้เพิ่มเติม
เนื้อหาให้เหมาะกับผู้ด าเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ด้วย (Human Subjects Research 
Social and Behavioral Researchers: HSR-SBR 
course) ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้บริการนับล้านคนจาก
หลากหลายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรธุรกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก[2] 
 ส าห รั บกรณี ขอ งประ เทศ ไทย  ตั ว อย่ า ง เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็น
มนุษย์ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยใน
คน (Center of Ethical Reinforcement for Human 

Research–MU CERif) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 เพื่อท า
หน้าที่ก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน และให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคนก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่
ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักวิจัย รวมตลอดทั้งการ
พัฒนานโยบายในการก ากับดูแลโครงการวิจัยในคนของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์สากล
[3] นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐอีกเป็นจ านวนมากที่ให้ความส าคัญกับ
จริยธรรมการวิจัยอันได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธร รมการวิ จั ย ในคน วิทยาลั ย วิทยาศาสตร์
ส า ธ า ร ณ สุ ข  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย ในคนด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบัน
การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
 ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรธุรกิจหลายแห่งจะมีนโยบายที่เข้มงวดต่อประเด็น
เรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย ความเคารพในบุคคล 
ความรับผิดชอบในการวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัยใน
คนแล้วก็ตาม แต่ก็กลับพบเห็นถึงการกระท าผิดประเด็น
จริยธรรมในการวิจัยที่มักเกิดขึ้นอยู่ เสมอ เช่น การ
คัดลอกผลงาน ข้อความ หรือความคิดเห็นของผู้อื่น 
(บางส่วนหรือท้ังหมด) โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา การขโมย
ค ว า ม คิ ด ห รื อ ค า พู ด ข อ ง ผู้ อื่ น โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ อ้ า ง อิ ง 
(plagiarism) การแก้ไขผลการวิจัย ตัวเลข หรือข้อมูล
บางอย่างที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การเปิดเผยหรือไม่
เก็บความลับของผู้ ให้ข้อมูล รวมทั้งการขาดความ
รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูล การเขียนข้อเสนอแนะจาก
แนวคิดของผู้อื่น แต่ไม่อ้างถึงเจ้าของแนวคิดนั้น การจ้าง
วานผู้อื่นท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ให้บางส่วนหรือ
ทั้งหมด และการขาดความรับผิดชอบในการท าวิจัยหรือ
การด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา เป็นต้น[4]     
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  จากกรณีตัวอย่างของการกระท าผิดประเดน็จริยธรรม
ในการวิจัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของจริยธรรมการวิจัย และเหตุผลที่ว่าท าไม
จึงต้องมีประเด็นเรื่องจริยธรรมในการวิจัยทั้งในการท า
การวิจัยเชิงปริมาณและการท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นข้างต้นเป็นเรือ่งที่อยู่ใกล้ตัว และมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวนักวิจัย รวมทั้งอาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่งานวิจัย หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลได้ และหากยิ่งเป็นการด าเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่ถ้าหากนักวิจัยไม่ได้ด าเนินการอย่าง
ระมัดระวังเท่าที่ควรแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลได้
ค่อนข้างมาก ดังนั้น ประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความส าคัญ เพื่อให้นักวิจัยที่
ท างานวิจัยเชิงคุณภาพได้ยึดถือและพึงปฏิบัติในการ
ด าเนินการวิจัยให้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมต่อไป 
 ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของจริยธรรมการ
วิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนน าเสนอแนวปฏิบัติ
ในการวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่ครอบคลุมจริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ
ของการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 
ขั้นตอนที่ส าคัญอันได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดหัวข้อเรื่องที่
จะท าวิจัย 2) ขั้นการออกแบบการวิจัย 3) ขั้นการเก็บ
ข้อมูล 4) ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ 5) 
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 6) ขั้นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการวิ เคราะห์ข้อมูล และ 7)  ขั้นการรายงาน
ผลการวิจัย โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทาง
ให้กับนักวิจัยที่ท างานวิจัยเชิงคุณภาพได้ยึดถือและพึง
ปฏิบัติในการด าเนินการวิจัยให้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับในสังคมต่อไป 
 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ และกระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 กระบวนการในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์
มิได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่ในยุคสมัยอดีตเท่านั้น หากแต่ได้มี
การด าเนินเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งถึงในยุคสมัย
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้นพบแนวทางหรือวิธีการ
แสวงหาความรู้รูปแบบใหม่ที่มีความสมเหตุสมผลและ

ได้รับค าตอบที่มีความถูกต้องแม่นย า ตลอดจนมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น วิธีการแสวงหาความรู้ดังกล่าว เรียกว่า 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ขั้นปัญหา ขั้น
ตั้งสมมติฐาน ขั้นการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล และขั้นสรุปผลข้อมูล ในปัจจุบันวิธีการแสวงหา
ความรู้ที่กระท าโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรแ์ละเป็น
ที่นิยมไปท่ัวทุกวงการก็คือ การวิจัย (Research)  ซึ่งเป็น
การแสวงหาค าตอบที่เป็นความจริงอย่างละเอียดให้กับ
ปัญหาหรือ ปรากฏการณ์ต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาใคร่หา
ค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับนั้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 โดยทั่ วไป การวิจัยมักจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆคือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นทดสอบหรือยืนยัน
แนวคิดและทฤษฎี เพื่ออธิบายหรือพยากรณ์ข้อมูล หรือ
การอนุมานแบบนิรนัย (Deduction) โดยใช้การวิเคราะห์
ท า ง ส ถิ ติ เ ป็ น ส า คั ญ  แ ล ะ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งในเชิงหลักการ การออกแบบ 
และระเบียบวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่
มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ โดยการพิจารณาปรากฏการณ์
สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ 
สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือ
คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของ
บุคคล เน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์
โดยตรง มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่
เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกต
และการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อการสร้างรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีจากประสบการณ์
จริง หรือการอนุมานแบบอุปนัย (Induction) โดยมีผู้วิจัย
เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ส าคัญ  
  อย่างไรก็ตาม การวิจัยเชิงคุณภาพจะมีหลกัการ
พื้นฐานที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ใน
ภาพรวม ไม่แยกบางส่วนหรือบางองค์ประกอบมา
ท าการศึกษา นักวิจัยจะต้องเข้าไปอยู่ในสนาม และ
สังเกตสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการจัด
กระท าใหม่เพื่อศึกษา การรับรู้ “ความหมาย” ของสิ่งที่
เกิดขึ้นหรือเป็นไปอย่างเป็นจริงที่สุดคือ “การวัด” ที่
ต้องการในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นใดๆ สามารถล้มล้าง
หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยข้อตกลงใหม่หรือข้อสรุปที่ค้นพบ
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ใหม่ และปรากฏการณ์ ก็คือรูปแบบโครงสร้างหลวมๆ ที่
มีความยืดหยุ่นในการท านายไม่เฉพาะตายตัว[5] 
  นอกจากนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพยังมีจุดเด่น
ประการส าคัญคือ เป็นผลการวิจัยจากตัวอย่างที่เลือกว่า
จะสามารถให้ข้อมูลได้โดยตรง ได้ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนน้อย อธิบายประกฎการณ์ที่ซับซ้อนได้ 
ศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้อย่างแม่นย า
มากขึ้น ก าหนดบริบทหรือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องใน
เหตุ การณ์ที่ สนใจได้  ศึ กษากระบวนก ารที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ สามารถน าเสนอกรณีศึกษาที่
มีความส าคัญ เพื่อสนับสนุนความส าคัญหรือแสดงความ
สมจริงได้ ตอบสนองสถานการณ์เฉพาะพื้นที่ เหตุการณ์
เฉพาะ และมีจุดประสงค์การวิจัยเฉพาะเจาะจงของผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ ในทางตรงกันข้าม การวิจัยเชิงคุณภาพก็มี
จุดอ่อนประการส าคัญคือ ไม่สามารถน าผลที่ ได้ ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานท่ีต่างออกไปได้ ไม่สามารถน าตัวเลข
ไปพยากรณ์เชิงปริมาณได้ อาจมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่า 
เพราะผลขึ้นอยู่กับผู้วิจัยและผู้ตรวจสอบ การวิเคราะห์
ข้อมูลอาจใช้เวลามาก และผลแปรผันไปตามอคติของ
ผู้วิจัยแต่ละคน[6] 
 การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น
หลายประเภท อย่างน้อย 6 ประเภทคือการวิจัยเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนา (Ethnographic Study) การวิจัยแนว
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) การ
วิจัยแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Study) การศึกษา
เฉพาะกรณี (Case study Method) การวิจัยแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory Study) และการ
วิจัยชีวประวัติบุคคล (Biographical Study) 
  ในการท าการวิจัยเชิงคุณภาพจ าเป็นที่ผู้วิจัย
จะต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ
อย่างรอบคอบรัดกุม และเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ
ค้นหาค าตอบได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
จะต้องอาศัยระเบียบวิธีวิจัย โดยที่ระเบียบวิธีวิจัยจะเป็น
การแสวงหาค าตอบที่เป็นความจริงอย่างละเอียดให้กับ
ปัญหาหรือ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนมีแบบแผนท่ีชัดเจน โดยกระบวนการหรือข้ันตอน
ในการท าการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามจุดเน้นของนักวิชาการแต่ละคน อย่างไรก็ตาม 
ในบทความฉบับนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพมีอยู่ 7 ขั้นตอนที่
ส าคัญประกอบด้วยขั้นการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าวิจัย 
ขั้นการออกแบบการวิจัย ขั้นการเก็บข้อมูล ขั้นการจด

บันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล 
และขั้นการรายงานผลการวิจัย 
 
3. จริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 พื้นฐานส าหรับการท าความเข้าใจจริยธรรมใน
การวิจัยมี 2 ประการคือ ประการแรกคือ จริยธรรมเป็น
เรื่องความถูกต้อง ซึ่งแม้จะใกลเ้คยีงกับค าว่า คุณธรรม 
(morality) แต่ก็ต่างกัน ในขณะที ่คุณธรรมเป็นเรื่องของ
ค่านิยม (values) จริยธรรมเป็นเรือ่งของการกระท า เป็น
การกระท าท่ีมิใช่เป็นแบบช่ัวครั้งคราว หากเป็นการ
กระท าท่ีแทรกอยู่ในตัวบุคคล เป็นลักษณะนสิัย และ
บุคคลจะต้อง “รู้” ว่า อะไรคือหรอืจัดว่าเป็นความถูก
ต้อง อย่างไรก็ดี จรยิธรรม หรือการกระท าท่ีถูกต้องนั้น มี
พื้นฐานมาจากคุณธรรมคือ ค่านิยมหรือการให้คณุค่าใน
การกระท าว่าการกระท าใดเป็นสิ่งที่ดี ถูกต้อง ดังนั้น 
ถึงแม้ว่า จริยธรรมจะเป็นเรื่องของการกระท า แต่ก็มี
ส่วนประกอบส าคัญคือ “การให้คณุค่าในสิ่งต่างๆ” แทรก
อยู่ ส่วนอีกประการคือ การพิจารณาว่า อะไรคือความ
ถูกต้อง มีความต่างกันในแต่ละกลุม่นักคิดและนักปรัชญา
ทางสังคม ซึ่งความต่างของความคดิเหลา่นี้ได้น าไปสู่
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา “ความถูกต้อง” ในการวิจัยได้
ต่างๆ กัน และความเห็นท่ีต่างกัน ในเกณฑ์พิจารณานีไ้ด้
น ามาสู่ข้อถกเถียงในการพิจารณาจริยธรรมในการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน[7] 
 ก่อนการอธิบายถึงประเด็นจรยิธรรมการวิจยั 
ควรท าความเข้าใจความหมายของค า 3 ค าคือ ค าว่า 
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) จริยธรรมการวิจยั 
(Research Ethics) หรือจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งเป็นค าที่
มีความหมายซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควร 
กล่าวคือ จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง 
หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพท่ีกลุ่มบุคคลแตล่ะสาขา
