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Abstract 

Due to the emerging growth of new communication platforms, particularly, the Internet, 
online interviews are introduced as a new tool for researchers to better understand users or 
audiences in the digital world.  "Cases in Online Interview Research", published in 2012 and edited 
by Janet Salmons, showed case studies in online interview research under different contexts such 
as health and sociology.  The book covers various media used in each study, including blogs, social 
network sites, and virtual worlds. Its explanations consist of comprehensive conceptual 
frameworks, relevant case studies, and examples from past researches taking place in various 
social contexts. One benefit of this in terms of academic research is that the book develops 
knowledge about qualitative research on Internet media. Furthermore, it is practical for new 
researchers to implement online interviews in their studies by learning about the advantages and 
disadvantages from the previous studies. This book has four main parts, which cover different 
methods of an online interview.  In the introduction, the book lays out the foundation of online 
interview research by developing a new conceptual framework and operational definition so the 
readers can have a clear picture of different researches. Part 1 presents the cases of online 
interview research on social network sites, including Blog and Facebook. Part 2 presents the cases 
of online interviews in a virtual world such as Secondlife, and Openwonderland.  In addition, this 
part also explains how to apply a virtual world in developing new products.  Part 3 presents the 
cases which integrate traditional and online research.  Lastly, part 4 provides meta-analysis from 
ten case studies in the book to conclude online interview research from past research 
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บทวิจารณ์หนังสือ “Cases in Online Interview Research”1 
 

นาย วสุพล ตรโีสภากุล2 

บทคัดย่อ 
รูปแบบการสื่อสารในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากในอดีต จากเดิมที่การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลจะเป็น

ลักษณะแบบเผชิญหน้า แต่ในปัจจุบันคนในสังคมให้ความสําคัญกับการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมากขึ้น  
ทําให้นักวิจัยหลายท่านได้พัฒนาเคร่ืองมือการวิจัยบนโลกออนไลน์เพ่ือทําความเข้าใจลักษณะทางจิตวิทยา และ
รูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ หนังสือเรื่อง “Cases in Online Interview Research” หรือ
แปลเป็นภาษาไทยว่า “กรณีศึกษาการสัมภาษณ์ออนไลน์” ที่แต่งโดย Janet Salmons ในปี ค.ศ. 2012 ได้
นําเสนอกรณีศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาที่มีการใช้สัมภาษณ์ออนไลน์ในงานวิจัยภายใต้บริบทที่ต่างกัน เช่น สุขภาพ 
การศึกษา หรือสังคมวิทยา โดยครอบคลุมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันออกไปทั้งสื่อประเภทบล็อก เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือชุมชนเสมือนจริง ด้วยการนําเสนอเน้ือหาที่มีกรอบแนวคิด กรณีศึกษา และตัวอย่าง
จากงานวิจัยที่ผ่านมา ทําให้หนังสือเล่มน้ีมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการในการศึกษาต่อยอดถึงการนํางานวิจัยเชิง
คุณภาพมาประยุกต์ใช้ในสื่อบนอินเตอร์เน็ต และเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติให้กับนักวิจัยในการนําสื่อบน
อินเตอร์เน็ตไปประยุกต์ในงานวิจัยที่สามารถเรียนรู้ข้อดี และข้อเสียที่เกิดจากการใช้สื่อบนอินเตอร์เน็ตจากงานวิจัย
ที่ผ่านมา หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยเน้ือหาจํานวน 4 ส่วนหลัก ในส่วนของการแนะนํา ผู้เขียนได้บรรยายให้ผู้อ่าน  
ได้เข้าใจรูปแบบ และการวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมีการสร้างพัฒนากรอบแนวคิด และการนิยามศัพท์
เพ่ือให้ผู้อ่านมองเห็นความแตกต่างของงานวิจัยต่างๆ ที่ได้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา ส่วนที่ 1 กล่าวถึงงานวิจัย           
ที่สามารถเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ออนไลน์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านสื่อทั้งบล็อก และเว็บไซต์
เฟสบุ๊ค ส่วนที่ 2 เป็นการนําเสนองานวิจัยที่มีการสัมภาษณ์บนชุมชนเสมือนจริงบนเว็บไซต์เซกันด์ไลฟ์ (Second 
Life) เว็บไซต์โอเพ่นวันเดอร์แลนด์ (Open Wonderland) รวมไปถึงการสร้างชุมชนเสมือนจริงขึ้นมาเองในการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้า ส่วนที่ 3 กล่าวถึงงานวิจัยที่มีการนําการวิจัยแบบด้ังเดิม และการวิจัย บนโลกออนไลน์            
มาประยุกต์ใช้ และส่วนที่ 4 เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 10 เรื่องเพ่ือหาข้อสรุปของการสัมภาษณ์ออนไลน์ที่
ผ่านมา 
 
