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John W. Creswell, PhD, เป็ นศาสตราจารย์ด้า นเวชศาสตร์ค รอบครัว ที่
มหาวิทยาลัยมิชแิ กน เขาได้ประพันธ์บทความจานวนมากและหนังสือรวมทัง้ ฉบับ
ใหม่น้ีเป็ นจานวน 26 เล่ม ่งึ จะเกี่ยวข้องกับการวิจยั แบบผสม, การวิจยั เชิงคุณภาพ
และการออกแบบการวิจยั ในขณะทีเ่ ขาอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยเนบราสกา – ลินคอล์น เขา
ได้รบั ตาแหน่ งศาตราจารย์พเิ ศษด้านจิตวิทยาการศึกษา เป็ นผู้อานวยการศูนย์การ
วิจยั แบบผสม ก่อตัง้ วารสาร SAGE วารสาร Journal of Mixed Methods Research
และเป็ นที่ปรึกษาให้กบั ศูนย์บริการด้านการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึกแอนอาร์
เบอร์รฐั มิชิแกน เขาเป็ น นัก วิช าการอาวุโสด้ าน ู ลไบรท์ในแอ ริก าใต้ในปี พ. ศ.
2551 และในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2554 เขาเป็ นคณะท างาน
แห่งชาติทด่ี าเนินการด้านการแพทย์แบบผสมผสานในสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH)
นอกจากนี้ เขายัง เคยด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ย อดเยี่ย ม Harvard School of
Public Health ในปี พ. ศ. 2556 และได้รบั ปริญ ญาเอกกิต ติม ศัก ดิจ์ าก University of Pretoria, South Africa ในปี พ.ศ.
2557 ในปี เดียวกันนี้เขาได้กลายเป็ นประธานคนแรกของสมาคมวิจยั นานาชาติแห่ง Mixed Methods (MMIRA). ในปี พ.ศ.
2558 เขาเป็ นผู้อ านวยการร่ว มของ Michigan Mixed Methods Research และ Scholarship Program ที่ม หาวิท ยาลัย
มิชแิ กน ปั จจุบนั เขาเป็ นทีป่ รึกษาและผูต้ รวจสอบร่วมในโครงการระดับชาติหลายโครงการ
Cheryl N. Poth เป็ นอาจารย์ประจาอยู่ทศ่ี นู ย์การวิจยั การวัดและประเมินผล ภายในแผนกจิตวิทยาด้านการศึกษา
ในคณะการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 ในบทบาทนี้เธอได้พฒ
ั นาและสอนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาขัน้ สูงและหลักสูตรการประเมินผล รวมทัง้ หลักสูตรทีน่ อกเหนือจากการดูแลและให้คาปรึกษา นักศึกษา คณาจารย์
และสมาชิกในชุมชน ทัง้ ในรูปแบบการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจ ัยแบบผสม ดร. Poth ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูช้ ่วย ในคณะ
แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ โดยทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับระเบียบวิธี ในทีมนักวิจยั ข้ามสาขาหลายแห่ง เธอเป็ นผู้
ตรวจสอบหลักสาหรับโครงการและเงินทุนที่ได้รบั เงินสนับสนุ นจากรัฐบาลกลาง (เช่น Alberta education และ Alberta
Center for Child, Family and Community Research และ Alberta Advisory Committee for Education studies) รวมทัง้
ในประเทศ (เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐแอลเบอร์ตาและคณะกรรมการโรงเรียน) เธอได้ประพันธ์บทความวารสารมากกว่า 30
ฉบับและทาหน้ าที่เป็ นบรรณาธิการร่วม โดยเฉพาะสองประเด็นพิเศษเกี่ยวกับวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพแบบผสมในระดับ
สากล ในปี พ. ศ. 2559 เธอได้รบั เลือกให้เป็ นประธานสมาคมวิจยั นานาชาติแห่งทีส่ ่ี (MMIRA) นอกจากการประชุมมากกว่า
100 ครัง้ และนอกจากได้มกี ารนาเสนอผลงานเชิงป ิบตั ิการทัง้ 25 งานแล้ว เธอยังทาหน้ าที่เป็ นประธานร่วม เกี่ยวกับ
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ความก้าวหน้ า ในการประชุ ม วิธีก ารวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพ (AQM) ในปี พ.ศ. 2556 เธอได้น าวิธีก ารวิจ ยั ในการประชุ ม เชิง
ป บิ ตั กิ ารกับผู้ ั งทีห่ ลากหลาย เช่น ทีส่ ถาบันระหว่างประเทศสาหรับสร้างวิธกี ารคิดเป็ นให้ขนั ้ เป็ นตอนอย่างมีคุณภาพ ใน
ปั จจุบนั เธอเป็ นบรรณาธิการร่วมของวารสารการวิจยั แบบผสมและเป็ นสมาชิกคณะกรรมการ บรรณาธิการของวารสาร
ระหว่างประเทศของการสอบถามเชิงคุณภาพ

ลัก

หนังสอ

วิธีวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ น
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีหรือองค์ความรู้ นอกเหนือไปจาก
ข้อมู ลที่ได้จ ากการวิจ ัยเชิงปริม าณที่เป็ นการศึก ษาเพื่อ
ทดสอบทฤษฎี นักวิจยั จะค้นคว้า แสวงหาความรูแ้ ละมุง่ หา
ข้อ เท็จ จริงที่เชื่อ ถือ ได้ต ามหลัก วิช าการอย่างเป็ นระบบ
โดยพิจารณาปราก การณ์ กบั สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ หนึ่งๆ อย่างเป็ นธรรมชาติ มีการสารวจ สังเกต
สัมภาษณ์ และทบทวนเอกสารรวมถึงการใช้ส่อื หรือวีดีโอ