วิชาชีพประมวลขึ้นไวเ้ป็นหลัก เพือ่ให้สมาชิกในสาชา
วิชาชีพน้ันๆยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริม
เกียรติคณุของสาขาวิชาชีพของตน ส่วนจริยธรรมการ
วิจัย (Research Ethics) หรืออาจเรียกว่า จรรยาบรรณ
นักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตัิของ
นักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานวินิจฉัยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
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ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไป
อย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิของนักวิจัย[8] 
 คณะกรรมการบรหิารสภาวิจยัแหง่ชาติ เมื่อ
คราวการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2541 ได้มีการ
ก าหนดจรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น เพื่อใช้เป็นแนว
หลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจยัทั่วไป ไม่ว่าสาขาวิชา
การใดๆ โดยให้มลีักษณะเป็นข้อพึงสังวรคุณธรรม และ
จริยธรรมในการท างานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน
วิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรตภิูมิของ
นักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้[9] 
  1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ และมีคณุธรรมในทาง
วิชาการ และการจัดการ นักวิจัยตอ้งมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเปน็ของตน ไม่ลอกเลียน
งานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอา้งถึงบุคคล หรือ
แหล่งที่มาของข้อมูล ท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
  2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการ
ท างานวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุน
การวิจัย และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติ
ตามพันธกรณี และข้อตกลงการวจิัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวจิัยให้ไดผ้ลดีที่สดุ และ
เป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรบัผิดชอบ ไมล่ะทิ้งงาน
ระหว่างด าเนินการ 
 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการ
ที่ท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่
ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความช านาญ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพื่อน าไปสู่
งานวจิัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวเิคราะห์
การตีความ หรือการสรุปทีผ่ิดพลาด อันอาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่องานวิจัย 
  4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบตอ่สิ่งท่ี
ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไมม่ีชีวิต นักวิจัย
ต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
เที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกีย่วข้องกับคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจติส านึก 
และมีปณิธานท่ีจะอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

  5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของ
มนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพ
ในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีที่จะ
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแกบุ่คคลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล 
  6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคดิ โดย
ปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย นักวิจัยต้องมี
อิสระทางความคิด ต้องตระหนักวา่ อคติส่วนตน หรือ
ความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือน
ข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกดิผล
เสียหายต่องานวิจัย 
  7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจน
เกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
  8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการ
ของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมลู 
และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตผุล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมทีจ่ะปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
  9. นักวิจัยพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุก
ระดับ นักวิจัยพึงมีจติส านึกท่ีจะอทุิศก าลังสติปญัญาใน
