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การท าวจิยัในคน

❖Biomedical research

❖Social science research การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพฤตกิรรมมนุษย ์สงัคมศาสตร ์จติวทิยา
เศรษฐศาสตร์

❖Epidemiological research

แนวทางการท าวจิยัในคน แหง่ประเทศไทย FERCIT 
2550



Behavioral & Social  

❖ Behavioral refers to overt actions; to 
underlying psychological processes such 
as cognition, emotion, temperament, and 
motivation; and to biobehavioral
interactions.

NIH : Office of Behavioral science research 



Behavioral & Social 

❖ social refer to sociocultural, 
socioeconomic, and sociodemographic
status; to biosocial interactions; and to the 
various levels of social context from small 
groups to complex cultural systems and 
societal influences.



Social Science Research

❖การศกึษาวจัิยทีมุ่ง่เนน้ศกึษาพฤตกิรรม
ปรากฏการณ์  กระบวนการทางสงัคม อยา่งเป็น
ระบบ เป็นเหตเุป็นผล ตัง้แตร่ะดบับคุคล 
สถาบนัหรอืองคก์ร ชมุชน หรอืประชากร

FERCAP Guideline for Social Research 2012



Social Science Research

❖ เนน้ ความเป็นเหตเุป็นผล (reasoning concept) 

❖ เนน้ความเป็นระบบ (systematic) ดคูวามสอดคลอ้ง ความ
เชือ่มโยง

❖ เนน้ วัตถนุสิยั (objective) อาศยัขอ้มลูเชงิประจักษ์ 
ความสามารถในการใชง้าน

❖ เป้าหมาย เพือ่ อธบิาย (explanation )บรรยาย 
ท านาย (prediction)



Type of Research 
Methodologies

❖ Quantitative : result in generalizable 
knowledge

❖Qualitative: : in depth study about 
individual, group , social , community 
(case study, observation, ethnography)

❖Mixed : (Qualitative & Quantitative)

❖PAR (Participatory Action Research)



วธิกีารไดม้าซึง่ขอ้มลู

❖ Observation : สงัเกต สงัเกตแบบมสีว่นรว่ม

❖Interview : สมัภาษณ์โดยมแีบบสมัภาษณ์ 
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั สมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง

❖ท าความสนทิสนมกบัชมุชน

❖Focus group discussion 

❖Survey 



ประเภทของการวจิยั
เชงิคณุภาพ

❖ งานวจัิยทีนั่กวจัิยเฝ้าสงัเกตและมสีว่นรว่มกบั
กลุม่เป้าหมายเป็นเวลานาน

เชน่ การศกึษาชาตพัินธุว์รรณนา 
(Ethnographic, anthropological research)

Interview, observe 



ประเภทของการวจิยั
เชงิคณุภาพ

❖ ใชเ้วลานอ้ย แตค่งลกัษณะส าคญัของการวจัิย
เชงิคณุภาพไวท้กุประการ

In-depth interview, Focus group 



ลกัษณะส าคญัของการวจิยั
เชงิคณุภาพ

❖ มักจะท าในสถานการณ์ทีเ่ป็นธรรมชาติ

❖เป็นการศกึษาปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิตามธรรมชาต ิ
ไมม่กีารจัดกระท าโดยนักวจัิย

❖เก็บขอ้มลูจากประสบการณ์หรอืแนวคดิสว่นบคุคลที่
เป็นรายละเอยีด เจาะลกึ ตรงประเด็น

❖นักวจัิยเขา้ไปสมัผัสแบบมสีว่นรว่มโดยตรงกบั
ประชากรหรอืประสบการณ์ทีศ่กึษา

❖ใชเ้ครือ่งมอืหลากหลาย (Key : นักวจัิย)



การไดม้าซึง่ผูใ้หข้อ้มลู
ส าคญั (Key informants)



วธิกีารไดม้าซึง่ขอ้มลูของ
งานวจิยัเชงิคณุภาพ

❖ Observation : สงัเกต สงัเกตแบบมสีว่นรว่ม

❖Interview : สมัภาษณ์โดยมแีบบสมัภาษณ์ 
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั สมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง

❖ท าความสนทิสนมกบัชมุชน

❖Focus group discussion 

❖Public hearing

❖Documentary review



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัเชงิ
คณุภาพ

❖ แนวทางในการสมัภาษณ์

❖แนวทางในการสงัเกต

❖แนวทางในการสนทนากลุม่

❖ประเด็นค าถาม/ประเด็นสนทนาในการจัดท า
เวทสีาธารณะ



PAR 

❖

ทีมนกัวิจยั

ทีมนกัพฒันา

กลุ่มเป้าหมาย



การเขยีนโครงรา่งการวจิยั
(Scientific sounds)

❖ ทีม่า ความส าคญั

❖แนวคดิ ทฤษฎี

❖รปูแบบการวจิัย

❖การไดม้าซึง่กลุม่ตวัอยา่ง  ผูใ้หข้อ้มลู 
(informants)

❖เกณฑค์ดัเขา้/คณุสมบตัขิองผูใ้หข้อ้มลู 

❖วธิกีารเก็บรวมรวมขอ้มลู  เครือ่งมอื

❖การวเิคราะหข์อ้มลู



การเขยีนโครงรา่งการวจิยั
(Scientific sounds) : PAR

❖ กลุม่ตวัอยา่งมกีีก่ลุม่  : กลุม่เป้าหมาย กลุม่
นักพัฒนา  ระบเุกณฑค์ดัเลอืก คณุสมบตั ิเหตผุล