คําสําคญั: การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ออนไลน์ กรณีศึกษา สื่ออินเตอร์เน็ต 
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เนื้อหา 
การถื อ กํ า เ นิดของระบบ อิน เตอ ร์ เ น็ ต        

ในปลายศตวรรษที่ 20 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคล จากเดิมการติดต่อ  
สื่อสารระหว่างบุคคลมักจะมีอุปสรรคเรื่องเวลา 
ระยะทาง หรือเน้ือหาของข้อความในการรับส่งข้อมูล 
แต่ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถทํา
ได้อย่างรวดเร็ว และมีลักษณะการติดต่อแบบโต้ตอบ 
ซึ่งกันและกันมากขึ้น (Interactive Communication) 
จนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนนิยามการสื่อสาร
ประเภทน้ีว่าเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ 
(Computer Mediated Communication) และ   
จากการที่ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบออนไลน์ได้เข้า
มามีบทบาทกับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน    
มากข้ึน ทําให้นักวิจัยรุ่นใหม่เริ่มนําสื่อดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษากลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่มีการ
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์เป็นประจํา นักวิจัยได้ประยุกต์ใช้
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ทั้งในงานวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การใช้อีเมล์
ในการส่งแบบวัดต่างๆ หรือการนําแบบวัดไปใส่บน
เว็บไซต์ต่างๆ ไปจนถึงการดําเนินการสัมภาษณ์         
เชิงคุณภาพ (Qualitative Interview) บนโลกออนไลน์  

ทางด้านแวดวงวิชาการเอง นักวิชาการหลาย
ท่านได้เริ่มตีพิมพ์ตําราวิชาการท่ีอธิบายวิธีการในการ
ทําวิจัยบนโลกออนไลน์ เช่น คู่มือการวิจัยออนไลน์   
และสื่อออนไลน์: เครื่องมือ และเทคนิคสําหรับนักวิจัย 
ด้านการตลาด (The Handbook of Online and 
Social Media Research: Tools and Techniques 
for Market Researchers) ของพอยน์เตอร์ (Poynter, 
2010) ซึ่งแสดงถึงความนิยมของการใช้อินเตอร์เน็ต
ในงานวิจัยทางวิชาการในช่วงหลังปี ค .ศ . 2000      
เป็นต้นมา หนังสือเรื่องกรณีศึกษาการสัมภาษณ์
ออนไลน์ (Cases in Online Interview Research) 