การท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 ส าหรับประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีดังนี้[10] 
 1. ข้ันการก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าวิจัย 
หมายถึง การก าหนดหัวข้อวิจัยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประเด็นส าคญัของมนุษย์ในแง่ที่ถ้าหากได้ความรูม้าแล้ว
จะเปน็ประโยชน์แกส่ังคมโดยส่วนรวม ไม่ควรเป็นเรื่องที่
มุ่งหาความรูเ้พื่อสนองความอยากรู้ของนักวิจัย หรือเพื่อ
ความก้าวหน้าของศาสตร์เพียงอยา่งเดียว ซึ่งนั่นก็คือ 
ต้องสามารถบอกได้ว่าเรื่องที่จะศกึษาจะเป็นประโยชน์แก่
มนุษย์และสังคมอย่างไร 
 2. ข้ันการออกแบบการวิจัย หมายถึง การ
ด าเนินงานท่ีผู้วิจัยค านึงถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะเลือกมาใช้
ท าการศึกษา โดยจะต้องขอความยินยอมเพื่อให้ร่วมมือ
ในการศึกษา รวมถึงจะรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจะป้องกันไม่ให้เกดิผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่
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เขาให้ความร่วมมือในการศึกษา การเลือกรูปแบบ วิธีการ 
และเครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับ
หัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย 
นอกจากน้ี การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงาน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องไมล่ะเลยเรือ่งการอ้างอิงทาง
วิชาการ รวมทั้งการมีจดุยืนท่ีชัดเจนและเขม้แข็งไม่
อ่อนไหวต่อการถูกกดดันหรือการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ถูกต้องเพื่อฝ่ายใดกต็าม 
 3. ข้ันการเก็บข้อมูล หมายถึง ในระหว่างเก็บ
ข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์ หรือการสังเกต นักวิจัยมีแผนท่ี
จะไม่ใหเ้ป็นการรบกวนชีวิตและการงานตามปกติของ
แหล่งข้อมูลหรือรบกวนน้อยที่สดุได้อย่างไร โดยควร
หลีกเลี่ยงวิธีการที่จะก่อให้เกดิความเครียดหรือความวิตก
กังวลแก่ผู้ให้ข้อมูล รวมตลอดทั้งควรค านึงถึงระดับ
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล 
 4. ข้ันการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ 
หมายถึง การจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์
ต้องค านึงถึงการเก็บรักษาความลบั การเคารพในตัวผู้ให้
ข้อมูล โดยไม่ใส่อะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในบท
บันทึกหรือบทสัมภาษณ์ในระหว่างการถอดเทป  
 5. ข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถงึ การที่
นักวิจัยจ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด 
ลึกซึ้ง และเพื่อไม่ให้การตีความห่างไกลจากความเป็นจริง
เกินไป จึงควรจะให้ผู้ให้ข้อมลูมสี่วนร่วมในการตีความ
ข้อมูลด้วยหรือไมม่ากน้อยเพียงใด 
 6. ข้ันการตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ความรับผิดชอบของนักวิจัยที่
จะเผยแพร่เฉพาะความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือแล้วเทา่นั้น ผลการศึกษาใดท่ี
ยังคลุมเครือหรือยังไมไ่ด้ตรวจสอบอย่างรอบคอบไม่ควร
เปิดเผย เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่แหล่งข้อมูล 
 7. ข้ันการรายงานผลการวิจยั หมายถึง การ
พิจารณาในแง่ที่ว่าในรายงานผลการวิจัยจะเปิดเผยข้อมลู
ที่ท าให้ผู้อ่านรู้ว่าใครเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการวจิัยนั้น
หรือไม่ โดยที่การตัดสินใจในเรื่องนี้ ควรยึดผลประโยชน์
ของประชาชนผู้ให้ความร่วมมือเปน็ส าคัญ   
 การให้ความส าคัญต่อประเด็นจริยธรรมการ
วิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพก่อให้เกิดผลดีอยู่หลาย
ประการทั้งต่อตัวนักวิจัย ผู้ให้ข้อมลูการวิจัย รวมตลอด
ทั้งประชาชนและชุมชนท่ีเป็นแหลง่ข้อมูล ดังตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นได้จากงานวิจัยของสมศักดิ์ อมรสริิพงศ์ 

และภัทร์ พลอยแหวน[11] ท่ีพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกรอบการ
อ้างอิงทางความคิดใหม่ของนักศึกษา 5 ประเด็น ได้แก่ 
1) นักศึกษาต้องระมัดระวังพฤติกรรมการวิจัยของตนเอง
ในเรื่องของจริยธรรมมากขึ้น 2) กระบวนการเรียนรู้
ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวจิัยเชิงคุณภาพสอนให้
นักศึกษามีความละเอียดรอบคอบและตระหนักมากยิ่งข้ึน
ในการท าวิจัย 3) กระบวนการเรียนรู้สอนให้นักศึกษามี
ความรู้ในประเด็นจริยธรรมมากยิ่งขึ้น และลึกซึ้งขึ้น 4) 
กระบวนการเรียนรู้สอนให้นักศึกษามีความรู้ในการท า
วิจัยเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพไดอ้ย่างเข้าใจและลึกซึ้ง
มากขึ้น และ 5) นักศึกษาเห็นว่า ตัวเองจะมีความเป็น
นักวิชาการมากข้ึนและท างานวิจยัที่มีคุณภาพมากข้ึน
ด้วย 
 
4. กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติในการศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 จากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนแนวคิด
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าว 
ท าให้ผู้เขียนสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบแนวคิด
และแนวปฏิบัติส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
จริยธรรมการวิจัยในขั้นตอนต่างๆของการด าเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 4.1 ขั้นการก าหนดหัวข้อเร่ืองที่จะท าวิจัย หมายถึง 
การก าหนดหัวข้อวิจัยโดยการพิจารณาถึงองค์ความรู้ที่
คาดว่าจะได้รับจากการลงมือท าวิจัย ซึ่งสามารถที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเลือก
หัวข้อวิจัยโดยค านึงถึงบริบทของท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เป็นต้น  
 4.2 ขั้นการออกแบบการวิจัย หมายถึง การ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยค านึงถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะเลือกมาใช้
ท าการศึกษา โดยจะต้องขอความยินยอมเพื่อให้ร่วมมือ
ในการศึกษา รวมถึงจะรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่
เขาให้ความร่วมมือในการศึกษา การเลือกรูปแบบ วิธีการ 
และเครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับ
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หัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย การ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม
ล่ะเลยเรื่องการอ้างอิงทางวิชาการ รวมทั้งการมีจุดยืนที่
ชัดเจนและเข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่อการถูกกดดันหรือการ
ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงประเด็นที่ถูกต้องเพื่อฝ่ายใดก็ตาม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญไดแ้ก่ กลุ่มตัวอย่างผู้ที่จะเลือก
มาใช้ท าการศึกษา การเลือกรูปแบบ วิธีการ และ
เครื่องมือในการวิจัยมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับ
หัวข้อเรื่องวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการวิจัย การ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่
ละเลยเรื่องการอ้างอิงทางวิชาการ การมีจุดยืนที่ชัดเจน
และเข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่อการถูกกดดันหรือการร้อง
ขอให้เปลี่ยนแปลงประเด็นท่ีถูกต้องเพื่อฝ่ายใดก็ตาม 
 4.3 ขั้นการเก็บข้อมูล หมายถึง ในระหว่างเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ หรือการสังเกต นักวิจัยมีแผนที่จะ
ไม่ให้เป็นการรบกวนชีวิตและการงานตามปกติของ
แหล่งข้อมูลหรือรบกวนน้อยที่สุดได้อย่างไร โดยควร
หลีกเลี่ยงวิธีการที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือความวิตก
กังวลแก่ผู้ ให้ข้อมูล รวมตลอดทั้งควรค านึงถึงระดับ
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างนักวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ การขออนุญาตในการ
เข้าพื้นที่วิจัย การเปิดเผย-ปกปิดตัวตนของนักวิจัย (และ
ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย) ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ การนัด
หมายผู้ให้ข้อมูลวิจัยต้องไม่สร้างความล าบากใจ การ
ค านึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลการวิจัย
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เหตุผลทางวิชาการของ
การเลือกพื้นที่ในการวิจัย ด าเนินการต่อหรือหยุดเก็บ
ข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลวิจัยรู้สึกสะเทือนใจ  การใช้
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้วิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลวิจัยเข้า
ร่วมกระบวนการวิจัย การปรับลดขั้นตอนการท างานลง 
เมื่อนักวิจัยไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการวิจัย
ที่วางไว ้
 4.4 ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ์ 
หมายถึง การจดบันทึกและการถอดเทปการสัมภาษณ์
ต้องค านึงถึงการเก็บรักษาความลับ การเคารพในตัวผู้ให้
ข้อมูล โดยไม่ใส่อะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในบท
บันทึกหรือบทสัมภาษณ์ ในระหว่ างการถอดเทป 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ การจดบันทึกและการ