❖ระบบุทบาทและหนา้ทีข่องแตล่ะกลุม่ตวัอยา่งใน
งานวจัิยใหช้ดัเจน

❖ประเด็นจรยิธรรมการวจิัย ของแตล่ะกลุม่



Ethical consideration 

❖ กอ่นลงพืน้ที่

❖ชว่งเก็บขอ้มลูในพืน้ทีจ่รงิ

❖หลงัออกจากพืน้ที่

❖การเขยีนรายงานผลการวจัิยจากขอ้มลูพืน้ที่



Ethical Components of 
Qualitative Research 

❖Respect for persons: Accuracy or completeness of 
interview transcript should be verified by relevant 
participant before completing analysis (Sec. 
3.1.15)

✓ Consent process (oral or written) depends on 
type of research, level of sensitivity, cultural 
context and participant vulnerability. (Sec. 3.1.16)

✓ Consent may be implied by participation 
(answering a questionnaire, etc.) (Sec. 3.1.17)



Ethical Components of 
Qualitative Research 

❖ Justice: Inclusion/exclusion criteria should be 
stated clearly and should be justified. (Sec. 3.1.9)

❖Beneficence: When sensitive information is given, 
care should be taken to protect the identity of 
participants in information dissemination or 
material storage, unless they agree to be 
identified. (Sec. 3.1.10)



Ethical Components of 
Qualitative Research 

❖ Participants should be informed about any 
potential to be identified in the research results. 
(Sec. 3.1.11)

❖Sensitive topics may involve emotional and other 
risks and require clear protocols on how distress 
will be managed. (Sec. 3.1.12)

❖Researchers should have training on what topics 
could cause distress and how to address them. 
(Sec. 3.1.13)



Ethical Components of 
Qualitative Research 

❖Qualitative research may involve development of 
personal relationships to collect data and 
researchers should describe in the proposal any 
anticipated impact of this nature. (Sec. 3.1.14)



Research involving 
illegal activities

❖Establish that risks are justified by the benefits of 
research.

❖Use of pseudonyms or removal of links between 
names and data should be explained in the 
protocol.

❖Explain how the researcher will keep confidential 
any illegal activity.

❖Explain who has access to confidential information 
and the threats to confidentiality.



Research involving 
aboriginal groups or tribes

❖Relevance of topic to community concerns
❖Research methods should be respectful of the local 

cultures.
❖Evidence of support from relevant cultural 

communities.
❖ Identify potential negative consequences of the 

research.
❖Agreement with local groups about appropriate 

recruitment techniques, suitable information about 
the research and appropriate reporting of results. 



Confidentiality Protection

❖Recognize confidentiality issues in

❖Initial study design

❖Identification, recruitment and consent 
processes for the study population

❖Security, analysis and final disposition of data

❖Publication or dissemination of data and results



Data Confidentiality

❖Avoid disclosing identifiable data

❖Use of surrogate subjects

❖Adequate physical structures

❖Protecting confidentiality of data – key 
element in minimizing risk



Data protection plan in the 
protocol

❖Minimize need to collect identifiable data

❖IRB review

❖Describe appropriate level of confidentiality 
based on potential magnitude of risk from 
disclosure.
❖Physical security of data – lock and key, data 

disposal

❖Social measures – people in the know
❖Confidentiality training for research team



Ethical consent process

❖Recruitment Issues

❖How does a researcher gain access to a database 
of probable research participants?

❖What recruitment methods are used?

❖Personal contact

❖Recruiters

❖Power relationships between researcher and participants

❖ Inducement to participate



Consent process in social 
science

❖ Full disclosure of confidentiality risks

❖Identifying who has access to database

❖Disclosure of psycho-social  and economic risks

❖Identification of potential psychological stress

❖Disclosure of use of data and reporting methods 
(anonymize names of persons, places, 
organizations in the final report)

❖Withholding information

❖Debriefing



Community research

❖Examine community involvement and impact

❖Community participation

❖ Local involvement

❖ Local capability building 

❖Benefit to local communities

❖Availability of study results



สรปุ : สิง่ทีค่ณะกรรมการฯ จะตอ้งประเมนิ
และวเิคราะห ์



ประเด็นเรือ่งการขอค า
ยนิยอม

❖ เนน้ เรือ่ง การคดักรองคนเขา้มาเป็นอาสาสมคัร 
(recruitment process) โดยค านงึถงึประเดน็ตอ่ไปนี้

- การเขา้ถงึฐานขอ้มลูของบคุคลหรอืผูป่้วย

- การเชญิชวนอาสาสมคัรเขา้รว่มวจัิย เชน่ วธิกีาร
บงัคบั ใชค้วามสมัพันธส์ว่นตวั 

- มกีารจงูใจเกนิความเหมาะสมหรอืไม่

❖การเปิดเผยความเสีย่งใหอ้าสาสมคัรไดรู้ ้

❖การเปิดเผยการใหข้อ้มลูหรอืวธิกีารรายงานผล (ไมม่กีาร
ระบชุือ่ สถานที ่แสดงรปูภาพ)



ประเด็นเรือ่งการขอค า
ยนิยอม

❖ งานวจิัยบางโครงการ อาจตอ้งเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูของ
บคุคลทีส่อง (secondary subjects) เชน่ ครอบครัว ซึง่
หากเป็นขอ้มลูทีม่คีวามออ่นไหวนักวจิัยอาจตอ้งขอค า
ยนิยอมบคุคลเหลา่นัน้ดว้ย 