ของเจเน็ต แซลมอนส์ (Salmons, 2012) ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา 
และนักพัฒนาความเป็นผู้ นําบนผ่านสื่อออนไลน์        
ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยออนไลน์บนโลก
อินเตอร์เน็ตในช่วง 10 ปีหลังเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ในการนําสื่อคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ หนังสือเล่มน้ีพรรณนาถึง
งานวิจัยที่ผ่านมาที่ เก่ียวข้องกับโลกออนไลน์ โดย
มุ่งเน้นการอธิบายการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพผ่านสื่อ
ประเภทบล็อก เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ชุมชนเสมือนจริง เพ่ือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงข้อดี และ
ข้อเสียในการใช้วิธีการศึกษาบนโลกออนไลน์จาก
งานวิจัยต่างๆ โดยวิเคราะห์แนวทางการสัมภาษณ์
ออนไลน์ผ่านกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน เช่น ด้านการศึกษา สุขภาพ หรือวัฒนธรรม
ซึ่งผู้เขียนยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์ 
การสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้วิพากษ์
กรณีศึ กษาในงานวิ จั ย เ พ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการสัมภาษณ์ออนไลน์บนสื่อน้ันๆ ต่อไป         
ในอนาคต ดังน้ันหนังสือเล่มน้ีจึงเหมาะกับนักวิจัย 
เชิงคุณภาพที่ต้องการขยายองค์ความรู้เดิมจากการ
วิจัยคุณภาพแบบด้ังเดิมไปสู่การวิจัยคุณภาพบนโลก
ออนไลน์ นอกจากน้ีหนังสือเล่มน้ียังเป็นประโยชน์ต่อ
นักวิจัยที่ประยุกต์เครื่องมือวิจัยบนโลกออนไลน์ใน
การศึกษาของตัวเอง 
 การจัดแบ่งเน้ือหาในหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนนํา
กรณีศึกษาต่างๆ มาเป็นตัวอย่างในการอธิบายการ
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ ผู้เขียนสรุปที่มาและ
ความสําคัญของงานวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
ผลการวิจัยและหลักปฏิบัติในทางจริยธรรมของ
กรณีศึกษาต่างๆ อย่างชัดเจน รวมไปถึงการนําเสนอ
ข้อดี และข้อเสียของการสัมภาษณ์ออนไลน์ในงานวิจัย 
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่าย และนําข้อสรุปต่างๆ 
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ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงท้ายของ 
แต่ละบทความ ผู้เขียนได้ให้นักวิชาการที่เคยศึกษาใน
ประเด็นใกล้เคียงกัน และผู้เขียนได้วิพากษ์ถึงการ
สัมภาษณ์บนโลกออนไลน์ในกรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือให้
ผู้อ่านได้เห็นแนวทางในการศึกษาถึงการสัมภาษณ์
ออนไลน์ต่อไปในอนาคต ช่วงท้ายของหนังสือเล่มน้ี
ผู้เขียนยังได้รวบรวมคําอธิบายต่างๆ และคําศัพท์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสัมภาษณ์ออนไลน์ รวมไปถึง
รายการอ้างอิงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษางานวิจัย
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าศึกษาต่อได้
ด้วยตนเอง  
 
บทวิจารณ์ “Cases in Online Interview Research” 

รูปแบบงานเขียนเล่มน้ีของเจเน็ต แซลมอนส์ 
ได้นํารูปแบบของการเขียนหนังสือกรณีศึกษาทาง
ธุรกิจที่มีการนําเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์
มาใช้อธิบายข้อดี และข้อเสียของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
ในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ผู้เขียนได้แบ่งกรณีศึกษา
การสัมภาษณ์ออนไลน์แตกต่างกันไปตามลักษณะของ
สื่อบนอินเตอร์ เน็ตที่ปรากฏในกรณีศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเปรียบเทียบการใช้การสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทั้งบล็อก 
ชุมชนเสมือนจริง หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์  

ในช่วงต้นของหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนได้นิยาม
การสัมภาษณ์ออนไลน์ (Online Interview) ว่าเป็น
การนําเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ผู้เขียนได้แบ่งลักษณะ
ของการสัมภาษณ์ออนไลน์ตามลักษณะของสื่อบนโลก
ออนไลน์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง           
ผู้รับสาร และผู้ส่งสารที่แตกต่างกัน บทที่ 1 ผู้เขียนได้
อธิบายภาพของการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา 
(Synchronous Communication) และแบบไม่ประสาน
เวลา (Asynchronous Communication) รวมไปถึง

อธิบายแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการ
สื่อสารทั้งสองประเภท โดยอธิบายท้ังเร่ืองแนวคิด   
เชิงปรัชญาของการทําวิจัยเชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง 
บทบาทของนักวิจัย รูปแบบของการสัมภาษณ์ และ
หลักจริยธรรมในการทําการวิจัยผ่านการสื่อสาร          
ทั้งสองประเภทข้างต้น ในบทแรกนี้ผู้อ่านที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ หรือความรู้ที่เก่ียวกับการวิจัยออนไลน์
สามารถเข้าใจลักษณะของการวิจัยออนไลน์ผ่านการ
สื่อสารที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน 
 ในบทที่ 2 ผู้แต่งได้หยิบยกกรณีศึกษาของ
แซลล่ี บิชาอิ (Sally Bishai) เก่ียวกับการใช้บล็อก      
ของชาวอียิปต์ ในกรณีศึกษาดังกล่าวใช้ระเบียบ              
วิธีวิจัยทั้งหมด 3 วิธี อันได้แก่ การเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถามแบบพรรณนา (Descriptive Questionnaire)        
การวิเคราะห์เน้ือหาของผู้ใช้งานบล็อกในประเทศ
อี ยิปต์  และการสัมภาษณ์ เ ชิ งคุณภาพออนไลน์ 
(Qualitative Online Interview) แม้ว่าในเน้ือหาเอง
ผู้เขียนไม่ได้หยิบยกเร่ืองของผลการศึกษาวิจัยมาเป็น
ประเด็นหลัก แต่การแสดงให้เห็นถึงการผสานข้อมูล
จากระเบียบวิธีวิจัยทั้งสามวิธีในการสรุปข้อมูล การใช้
แนวคิดตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) หรือ
การลดบทบาทของนักวิจัยในการนําประเด็นสนทนา 
ในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพออนไลน์ ทําให้
ผู้ อ่านเข้าใจการทําวิจัยผ่านสื่อที่ เรียกว่าบล็อกได้
ชัดเจนขึ้น 
 ในบทที่ 3 ผู้เขียนได้นํากรณีศึกษาของ       
อัลลิสัน ดีแกน (Allison Deegan) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
ของกลุ่มวัยรุ่น การเรียนรู้ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ผ่านการสัมภาษณ์แบบสด (Real-time Interview) 
และการสัมภาษณ์ทางอีเมล์ (E-mail Interview) 
โดยอัลลิสันได้ใช้เว็บไซต์เฟสบุ๊คเป็นสื่อกลางในการ
พูดคุยกับนักเรียน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นหลัก
ที่อัลลิสันค้นพบในงานวิจัยคือข้อมูลหรือบทสนทนา
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ระหว่างผู้ให้ข้อมูลที่รู้จัก และไม่รู้จักกับนักวิจัยมี
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน อัลลิสันได้ให้
ความเห็นว่าบทบาทของนักวิจัยกับการใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสําคัญมากในการ
กระตุ้นให้สมาชิกได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคน
ต่างไม่รู้จักกัน 
 บทที่ 4 ผู้เขียนนําเสนองานวิจัยที่นําแนวทาง
ของการสัมภาษณ์แบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนเสมือนจริง โจนาธาน คาบีเรีย (Jonathan 
Cabiria) ได้สร้างทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมการแสดงออกของปัจเจกบุคคลจากการใช้
งานบนชุมชนเสมือนจริง (Virtual World) โดย
เจาะลึกพฤติกรรมการใช้งานชุมชนเสมือนจริงในกลุ่ม
ที่รู้สึกแปลกแยกจากสังคมจริง (Marginalized Groups) 
เช่น กลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่พบจาก      
การสัมภาษณ์ออนไลน์บนชุมชนเสมือนจริง ประกอบด้วย 
ปัญหาที่ผู้ให้ข้อมูลอาจไม่ได้เป็นบุคคลจริงตามที่ 
กล่าวอ้าง ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อความ 
ที่ส่งไปให้ และปัญหาที่ เกิดจากการสนทนาแบบ
ข้อความ (Text Chat) โดยผู้วิจัยได้ระบุแนวทาง       
ในการแก้ปัญหาข้างต้นไว้ได้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้อ่าน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
 บทที่ 5 และ 6 เป็นการศึกษาบนชุมชนเสมือนจริง 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้เขียนได้นํากรณีศึกษา      
ของ แอน แรนดัลล์ (Ann Randall) และทาริน 
สแตนโก้ (Taryn Stanko) ที่มีการสัมภาษณ์บนชุมชน
เสมือนจริง มาใช้ในงานวิจัยภายใต้เว็บไซต์ที่มีช่ือว่า 
เซกันด์ไลฟ์ (Secondlife) และโอเพ่นวันเดอร์แลนด์ 
(Openwonerland) ตามลํ า ดับ  การ ศึกษาของ     
แอน แรนดัลล์ ได้มุ่งเน้นในการแสดงให้เห็นประโยชน์
จากการใช้งานสัมภาษณ์บนโลกออนไลน์ และความ
ท้าทายที่เกิดขึ้นจาการเก็บข้อมูลบนชุมชนเสมือนจริง 