เป็ น เครื่องมือในการเก็บ ข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์จ ะเน้ น
อธิบ ายถึงความรู้ส ึก นึ ก คิด ของผู้รู้ท่ีม ีป ระสบการณ์ แ ละ
ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั ปราก การณ์ ท่เี กิดขึ้นจริงใน
ช่วงเวลานัน้ เมื่อได้ข้อค้น พบจะน าไปสู่ท ฤษฎีห รือการ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่เรียกว่าวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ จะเห็น
ได้วา่ การวิจยั ทัง้ 2 วิธนี ้ี มีความแตกต่างกันในหลายมิติ ทัง้
ความรู้ค วามเข้า ใจและการน าไปใช้ ถึงแม้ว่าวิธีวิจ ยั เชิง
ปริมาณจะเป็ นทีร่ จู้ กั มานาน แต่คาตอบหรือข้อสรุปที่ได้ยงั
ไม่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงลึกของพฤติกรรม
ของมนุ ษ ย์ ก ับ สภาวะการณ์ ท่ี ป ระจัก ษ์ ข้ึน ได้ ค รบถ้ ว น
สมบู ร ณ์ ใ นบางค าถามหรือ ปั ญ หาวิจ ัย วิธีก ารวิจ ัย เชิง
คุ ณ ภาพจึง มีค วามส าคัญ อีก วิธีห นึ่ ง ่ึง นั ก วิจ ัย ให้ค วาม
สนใจและเริม่ มีก ารนามาใช้ม ากขึ้นในประเทศไทยตัง้ แต่
ประมาณปี พ.ศ. 2520 ทัง้ นี้ ย ัง มีนั ก วิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพที่
พยายามถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจและสนับสนุ นให้มกี าร
นาการวิจยั เชิงคุณภาพไปใช้ หลังจากนัน้ ก็ได้รบั ความนิยม
อย่ า งแพร่ ห ลาย จึง เริ่ม มีห นั ง สือ เกี่ ย วกับ การวิจ ัย เชิ ง
คุ ณ ภาพ มากขึ้ น แต่ ก็ ต้ อ งอ้ า งถึ ง หนั ง สื อ หรื อ ต ารา
ภาษาอังกฤษ และโดยส่วนใหญ่จะต้องกล่าวถึงหนังสือการ
ออกแบบและวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพทีน่ ามาเสนอ ง่ึ มีการ
ปรับปรุงจนถึงฉบับที่ 4 เล่มล่าสุด ดังนี้
หนังสือของ John W. Creswell and Cheryl N. Poth เล่ม
นี้ ได้ ร วบรวมองค์ ค วามรู้เกี่ ย วกับ วิธีวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ที่เริม่ มีการตีพิม พ์ตงั ้ แต่ครัง้ ที่ 1,

2, 3 และฉบับที่ 4 คือ เล่มปั จจุบนั (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561)
ในหนั ง สือ เล่ ม นี้ ไ ด้ ม ีก ารปรับ ข้อ มู ล หลายส่ ว นเพื่อ เพิ่ม
เนื้ อ หาที่ ส าคัญ และให้ ม ี ค วามทั น สมัย มี ก ารน าเสนอ
ทั ้ ง ห ม ด 11 บ ท ่ึ งใน แ ต่ ล ะบ ท จ ะป ระก อ บ ด้ ว ย
องค์ประกอบ ความสาคัญ และประเด็นที่น่าสนใจ ทัง้ นี้ยงั
ได้ แ สดงแผนภาพหรือ ตารางภาพรวมถึ ง สิ่ง ที่ ผู้ เ ขีย น
เสนอแนะเพื่อให้ผู้อ่า นได้ศึก ษาเพิ่ม เติม จนถึงส่วนสรุป
ท้ายบท
1. ในบทที่ 1 หรือบทนา มีการอธิบายถึงข้อมูลที่
เพิ่ม เติม ในแต่ละบท นอกเหนื อจากเล่ม เดิม ที่เคยตีพิม พ์
เช่น ได้ปรับปรุงเนื้อหาทีส่ าคัญในในบทที่ 1 เพื่อสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าในแต่ละวิธใี นการค้นคว้าข้อมูล (Clandinin,
2013) ในปราก การณ์ (Van manen, 2014) ในทฤษฎี
ฐานรากหรือการสร้างทฤษฎี (Charmaz, 2014, Corbin &
Strauss, 2015), และในกรณีศกึ ษา (Yin, 2014) ในบทนา
นี้มกี ารเล่าเรื่องและสือ่ ให้เห็นถึงความพยายามของผูแ้ ต่งที่
ทุ่มเทและใช้ประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับ
การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ ตัง้ แต่ ปี 1980s, การนิ ย ามและให้
ความหมายรวมถึง แนวทางหรือ การเลือ กใช้วิธีวิจ ัย เชิง
คุ ณ ภาพ ทัง้ 5 วิธี ได้แ นะน าส่ว นที่ส าคัญ ที่นัก วิจ ยั ต้อ ง
ศึ ก ษาเพิ่ ม ประกอบไปด้ ว ย การวิ จ ัย แบบบรรยาย
( Narrative Research), ก า ร วิ จั ย แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ปราก การณ์ (Phenomenology), การวิจยั แบบศึกษาเพื่อ
สร้างทฤษฎี (Grounded Theory), การวิจยั แบบการศึกษา
วัฒ นธรรม (Ethnography) และ การวิจยั แบบกรณี ศึก ษา
(Case Study)] และที่น่าสนใจคือการลาดับผู้ให้นิยามหรือ
ความหมายของการวิจยั เชิงคุณภาพ ตัง้ แต่ Jacob (1987)
จัดเรียงถึง Mertens (2015) ่ึงส่วนใหญ่ จ ะมีความหมาย
คล้ายกัน แตกต่างเพียงการเลือกนาไปใช้ในสาขาของตน
่ึงในตารางภาพก็จะชี้ชดั และให้แนวทางว่าสาขาใดควร
เลือ กหรือ ตัด สิน ใจใช้วิธีวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพแบบใดถือ เป็ น
ประโยชน์ต่อนักวิจยั เป็ นอย่างยิง่

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
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ในส่ ว นของบทน านี้ John W. Creswell (ผู้ เ ขี ย น) ได้
กล่าวถึงที่มาของหนั งสือเล่มนี้ว่า เริม่ ต้นจากการที่ได้เข้า
ร่วมสัม มนาเกี่ยวกับการวิจยั เชิงคุ ณ ภาพระหว่างช่วงฤดู