ถอดเทปการสัมภาษณ์มีการค านึงถึงการเก็บรักษา
ความลับและการเคารพในตัวผู้ให้ข้อมูล โดยไม่ใส่อะไรที่

ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวในบทบันทึกหรือบทสัมภาษณ์
ในระหว่างการถอดเทป 
 4.5 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การที่นักวิจัย
จ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ลึกซึ้ง 
และเพื่อไม่ให้การตีความห่างไกลจากความเป็นจริงเกินไป 
จึงควรจะให้ผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการตีความข้อมูลด้วย
หรือไม่มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ 
การกล่าวอ้างผลการวิจัยเกินจริง (over claim) อคติ 
(bias) ของนักวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริงในพื้นที่วิจัย การ
ถอดบทเรียนต้องให้เกียรติและระบุตัวผู้ท าหน้าที่ในการ
ถอดบทเรียน และมีการให้ผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการ
ตีความข้อมูลด้วย 
 4.6 ขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ความรับผิดชอบของนักวิจัยที่
จะเผยแพร่เฉพาะความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเช่ือถือแล้วเท่านั้น ผลการศึกษาใดที่
ยังคลุมเครือหรือยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบไม่ควร
เปิดเผย เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่แหล่งข้อมูล 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ มีการกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
และการไม่เปิดเผยผลการศึกษาใดที่ยังมีความคลุมเครือ
หรือยังไม่ได้รับตรวจสอบอย่างรอบคอบ  
 4.7 ขั้นการรายงานผลการวิจัย หมายถึง การ
พิจารณาในแง่ที่ว่าในรายงานผลการวิจัยจะเปิดเผยข้อมูล
ที่ท าให้ผู้อ่านรู้ว่าใครเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการวิจัยนั้น
หรือไม่ โดยที่การตัดสินใจในเรื่องนี้ ควรยึดผลประโยชน์
ของประชาชนผู้ให้ความร่วมมือเป็นส าคัญ ประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดส าคัญได้แก่ มีการท าลายเอกสารและแฟ้มบันทึก
ข้อมูล (files) การน าผลการวิจัยของผู้อื่น/นักศึกษามา
เป็นผลการวิจัยของตนเอง ข้อค้นพบ “พูดได้” “พูด
ไม่ได้” “ควรพูด” “ไม่ควรพูด” กับความกล้าหาญของ
นักวิจัยในการเปิดเผยข้อค้นพบ ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย และการระบุรายช่ือต าแหน่งหน้าที่
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ในภาคผนวก ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย และการระบุรายช่ือต าแหน่งหน้าที่
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ในภาคผนวก การประกาศผล
การศึกษาโดยใช้เพียงข้อมูลดิบที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยซ้ าซ้อน การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่น และผลการศึกษามีธงปักไว้แล้ว   
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์

ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวจิัยเชิงคุณภาพ 
 

5. บทสรุป 
     การวิจัยเชิงคุณภาพถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งทาง
สังคมศาสตร์ที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินงานวิจัยดังกล่าวอาจสร้าง
ความเสียหายหรือมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
ชีวิตมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ดังนั้น นักวิจัยจึงจ าเป็นจะต้องด าเนินงานวิจัยด้วยความ
ระมัดระวัง และด้วยความรอบคอบ ตลอดจนจะต้องถือ
เป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ขั้นการก าหนดหัวข้อ
เรื่องที่จะท าวิจัย 2) ขั้นการออกแบบการวิจัย 3) ขั้นการ
เก็บข้อมูล 4) ขั้นการจดบันทึกและการถอดเทปสัมภาษณ ์
5) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 6) ขั้นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล และ 7) ขั้นการรายงาน
ผลการวิจัย โดยกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยเชิง
คุณภาพดังกล่าวนี้ จะช่วยให้นักวิจัยที่ท างานวิจัยเชิง
คุณภาพสามารถยึดถือปฏิบัติ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  
อันจะก่อให้เกิดผลดีทั้งทั้งต่อตัวนักวิจัย ผู้ให้ข้อมูลการ
วิจัย และประชาชน ตลอดจนชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูล จน
ในที่สุดแล้วเกิดเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมต่อไป 
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