ข้อสรุปที่ออกมามีลักษณะคล้ายคลึงกับการสัมภาษณ์
แบบด้ังเดิม เช่น ปัญหาการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ที่
ตรงกับงานวิจัย ปัญหาการรบกวนระหว่างการสัมภาษณ์ 
และปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ในขณะท่ี
การศึกษาของทาริน สแตนโก้จะมุ่งเน้นการอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธ์ของการแสดงตัวตนของตัวเอง
ออกมาบนชุมชนเสมือนจริง และเอกลักษณ์บนโลก
แห่งความจริง โดยสังเกตการกําหนดเอกลักษณ์ของ
อวตาร (ตัวละครที่ใช้แทนผู้ใช้งานบนชุมชนเสมือนจริง) 
การส่ือสารระหว่างปัจเจกบนโลกออนไลน์ และพลวัตร
ของการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวอวตารบน
ชุมชนเสมือนจริง  
 บทที่ 7 ผู้เขียนได้นําเสนอกรณีศึกษาของ
พิพิธภัณฑ์เฮนรี่ ฟอร์ด (Henry Ford Museum)       
ที่ ต้องการปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มาเย่ียมชม และนําเสนอสิ่งของใน
พิพิธภัณฑ์ผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น แพรทิเชีย วอลล์ 
(Patricia Wall) และคณะ จึงใช้วิธีการชาติพันธ์ุ
วรรณนา (Ethnography)  เพ่ือเปรียบเทียบการเก็บ
ข้อมูลในการพัฒนารถยนต์ต้นแบบผ่านเว็บไซต์ที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน การศึกษาคร้ังน้ีผู้ ให้ข้อมูลมี
บทบาทสําคัญในฐานะผู้สร้างเร่ืองราว (Story Maker) 
ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบรถยนต์รูปแบบต่างๆ ผ่าน
สื่ออินเตอร์เน็ตสองประเภท คือเว็บไซต์ที่นําเสนอ
รูปภาพแบบสองมิติ และชุมชนเสมือนจริงแบบสาม
มิติ (3D Virtual World) ผลการวิจัยพบว่าท่าทาง 
และการแสดงออกของอวตารท่ีมีลักษณะเป็นสามมิติ
มีส่วนสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบ
ข้าง และสภาพแวดล้อมบนชุมชนเสมือนจริงทําให้บท
สนทนาของผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่านมีชีวิตชีวา และ
น่าสนใจมากขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ อ่านในการพิจารณาใช้ลักษณะของเว็บไซต์ที่
แตกต่างกันในงานวิจัย 
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 บทที่ 8 ผู้เขียนได้นําเสนอการบูรณาการ
ระหว่างการใช้การสัมภาษณ์แบบด้ังเดิม ควบคู่ไปกับ
การสัมภาษณ์บนสื่อออนไลน์ในการเ ก็บข้อมูล  
ผู้เขียนได้นํางานวิจัยของเวนด้ี (Wendy L. Kraglund-
Gauthier) ที่นําระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการ
สัมภาษณ์ออนไลน์ และการสนทนากลุ่มมาประยุกต์ใช้
ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนของ 
กลุ่มอาจารย์จากการเรียนการสอนแบบเจอหน้ากัน 
ในห้องเรียนสู่การเรียนสอนบนโลกออนไลน์  ใน
การศึกษาของเวนด้ีได้กําหนดบทบาทของนักวิจัยใน
ฐานะที่เป็นคนใน (Insider) และอธิบายเหตุผลของ
ระเบียบวิธีวิจัยในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด สิ่งที่
ผู้เขียนได้เน้นยํ้าในกรณีศึกษานี้คือแนวทางในการใช้
สัมภาษณ์ออนไลน์ในการวิจัยแบบผสานวิธีที่ นํา
จุดเด่นของการสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพ่ือลบจุดอ่อน
ของการสัมภาษณ์ด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น ระยะทางการจัดส่ง
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือพ้ืนที่ที่ผู้ให้
ข้อมูลอาศัยอยู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานวิจัยในยุคบุกเบิก 
ที่มีการนําสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการเก็บข้อมูลใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 บทที่ 9 ผู้เขียนได้เสนอประโยชน์จากการใช้
เครื่องมือบนโลกออนไลน์ในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ที่
ต่างกันเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการเก็บ
ข้อมูลโดยได้นําเสนอการประยุกต์ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
กับการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ที่
ภูมิลําเนาต่างๆ ที่มีสภาพอากาศแตกต่างกัน ลิน วิลสัน 
(Lynn Wilson) ได้ศึกษาสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่
ในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้ วิจัยได้ใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีที่หลากหลายในการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ
ของผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่แตกต่างกัน อันได้แก่ การใช้
เว็บไซต์ประเภท 2.0 การใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึง
การสัมภาษณ์แบบเจอตัว (Face-to-face Interview) 