ร้อ น ค.ศ. 1994 ่ึ ง การสัม มนาในครัง้ นี้ ไ ด้ พู ด ถึ ง การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากเรื่องและเหตุการณ์ทเ่ี ขาได้
มี ก ารเริ่ม จดบั น ทึ ก ส่ ว นตั ว และท าการศึ ก ษาวิจ ัย เชิ ง
คุณภาพ ในกรณีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ่งึ
ครอบครองปื นไรเ ิ ลในขณะทีเ่ รียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีแล้วถูกจับหลังจากพยายามวิง่ หนีจากการถูกไล่
ล่า ่ึงได้บรรยายถึงเหตุการณ์ ในรูปแบบกรณี ศึกษาและ
บ ท เรี ย น ที่ ผู้ เ ขี ย น ได้ เ รี ย น รู้ เ กี่ ย วกั บ ป ิ กิ ริ ย าของ
มหาวิทยาลัยต่อเหตุการณ์ท่นี ่ าเศร้านี้ ทัง้ ยังอธิบายว่าเขา
จะสามารถศึก ษาในฐานะนัก มนุ ษ ยวิท ยาทางวัฒ นธรรม
อย่างไร? และเขายังได้รวบรวมข้อมูลจากการให้ผรู้ ว่ มเห็น
เหตุการณ์สามารถยกมือและอธิบาย ่งึ มี Harry ได้หนั มา
สนใจกรณี ศึกษานี้ ด้วยในรูป แบบชาติพ นั ธ์วทิ ยา ่ึงเป็ น
การศึกษาในรูปแบบใหม่ทงั ้ หมดหลังจาก Harry ได้ขอ้ สรุป
แล้ว Les ได้มกี ารหารือถึงวิธที เ่ี ขาจะช่วยทาการตรวจสอบ
คดีน้ี จ ากมุม มองทางประวัติศ าสตร์ โดยทัง้ 3 ท่านนี้ ได้
ร่ ว มงานกัน จากเหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิ ด ขึ้น โดยใช้ วิธีก ารเชิง
คุ ณ ภาพที่แ ตกต่ า งกัน แต่ ท ัง้ นี้ ผู้เขีย นได้ ศึก ษาถึง การ
ออกแบบการศึก ษาเชิงคุ ณ ภาพที่เกี่ย วข้อ งกับ แนวทาง
เฉพาะที่น ามาใช้มาก่อนหน้ านี้ อยู่แล้ว จุดเด่นในบทน านี้
สะท้อ นให้เห็น ว่า ผู้เขีย นมุ่งมัน่ ในปณิ ธ านตัง้ แต่ เริ่ม ต้น
เขียนหนังสือเล่มแรกจนถึงเล่มปั จจุบนั นี้โดยใช้คาถามเดียว
ที่น่าสนใจคือ วิธกี ารหรือขัน้ ตอนในการศึกษาถึงรูปแบบ
หรือวิธกี ารในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็ นอย่างไร? ่งึ เป็ น
ค าถามเดีย วที่ผู้เขีย นได้ต ระหนัก ถึงความสาคัญ มาโดย
ตลอดและถ้าหากผู้ใดได้ติด ตามอ่ านหนังสือของเขา จะ
ทราบว่ า เขาจะเน้ น ย้ า ถึ ง การวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพว่ า เป็ น
กระบวนการทาความเข้าใจที่แตกต่างกัน ทัง้ ในระเบียบวิธี
วิจยั และยุทธศาสตร์ก ารวิจยั ่ึงอาจมีการตีค วามและให้
ความหมายได้หลากหลายรูปแบบอย่างเป็ นธรรมชาติและ
ตามความเป็ นจริง ่งึ ความหมายทีเ่ ขาได้ให้ไว้นนั ้ จึงส่งผล
ต่อนักวิจยั เสมือนว่าหากจะศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้ อ เท็ จ จริง หรือ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งนั ้น จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี
ความสามารถในการวิเคราะห์เลือกแนวทางในการศึกษาให้
ตรงหรือสอดคล้องกับกรณีศกึ ษาหรือเหตุการณ์นนั ้ ๆ ด้วย
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2. ส่วนของบทที่ 2 นี้ เริม่ ต้น ด้วยภาพรวมของ
กระบวนการวิจยั เพื่อให้เข้าใจสมมติฐานทางปรัชญาและ
กรอบการตี ค วาม ผู้ วิจ ัย ต้ อ งท าความเข้ า ใจและต้ อ ง
สามารถมองเห็นได้ว่า ปั ญหาหรือคาถามในการวิจยั อยู่ใน
ตาแหน่ งที่จุดเริม่ ต้นของกระบวนการใด ่งึ จะทาให้ผู้วจิ ยั
ก้า วสู่ข นั ้ ตอนต่ อ ไปจากการตอบค าถาม แล้ว พิจ ารณา
เลือ กใช้ 1 ใน 5 รูป แบบของการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ โดย
สมมติฐ านทางปรัช ญาและกรอบการตีค วามนี้ ม ีเนื้ อ หา
อธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับปรัชญาและมีตารางเปรียบเทียบ
เพื่อขยายการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี อย่างครอบคลุม ว่า
มีท่มี าอย่างไร ่ึงนักวิจยั มีความจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจให้
ลึก ้ึง และถ่ อ งแท้ เพราะปรัช ญาหรือ กระบวนทัศ น์ น้ี จ ะ
นาไปสู่การตีความที่เป็ นรูปธรรม ช่วยให้นักวิจยั สามารถ
วิเคราะห์เพื่อนาไปออกแบบวิธวี จิ ยั ให้สอดคล้องกับทัศนะ
และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปั ญหาวิจยั ดังนัน้ หากศึกษาบท
นี้แล้วจะทาให้นักวิจยั ทราบเหตุผลในการเลือกวิธวี จิ ยั และ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ผูเ้ ขียนได้อภิปรายสาหรับคาถาม
ในการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ ่ึง ส่ ว นนี้ ถือ เป็ นเนื้ อ หาส าคัญ
เพราะหากนักวิจยั สามารถตอบคาถามอย่างไม่ลงั เลสงสัยก็
จะเป็ นพื้นฐานที่ถูกต้องนาไปสู่แนวทางให้ผู้วจิ ยั สามารถ
ดาเนิ นการวิจยั ต่อไปได้สาเร็จ ่ึงคาถามมีทงั ้ หมด 7 ข้อ
ดังนี้
1. ปรัชญาและกรอบการตีความ มีความพอดีหรือ
ความเหมาะสมกับ ภาพรวมของเหตุ ก ารณ์ ห รือ สิ่ง ที่จ ะ
ศึกษา อยูท่ ไ่ี หน?