โ ด ย ทํ า ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ทั้ ง แ บบประส าน เ ว ล า 
(Synchronous Interview) และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Interview) ผู้วิจัย 
ได้สรุปว่าการสัมภาษณ์แบบออนไลน์มีความเหมาะสม
ในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันไป เช่น การประชุม
ทางไกลผ่านวีดีโอ (Video Conferencing) ช่วยให้
เกิดการติดต่อพูดคุยระหว่างประเทศมีการสื่อสาร
แบบสองทาง และมีความเป็นส่วนตัว หรือการใช้
โทรศัพท์มือถือจะสามารถเข้าถึงผู้ ให้ข้อมูลที่อ ยู่
ห่างไกล และเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพในกรณี
ฉุกเฉินได้ ในขณะที่การสัมภาษณ์แบบเน้นข้อความ
(Text-based) เหมาะสมในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถ
นัดหมายการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลได้ 
 บทที่ 10 ผู้เขียนได้นํากรณีศึกษาเรื่องการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าการสัมภาษณ์บนโลกออนไลน์สามารถ
นําแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพแบบด้ังเดิมอย่าง
ป ร า ก ฏ ก า รณ์ วิ ท ย า  (Phenomenology) เ พ่ื อ
ประยุกต์ใ ช้อธิบายพฤติกรรม  และเจตคติของ
บุคลากร ใน โลก วิชาการ  นี ลลี่  ด้ อยซ์  (Nellie 
Deutsch) ศึกษาผลที่เกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้ให้ข้อมูลเป็น
อาจารย์ทั้งหมด 23 ท่านจาก 7 ประเทศที่มีประสบการณ์
ในการนําเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในการเรียนรู้   
แบบผสมสานเพ่ือรับทราบมุมมองของอาจารย์ที่มีต่อ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน นีลลี่เลือกใช้การสัมภาษณ์
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Skype โดยใช้แนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) แบบลอยตัว 
(EPOCHE) เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลครั้งน้ี 
งานวิจัยฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้
โปรแกรม Skype ในงานวิจัย เช่น ความ สามารถช่วย
จัดการกับข้อมูล การเช่ือมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่
ผู้ให้ข้อมูลอ้างอิงถึง รวมไปถึงการประยุกต์ใช้กับ        
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สื่ออ่ืนๆ อย่างกล้องเว็บแคม ผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่า 
การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการสัมภาษณ์ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีมีความเหมาะสม และเอ้ือให้
ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกสบายใจในการให้ข้อมูลต่างๆ 