2. ท าไมการท าความเข้า ใจข้อ สมมติฐ านทาง
ปรัชญาจึงมีความสาคัญ?
3. เมื่อ เลือ กที่ จ ะท าการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ ควร
เลือกสมมติฐานทางปรัชญาใด จากทัง้ 4 แบบทีม่ อี ยู?่
4. สมมติฐานทางปรัชญาเหล่านี้ สามารถใช้และ
เขียนลงในการวิจยั เชิงคุณภาพอย่างไรบ้าง?
5. ประเภทของกรอบการตีความที่ใช้ ในการวิจยั
เชิงคุณภาพคืออะไร?
6. กรอบการตี ค วามที่ เขีย นลงในการวิจ ัย เชิง
คุณภาพมีลกั ษณะอย่างไร?
7. สมมติฐานทางปรัชญาและกรอบการตีความที่
เชื่อมโยงกันในการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นอย่างไร?
นอกจากการตัง้ คาถามเพื่อกระตุ้นให้คิดและหา
คาตอบทัง้ 7 ข้อนี้แล้ว ผูเ้ ขียนได้มกี ารอธิบายเพิม่ เติมใน
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ส่วนของสมมติฐานทางปรัชญาทัง้ 4 ด้าน ดังนี้คอื ด้านภว
วิ ท ยาห รื อ การก าหนดความรู้ (ontology), ญาณ วิ ท ยา
(epistemology), อรร วิท ยาหรือ บทบาทบาทของค่า นิ ย ม
(axiology) แ ล ะ ร ะ เบี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จ ั ย ห รื อ วิ ธี วิ ท ย า
(Methodology) ที่ถูกกล่าวถึงเช่นเดียวกับคาถามสาคัญใน
การวิจยั เชิงคุณภาพ แต่สงิ่ ที่แตกต่างจากเล่มก่อนคือการ
เรียบเรียงด้านปรัช ญาหรือกระบวนทัศน์ ตงั ้ แต่ กระบวน
ทัศน์ป ฐิ านนิยม (Positivism), กระบวนทัศน์สร้างสรรค์นิยม
(Social constructivism), Transformative frameworks,
Postmodern perspectives, Pragmatism, Feminist theories,
กระบวนทัศน์ ทฤษฎีวิกฤติ (Critical theory) and critical race
theory, Queer theory กระทัง่ ถึ ง Disability theories ได้ เสนอ
ความห มายกระชั บ ขึ้ น และเน้ นถึ ง มุ มมองและการ
เปรียบเทียบปรัชญาและกระบวนทัศน์ ได้ชดั เจนขึ้น ดังนัน้
เมื่อได้ศกึ ษาบทนี้แล้วนักวิจยั จาเป็ นทีจ่ ะต้องตอบคาถามให้
ได้เพื่อเป็ นการยืนยันความเข้าใจทีถ่ ่องแท้ก่อนทีจ่ ะก้าวเข้าสู่
การเลือกหรือออกแบบระเบียบวิธีวิจยั ต่ อไป ผู้เขียนยังมี
คาถามทิ้งท้ายด้วยอีกว่า ทาไมปรัชญาหรือกระบวนทัศน์จงึ
มีความสาคัญต่อการทาวิจยั เชิงคุณภาพ?
3. ส่ ว นของบทที่ 3 การออกแบบวิธี วิจ ัย เชิ ง
คุณภาพ บทนี้จะมีความต่อเนื่องจากบทที่ 2 เนื่องจากเมื่อ
ผู้วจิ ยั ทราบแล้วว่าจะเลือกใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณ ภาพ นักวิจยั
ต้ อ งสามารถให้ เหตุ ผ ลได้ ว่ า ท าไมจึง เลือ กใช้ วิธีน้ี เช่ น
เพราะต้องการสารวจประเด็นทีเ่ ป็ นปั ญหาและต้องการทีจ่ ะ
เข้าใจปั ญหาที่ บั ้อนนัน้ และจากคาถามหรือปั ญหาวิจยั
จะเป็ นตัวกาหนดทีด่ วี า่ ควรศึกษาโดยใช้วธิ นี ้ีหรือไม่ มีการ
นาเสนอภาพขัน้ ตอนกระบวนการทางานของการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพและอธิ บ ายอย่ า งละเอี ย ด ทั ้ง นี้ ยั ง กล่ า วถึ ง
จริย ธรรมและจรรยาบรรณของบทบาทนัก วิจยั ที่ค วรยึด
ป บิ ตั ิ ในบทนี้ผเู้ ขียนตัง้ คาถามเพือ่ อภิปราย ดังนี้
1. อะไรคือลักษณะสาคัญของการวิจยั เชิงคุณภาพ?
2. ประเภทของปั ญ หาที่เหมาะสมที่สุ ด ส าหรับ การ
สอบถามเชิงคุณภาพ?
3. ต้องมีทกั ษะการวิจยั เพือ่ ทาวิจยั ชนิดนี้บา้ ง?
4. คุ ณ ลัก ษณะของการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ดี มี
อะไรบ้าง?
5. นักวิจยั ออกแบบการศึกษาเชิงคุณภาพอย่างไร?
6. สิ่ง ที่ ป ระเภทของประเด็ น ทางจริย ธรรมที่ ต้ อ ง
คาดหวังในระหว่างกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ?

7. โครงสร้ า งการออกแบบที่ ม ี ป ระโยชน์ ส าหรับ
แผนการศึกษาเชิงคุณภาพหรือข้อเสนอ?
ทัง้ คาตอบทีไ่ ด้และเนื้อหาของบทนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับ
นักวิจยั เป็ นอย่างมากถ้านักวิจยั สามารถนาเสนอหลักการ
และเหตุผลในการเลือกกระบวนการวิจยั นัน้ ๆ เช่นถ้าเรื่อง
หรือเหตุการณ์ ท่ผี ู้วจิ ยั จะศึกษา จาเป็ นต้องดูวตั ถุประสงค์
เป็ นหลัก ดังนัน้ หากวัตถุประสงค์มุ่งทาการศึกษาเพื่อสร้าง
ทฤษฎีหรือองค์ความรูใ้ หม่ นักวิจยั ต้องสามารถรูแ้ นวทาง
ในการเลื อ กและก าหนดกระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จ ัย แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) จะเห็นได้ว่าการทาวิจยั
เชิงคุณ ภาพที่ถูกต้องตามขึ้นตอน นักวิจยั ต้องมีความรู้ท่ี
มากพอในเรื่องของปรัชญาหรือกระบวนทัศน์ ก่อนที่จ ะถึง
ขัน้ ตอนของการออกแบบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
4. วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ 5 วิธี ส่วนสาคัญในบท
นี้คอื การพิจารณาเลือกหรือตรวจสอบความเหมาะสมกับข้อ
ค าถามหรื อ ปั ญ หาวิ จ ั ย ที่ ดี สุ ด ในเนื้ อหามี ก ล่ า วถึ ง
คุณลักษณะการวิจยั เชิงคุณภาพทัง้ 5 วิธี และอธิบายว่าแต่
ละวิธมี กี ป่ี ระเภท อะไรบ้างแล้วให้ความหมายอย่างละเอียด
เริ่ม ตัง้ แต่ ก ารวิจ ัย แบบบรรยาย (Narrative Research),
การวิจ ยั แนวปราก การณ์ นิ ยม (Phenomenology), การ
วิจยั แบบศึกษาวัฒนธรรม (Ethnography), การวิจยั ทฤษฎี
ฐานรากหรื อ การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งทฤษฎี (Grounded
Theory) และ การวิจยั แบบกรณีศกึ ษา (Case Study) และ
ยังมีตารางแสดงการเปรียบเทียบแต่ละวิธใี ห้เข้าใจง่ายอีก
ด้วย ในบทนี้ มีคาถามทัง้ หมด 6 ข้อเพื่ออภิปรายหรือชวน
คิด ดังนี้
1. การมุ่งเน้นและคาจากัดความสาหรับแต่ละแนวทาง
คื อ อะไร (การวิจ ัย แบบบรรยาย, การวิจ ัย แนว
ปราก การณ์ นิ ย ม, การวิจ ัย การวิจ ัย แบบศึก ษา
วัฒนธรรม, การวิจยั ทฤษฎีฐานรากหรือการศึกษา
เพือ่ สร้างทฤษฎีและการวิจยั แบบกรณีศกึ ษา)?
2. อะไรคือ จุ ด ก าเนิ ด และอิท ธิพ ลของเบื้อ งหลังหรือ
ความเป็ นมาของแต่ละวิธ?ี
3. ลักษณะเฉพาะของแต่ละวิธคี อื อะไร?
4. สามารถศึกษารูปแบบต่างๆ ในแต่ละวิธไี ด้อย่างไร?
5. ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารคืออะไร?
6. ความท้าทายและทิศทางที่เกิดขึน้ ใหม่เกี่ยวข้องกับ
แต่ละแนวทางอย่างไร?
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ในบทนี้กล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละวิธขี องการวิจยั เชิง
คุณภาพ เมื่อได้ศกึ ษาแล้ว สิง่ ทีน่ ักวิจยั จะได้เพิม่ ศักยภาพ
ในความรู้ในเพื่อ พิจ ารณาและเลือ กใช้วิธีท่ีเหมาะสมกับ
ปั ญ หาหรือข้อคาถามการวิจยั ได้ เพราะวัตถุประสงค์และ
กระบวนการในการเก็บข้อมูลก็ไม่อาจใช้วธิ เี ดียวกันได้ ถือ
ได้ว่าเนื้อหาทัง้ หมดในบทนี้มจี ุดเด่นมาก ่งึ ส่งผลโดยตรง
ต่ อนัก วิจ ยั ให้ส ามารถมีค วามมันใจในการตั
่
ด สิน ใจเลือ ก
วิธกี ารได้ถกู ต้อง
5. วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพที่แตกต่างกัน ในบทนี้
จะอธิบ ายถึ ง ที่ ม าและความแตกต่ า งของการวิจ ัย เชิ ง
คุ ณ ภาพแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์แ ละเพื่ อ ความเข้ า ใจง่า ยจึง
แนะน าให้อ่านบทความตัวอย่างของแต่ละยุทธศาสตร์ใน
ภาคผนวก ่ึงผู้เขียนได้เพิ่ม 2 บทความใหม่คือ การวิจยั
แบบวัฒนธรรมและการวิจยั แบบกรณีศกึ ษาเพื่อนามาแทน
บทความเก่าทีล่ า้ สมัย ทัง้ นี้ยงั ปรับปรุงภาพประกอบทีใ่ ช้ใน
บทนี้ ช่วยให้สามารถเข้าใจในมิตติ ่างๆ ที่แตกต่างกันของ
แต่ละประเภทงานวิจยั ได้ง่ายและชัดเจนยิง่ ขึ้น ในบทนี้ ม ี
ค าถามที่ค่ อ นข้า งลึก ้ึง เพราะการที่นั ก วิจ ัย จะสามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้แต่ละประเภทได้นนั ้ นักวิจยั ต้อ งพืน้ ฐานที่
แน่ นพอสมควร และยังต้องมีวจิ ารณญานในการวิเคราะห์
จากเรื่องหรือเหตุการณ์ เพราะในบทนี้ได้อธิบายได้อย่าง
ละเอีย ดและมีต ัว อย่ า ง ่ึง ท าให้ เข้า ใจง่า ย จึง แนะน าให้
ศึกษาให้ดกี ่อนตอบคาถามเหล่านี้
1. เรื่อ งอะไรที่ จ ะเป็ นตัว อย่ า งในการวิจ ัย รู ป แบบ
บรรยาย?