บทที่ 11 ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ
บนโลกออนไลน์สามารถนําไปใช้ กับประเด็นที่
เปราะบางในประเทศอังกฤษ เช่น การให้นมบุตร แซลลี่ 
โดลล่ิง (Sally Dowling) ศึกษาหญิงต้ังครรภ์ใน
ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการให้นมบุตร ใช้ระยะเวลา 
ในการเก็บข้อมูล 14 เดือน และใช้เทคนิคการวิจัย
ทั้งหมด 3 แบบ ประกอบไปด้วย การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face Interview) 
และการสัมภาษณ์ออนไลน์แบบไม่ผสานเวลา 
(Asynchronous Online Interview) เพ่ือแสดงให้
เห็นข้อดี และข้อเสียของการนําทั้งสามเทคนิคมาใช้
ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งแซลลี่ได้นําเสนอข้อดี และ
ข้อเสียของการสัมภาษณ์ทั้งสองแบบไว้ว่า การสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้าจะมีข้อดีคือได้เรื่องของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลผ่านภาษา และท่าทาง
ระหว่างการสัมภาษณ์ แต่จะมีอุปสรรคในเร่ืองของ
การรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกของผู้ให้
ข้อมูล เช่น เด็ก หรือคนในครอบครัว หรือเสียง
รบกวนต่างๆ ตรงกันข้ามกับการสัมภาษณ์ออนไลน์ที่
จะต้องใช้เวลานานในการสร้างสัมพันธ์ให้ผู้ให้ข้อมูล
รู้สึกสบายใจ และไม่เอ้ือให้ผู้ วิจัยใช้ภาษา ท่าทาง 
หรือรูปแบบของการสัมภาษณ์ให้ตรงกับลักษณะของ
ผู้ให้ข้อมูล นอกจากน้ีการควบคุมกระบวนการวิจัยให้
เป็นไปในทิศทางที่ต้องการดําเนินการได้ค่อนข้าง
ลําบาก  

ภายหลังผู้เขียนได้นําเสนอกรณีศึกษาของ
การสัมภาษณอ์อนไลน์ทั้ง 10 กรณี ผู้เขียนได้ประมวล
ภาพของกรณีศึกษาของการสัมภาษณ์ออนไลน์ทั้ง 10 

กรณีในบทที่ 12 โดยใช้แนวทาง Meta- Synthesis 
โดยแบ่งวัตถุประสงค์งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
ข้อมูล การเลือกผู้ให้ข้อมูล บทบาทของนักวิจัยใน
งานวิจัย รูปแบบคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ออนไลน์ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในสัมภาษณ์ และเรื่องหลักจริยธรรมใน
การทําวิจัย ทําให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวทางต่างๆ ข้อดี 
ข้อเสีย รวมไปถึงอุปสรรคของการสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ภาพรวมของหนังสือเล่มน้ีถือได้ว่ามีความ
ชัดเจนทั้งในเน้ือหา และการนําไปประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัย ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หนังสือ หรือตํารา 
ทางวิชาการที่อธิบายถึง การวิจัยบนส่ืออินเตอร์เน็ต        
มีไม่มากนัก งานของพอยน์เตอร์ (Poynter, 2010)  
ได้เสนอแนวทาง หรือคู่มือในการทําการวิจัยทาง
การตลาดบนสื่อออนไลน์ อย่างไรก็ตามหนังสือ
ดังกล่าวมุ่งเน้นการทําการวิจัยทางการตลาด และ
ศึกษาเฉพาะสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพียงอย่างเดียว หากวิเคราะห์หนังสือ
กรณีศึกษาการสัมภาษณ์ออนไลน์จะเห็นได้ว่า เจเน็ต 
แซลมอนส์  ไ ด้ นํ ากรณีศึกษางานวิจั ยที่ ใ ช้การ
สัมภาษณ์ออนไลน์ มาอธิบายพฤติกรรมของปัจเจก
บุคคลในบริบทที่แตกต่างกันออกไป และยังสรุป
งานวิจัยที่ปรากฏในหนังสือมาเป็นแนวทางในการ
ทํางานวิจัยบนส่ืออินเตอร์เน็ตได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือ มีดังน้ี 