2. ประสบการณ์ อ ะไรที่เป็ นตัว อย่ า งและได้ ร บั การ
ตรวจสอบในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ จ ัย แนว
ปรากฎการณ์นิยม?
3. สิง่ ใดทีผ่ ุดขึน้ มาใหม่หรือทฤษฎีอะไรทีป่ รากฎขึน้ ใน
การศึกษาเพือ่ การสร้างทฤษฎี?
4. ตัวอย่างของกลุ่มทีจ่ ะนามาศึกษาวัฒนธรรมร่วมกัน
เพื่อ การวิจ ยั การวิจ ัย แบบศึก ษาวัฒ นธรรม เป็ น
อย่างไร?
5. กรณี อ ะไรที่ถู ก ตรวจสอบเพื่อ เลือ กมาวิจ ัย แบบ
กรณีศกึ ษา?
6. ลักษณะที่สาคัญของ 5 แนวทางหรือยุทธศาสตร์ มี
ความแตกต่างกันอย่างไร?
7. นัก วิจ ยั เลือกวิธีใดใน 5 แนวทางหรือ ยุท ธศาสตร์
สาหรับการศึกษาเฉพาะ?
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จากการค้น หาค าตอบนี้ จ ะช่วยให้นัก วิจยั มีค วามรู้ค วาม
เข้าใจและสามารถมองเห็นคุณลักษณะและความแตกต่าง
ของวิจยั ทัง้ 5 แนวทางหรือยุทธศาสตร์ได้เป็ นอย่างดี ่ึง
คาถามเหล่านี้บ่งบอกถึงทีม่ าและเหตุผลของนักวิจยั ในการ
ตัด สิน ใจเลือ กประเภทของการวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพได้อย่าง
ถูกต้อง
6. การแนะน าและมุ่งเน้ น การศึก ษา อธิบ ายถึง
ความจาเป็ นในการชี้แจงหรือระบุถงึ ปั ญหา, วัตถุประสงค์
และคาถาม ง่ึ เป็ นส่วนสาคัญในการใช้เป็ นแนวทางในการ
ระบุ ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ่ึง จ าเป็ นมากที่จ ะต้ อ งสอดคล้อ งกับ ข้อ
คาถามดังกล่าว ในบทนี้เป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้นกั วิจยั ได้
ค้นหาคาตอบที่เป็ นข้อเท็จ จริงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท่ีม ี
ป ระสบ ก ารณ์ ห รื อ ผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งใน เห ตุ ก ารณ์ ห รื อ
ปรากฎการณ์ นัน้ ๆ จึงจะท าให้ข้อมูลที่ได้รบั เป็ นข้อมูลที่
คุณค่า
จุ ด เด่ น ของบทนี้ คือ การน าเสนอตัว อย่ า งทัง้ 5
แนวทางหรือ ยุท ธศาสตร์ ่ึงการยกตัวอย่างจะแยกเป็ น
ประเภทโดยเน้นถึงปั ญหาและข้อคาถาม เพือ่ ย้าให้ผวู้ จิ ยั ได้
มองเห็ น ปั ญหาหลัก และปั ญหาย่ อ ย นั ก วิ จ ัย ต้ อ งจับ
ความส าคัญ ของปั ญหาและสามารถตัง้ ข้อ ค าถามของ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่จะศึกษาได้ และจากการนาเสนอ
แผนภาพในบทนี้จะให้น้ าหนักของความสาคัญทัง้ 3 ส่วน
เรียงตามลาดับมากไปน้อย คือควรทราบและระบุถงึ ปั ญหา
ได้สว่ นนี้สาคัญมาก ถัดมาเป็ นการตัง้ วัตถุประสงค์และมอง
ถึงเป้ าหมายเพื่อที่จ ะเริม่ ต้น ศึก ษา สุดท้ายคือการตัง้ ข้อ
คาถามให้ชดั เจนเพื่อนามา ง่ึ คาตอบทีต่ รงกับผลการวิจยั ที่
เป็ นความจริง
7. การรวบรวมข้อมูล ในบทนี้มรี ายละเอียดเยอะ
มากเพราะว่าผู้เขีย นได้อธิบายถึงแนวทางการเก็บข้อมูล
ของการวิจยั เชิงคุณภาพทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ เช่น การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแต่ละวิธมี ลี กั ษณะอย่างไร ควรเลือกจานวน
เท่าไหร่ เลือกศึก ษาแบบกลุ่ม หรือเดี่ยว มีก ารเก็บข้อมูล
ยังไง เป็ นต้น ่งึ ผูว้ จิ ยั จะต้องมีความเข้าใจในแนวทางหรือ
วิธที ่ตี นเองเลือก และการที่นักวิจยั เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล เองนั ้น จะต้ อ งมี ก ารวางแผน มี ก ารเตรีย ม
เครื่องมือหรืออุปกรณ์และรูว้ ธิ ใี นการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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เพื่อเป็ นการทบทวนขัน้ ตอนในการรวบรวมข้อมูล
การตอบคาถามเหล่านี้จะเป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของนักวิจยั ได้
1. อ ะ ไ ร คื อ ขั ้ น ต อ น ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ?
2. ข้ อ ควรพิ จ ารณาทางจริย ธรรมที่ ส าคั ญ ในการ
รวบรวมข้อมูลคืออะไร?
3. นักวิจยั ค้นพบบุคคล สถานทีห่ รือเหตุการณ์ทน่ี ามา
ศึกษาอย่างไร?
4. การเข้าถึงข้อ มูล ปั ญ หาหรือประเด็น ที่ น่ าสนใจมี
อะไรบ้าง?
5. การตัดสินใจใดที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกกลยุทธ์ใน
การสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง?
6. ข้อมูลประเภทใดทีค่ วรถูกเก็บรวบรวม?
7. ข้อมูลถูกบันทึกไว้อย่างไร?
8. อะไรคือประเด็นทัวไปในการรวบรวมข้
่
อมูล?
9. ข้อมูลจะเก็บไว้อย่างไร?
10. วิธกี ารทัง้ 5วิธที ค่ี ล้ายกันและแตกต่างกันในระหว่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลคืออะไร?