1. องค์ความรู้และข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือ
เล่มน้ีนําเสนอผ่านประสบการณ์จริงของนักวิจัยหลาย
แขนงที่ถ่ายทอดกระบวนการเก็บข้อมูลของงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ทั้งเรื่องแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของ
นักวิจัย รวมไปถึงหลักจริยธรรมท่ีครอบคลุมการวิจัย
เชิงคุณภาพในทุกมิติ ผู้อ่านจึงสามารถนําข้อมูล และ
ความรู้ดังกล่าวไปเป็นแนวทาง หรือประยุกต์ใช้ให้เข้า
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กับบริบท หรือ งานวิจัยที่ตนเองกําลังศึกษาอยู่ 
นอกจากน้ีหนังสือเล่มน้ียังเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบด้ังเดิมที่สนใจจะขยายการ
วิจัยในอนาคตที่มีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต โดยนําข้อดี 
และข้อเสียของการใช้สื่อต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตใน
บริบทที่แตกต่างกันร่วมพิจารณาให้เข้ากับการวิจัย 
เชิงคุณภาพที่กําลังศึกษาอยู่ 

2. การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ที่ผู้เขียนได้
พรรณนา ไ ว้ ในห นั งสื อมี ก า ร นํ า เ ค ร่ื อ งมื อบน
อินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น 
ชุมชนเสมือนจริง บล็อก เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรือ Instant Messaging  ซึ่งหนังสือเล่มน้ี
ได้แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตต่างๆ ในการสัมภาษณ์ออนไลน์ในทาง
วิชาการไว้อย่างครบถ้วน ทําให้ผู้ที่สนใจจะศึกษา
บทบาทสื่อต่างๆ ในงานวิจัยบนโลกอินเตอร์เน็ตกับ
งานวิจัยสามารถนํากรณีศึกษาต่างๆ ไปอ้างอิง และ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ 

3. หนังสือเล่มน้ีได้นําเสนอถึงการสัมภาษณ์
บนโลกออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
อีกประเภทหน่ึง สําหรับนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ 
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบด้ังเดิม หนังสือเล่มน้ีจะมี
ประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ และเปิดโลกทัศน์ที่มี
ต่อการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในเชิงประยุกต์ใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตให้เข้ากับแนวคิดเดิมของการวิจัยเชิง
คุณภาพ หรือในเชิงทฤษฎีในการต่อยอดแนวคิด           
เชิงคุณภาพให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

โดยสรุปหนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือที่นําเสนอ
กรณีศึกษา และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย
ออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาได้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการสัมภาษณ์ออนไลน์มากขึ้น นอกจากน้ี

นักวิจัยในประเทศไทยยังสามารถนําหนังสือเล่มน้ีไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรม
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตของคนไทยในการสร้างองค์
ความรู้ของการสัมภาษณ์ออนไลน์ภายใต้บริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมของคนไทย เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่
สามารถนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปตัดสินใจถึงแนวทาง 
การวิจัยภายในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมต่อไป 
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