จุ ด เด่ น ของบทนี้ คือ การอธิบ ายแผนภาพและ
ตารางข้อ มูล 5 แนวทางหรือ ยุ ท ธศาสตร์ มีเนื้ อ หาอย่า ง
ละเอียดทาให้ทราบถึงความแตกต่างของการเก็บข้อมูลใน
การวิจ ัย คุ ณ ภาพแต่ ล ะประเภทได้ ง่า ยขึ้น และยัง มีก าร
กล่าวถึงข้อดีขอ้ ด้อยหรือแนะนากรณีศกึ ษาต่างๆ ว่าสาเหตุ
ใดจึงต้องใช้วธิ นี ้ี จนถึงการแนะนาการป บิ ตั ติ วั ของนักวิจยั
ให้เป็ นมืออาชีพเมื่อถึงภาคป บิ ตั หิ รือออกสนามเก็บข้อมูล
ง่ึ จะมีกลยุทธ์และยุทธวิธที ต่ี ่างกันออกไป
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเป็ นตัวแทน บทนี้
ได้แ สดงถึงขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ข้อ มูล และการเป็ น
ตัว แทน ประกอบด้ ว ยการทบทวนและพิ จ ารณาด้ า น
จริ ย ธรรมที่ เ ฉพ าะเจาะจงแล้ ว ทบทวนขั น้ ตอนการ
ด าเนิ น งาน ่ึง อาจมีก ารสัง เกตลัก ษณะทัว่ ไปของการ
เข้า รหัส การพัฒ นาธีม และการแสดงข้อ มูลภาพ โดยตัง้
ข้อ สังเกตบางส่วนของความแตกต่ างระหว่างวิธีก าร ่ึง
ผูเ้ ขียนได้อธิบายวิธแี ละเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ 5 วิธอี ย่างละเอียด ในส่วนนี้เห็นว่า
ผู้เขีย นได้ พ ยายามน าเสนอถึง ความก้ า วหน้ า ในการใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์เช่ น MAXQD, ATLAS.ti, NVivo
และ Hyper RESEARCH เพื่อ เป็ นเครื่อ งมือ ช่ ว ยในการ

วิเคราะห์ข้อมูลและยืนยันเพื่อให้มคี วามน่ าเชื่อถือสาหรับ
นักวิจยั เชิงคุณภาพอีกด้วย
9. การเขีย นรายงานวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพ เป็ นการ
นาเสนอให้นักวิจยั เขียนรายงานการวิจยั เชิงคุณภาพอย่าง
มีโครงสร้างคือทีม่ า มีความสาคัญของข้อคาถามหรือปั ญหา
การวิจยั การศึกษากระบวนทัศน์ ง่ึ จะนาไปสูก่ ารออกแบบ
วิธีวิจ ัย แล้ ว เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งเพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
จนกระทังน
่ าผลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วสรุปเป็ นทฤษฎีหรือ
องค์ความรูใ้ หม่ ง่ึ แต่ละวิธจี ะมีรายละเอียดแตกย่อยและมี
ลัก ษณะที่แ ตกต่างกัน ในบทนี้ เน้ นถึงความเข้าใจในการ
นาเสนอผลงานด้านการเขียนและเน้ นย้าถึงจริยธรรมของ
นักวิจยั และความเข้าใจในการสือ่ ข้อเท็จจริงทีน่ กั วิจยั ได้รบั
มาแล้วนามาเขียนในรูปแบบรายงาน
1. อะไรคื อ ประเด็ น ทางจริ ย ธรรมเมื่ อ ต้ อ งเขี ย น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ?
2. อะไรคือกลยุทธ์การเขียนแบบกว้างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยั เชิงคุณภาพ?
3. อะไรคือโครงสร้างการเขียนในภาพรวมที่นามาใช้
ในแต่ละ 5 วิธ?ี
4. อะไรคือโครงสร้างการเขียนที่ฝังอยู่ภายในแต่ละ 5
วิธขี องการสอบถาม?
5. วิธีก ารเล่ า เรื่อ งในแต่ ล ะวิธี มีค วามแตกต่ า งกัน
อย่างไร?
เนื้อหาในบทนี้ได้เสนอรูปแบบการเขียนรายงานทัง้ 5 วิธี
อย่างละเอียด อธิบายถึงความแตกต่างและได้กล่าวถึงกล
ยุทธ์ในการใช้ภ าษาที่หลากหลายเพื่อให้นัก วิจยั เขียนได้
อย่างเหมาะสม นักวิจยั ต้องทาความเข้าใจอย่างค่อยเป็ น
ค่ อ ยไปหรือ เจาะลึก เฉพาะแนวทางหรือ ยุ ท ธศาสตร์ท่ี
เลือ กใช้ในการวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพ แต่ ห ากสนใจศึก ษาการ
เขีย นรายงานทุ ก รู ป แบบก็ จ ะช่ ว ยให้ ไ ด้ นั ก วิจ ัย ทราบ
ขัน้ ตอนและวิธกี ารเขียนรายงานแต่ละแนวทางและสามารถ
อ่านรายงานการวิจยั ในแต่ละประเภทได้อกี ด้วย
10. การตรวจสอบและประเมิน ผล ผู้ เ ขีย นได้
ตระหนัก ถึงความจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาประเด็นความ
เชื่ อ ถื อ ได้ ข องวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นสามารถ
ประเมินความสาคัญของงานวิจยั ที่ได้ จึงได้เสนอแนวคิด
ของนั ก วิ ช าการต่ า งๆ ในแง่ ข องการตรวจสอบและ
ประเมินผล เช่น เน้นการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล ,
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การจัดระบบเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบงานวิจ ยั , ความ
น่าเชื่อถือได้หรือความสามารถในการยืนยันได้ เป็ นต้น
นอกจากนี้แล้วการชี้ชวนหรือข้อค้ นพบที่ได้จะมี
คุณค่ามากน้อยแค่ไหนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความน่ าเชื่อถือของตัว
นักวิจยั เอง ่ึงถือว่ามีผลมาก จากคาถามนี้สามารถนามา
อภิปรายเพือ่ ตรวจสอบได้ ดังนี้
1. อะไรที่เป็ น มุม มองเกี่ย วกับ การตรวจสอบภายใน
ชุมชนทีม่ คี ุณภาพ?
2. อะไรบ้างที่เป็ นประโยชน์ ในการสร้างกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการวิจยั เชิงคุณภาพ?
3. ความน่ าเชื่ อ ถื อ ในการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ เป็ น
อย่างไร?
4. มีทางเลือกอย่างไรในการประเมินคุณภาพของการ
วิจยั เชิงคุณภาพ?
5. ทัศนคติเหล่านี้มคี วามแตกต่างกันอย่างไรโดยใช้วธิ ี
สอบถามในการวิจยั เชิงคุณภาพ?
ในบทนี้มเี นื้อหามาก มีรายละเอียดและนาเสนอ
ตัว อย่ า งในการตรวจสอบข้อ มู ล จนถึ ง การประเมิน ผล
นั ก วิ จ ั ย จะสามารถด าเนิ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตาม
กระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆ จนถึงการตรวจสอบได้ตาม
ลักษณะของแต่ละรูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ ่งึ การที่จะ
ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงได้นนั ้ ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
่งึ มีนักวิจยั หลายท่านได้นาเสนอแนวทางในการกาหนด
ความเชื่อถือได้ของงานวิจยั เชิงคุณภาพ ่งึ หมายถึงความ
เป็ นรูปธรรมนัน้ ต้องยืนยันได้ หากนักวิจยั มีความเข้าใจใน
หลัก การก็ จ ะได้ ร ับ ประโยชน์ จ ากเนื้ อ หาในบทนี้ แ ละ
สามารถประเมินความถูกต้องได้ดว้ ยตัวเองอย่างมีเหตุมผี ล
11. การปรับเปลี่ยนเรื่องราวและข้อสรุป ผู้เขียน
ได้เชื่อมโยงถึงวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพทีถ่ ูกนามาใช้เพิม่ มากขึน้
ดังนัน้ ในฐานะนักวิจยั จาเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของข้ อ ค าถ าม ห รื อ ปั ญ ห าก ารวิ จ ั ย ที่ จ ะต้ อ งน าม า
ป รั บ เป ลี่ ย น ให้ ถู ก ต้ อ งแ ล ะเห ม าะส ม ให้ ต รงต าม
วัตถุประสงค์ เพราะการเล่าเรือ่ งหรือปรากฎการณ์ทเ่ี กิดขึน้
นั ้น จะถู ก ด าเนิ น การโดยนั ก วิ จ ั ย ในบทนี้ ผู้ เ ขี ย นได้
ยกตัว อย่ า งกรณี ศึก ษา ่ึ ง ให้ ค วามส าคัญ และสนใจกับ
ขัน้ ตอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในคาถาม จะเห็นได้วา่ การตัง้ ข้อคาถาม
ต้องอาศัยการปรับเพือ่ ให้ได้ขอ้ คาถามทีด่ ี
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ผู้ แ ต่ ง ได้ จ ัด ท าอภิ ธ านศัพ ท์ รวมรวมค าศัพ ท์
สาคัญทีใ่ ช้ในหนังสือและได้นาเสนอตัวอย่างงานวิจยั ในแต่
ละยุทธศาสตร์ โดยได้แยกหมวดหมูต่ ามยุทธ์ศาสตร์ทงั ้ 5 วิธี
ดังนี้ คือ หมวดการวิจยั แบบบรรยาย (Narrative Research),
การวิจยั แนวปราก การณ์นิยม (Phenomenology), การวิจยั
เชิงชาติพนั ธ์ (Ethnography), การวิจยั ทฤษฎีฐานรากหรือ
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี (Grounded Theory) และ การ
วิจ ัย กรณี ศึก ษา (Case Study) และจัด ประเภทตัว อย่ า ง
งานวิจยั ทัง้ 5 วิธี ทาให้เปิ ดค้นหนังสือได้งา่ ย
โดยสรุป หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนครูทถ่ี ่ายทอด
ความรูไ้ ด้อย่างกระจ่าง มีจุดเด่นในการถามเพื่อกระตุ้นให้
คิด มีก ารอธิบ ายและยกตัวอย่างท าให้ม องเห็น ภาพและ
เข้า ใจง่า ย มีก ารน าเสนอในแต่ ล ะขัน้ ตอนอย่ า งละเอีย ด
สามารถใช้เป็ นคู่มอื ในการทาวิจยั เชิงคุณภาพ เหมาะอย่าง
ยิ่ง ที่ จ ะน าไปใช้ เ ป็ นแนวทางส าหรับ นั ก วิจ ัย และนิ ส ิต
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก รวมถึงผูส้ นใจ
ทัวไปที
่
่ต้องการเข้าใจในวิธวี จิ ยั เชิงคุณ ภาพอย่างถ่องแท้
เพราะเนื้อหาครอบคลุมทัง้ ในแง่ทฤษฎีและป บิ ตั ิ รวมถึง
สอดแทรกประเด็นทีน่ ่าสนใจและข้อควรระวังหรือหลีกเลีย่ ง
ง่ึ เป็ นเคล็ดลับสาคัญในสาหรับตัวนักวิจยั เอง
แน นาบทความวิ จยั เชิ งคุ ภาพทัง รู แบบ
ELAINE CHAN, University of Nebraska–Lincoln. Living
in the Space Between Participant and Researcher as
a Narrative Inquirer: Examining Ethnic Identity of
Chinese Canadian Students as Conﬂicting Stories to
Live By”
Phenomenology Study
Elizabeth H. Anderson and Margaret Hull Spencer,
Cognitive Representations of AIDS: A
Phenomenological Study
Grounded Theory Study
Amy E. Harley, Janet Buckworth, Mira L. Katz, Sharla
K. Willis, Angela Odoms-Yong and Catherine A.
Heaney: Developing Long-Term Physical Activity
Participation: A Grounded Theory Study With African
American Women
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Ethnography Study
Mairtin Mac an Ghaill and Chris Haywood: BritishBorn Pakistani and Bangladeshi Young Men:
Exploring Unstable Concepts of Muslim, Islamophobia
and Racialization

Anneli Frelin: Relational underpinnings and
professionality – a case study of a teacher’s practices
involving students with experiences of school failure
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

Case Study
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