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“30 Essential Skills for the Qualitative Researcher” 
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Abstract 
There are many textbooks in the field of qualitative research. This textbook, “30 Essential Skills for the 
Qualitative Researcher” by Professor John W. Creswell, University of Nebraska, Nebraska, US was 
published in 2016. This textbook focuses on the 30 essential skills for the qualitative researcher that the 
writer used when conduct the qualitative studies. This textbook provides a number of benefits to the 
development of the body of knowledge and skills for qualitative research of researchers in any field. 
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บทวิจารณหนังสือ 

เรื่อง 30 ทักษะท่ีจําเปนของนักวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ศิวะพร  ภูพันธ1 1 

 

บทคัดยอ 

หนังสือหรือตําราท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพมีอยูจํานวนมาก แตสําหรับหนังสือ “30 Essential Skills for 

the Qualitative Researcher” เขียนโดยศาสตราจารย John W. Creswell มหาวิทยาลัยเนบราสกา รัฐเนบราสกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดตีพิมพเผยแพรเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 2016 เลมนี้ มุงเนนการนําเสนอ 30 ทักษะ 

ท่ีจําเปนของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูเขียนเองใชในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ หนังสือเลมนี้ จึงเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคความรูและการพัฒนาทักษะดานการวิจัยเชิงคุณภาพของนักวิจัยในสาขา

ตาง ๆ  

 

คําสําคัญ: ทักษะท่ีจําเปน การวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 

1 อาจารย ประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  Email: greatsiwa@gmail.com 
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บทนํา 

 หนังสือหรือตําราท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเชิง

คุณภาพมีอยูจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน หนังสือ 
QUALITATIVE INQUIRY & RESEARCH DESIGN: 
Choosing Among Five Approaches ตีพิมพโดยสํานักพิมพ 

SAGE ซ่ึงตีพิมพครั้งท่ี 2 ในป ค.ศ. 2007 และตีพิมพ

เปนครั้งท่ี 3 ในป ค.ศ. 2013 โดยศาสตราจารย John W. 

Creswell มหาวิทยาลั ย เนบราสกา รัฐเนบราสกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึ งมุ งเน นท่ี การนํ าเสนอ

สาระสําคัญของแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ัง 5 

แนวทาง แตสําหรับหนังสือ “30 Essential Skills for the 

Qualitative Researcher” ตีพิมพเผยแพรเปนครั้งแรกในป  

ค .ศ . 2016 โด ยศ าส ต ราจ ารย  John W. Creswell 

มหาวิทยาลัยเนบราสกา รัฐเนบราสกา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เลมนี้ มุงเนนการนําเสนอทักษะท่ีจําเปน

ของนักวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผูเขียนเองใชในการดําเนินการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยจําแนกออกเปน 30 ทักษะ  

 

สาระสําคัญของหนังสือ 

 หนั งสื อ 30 Essential Skills for the Qualitative 

Researcher เลมนี้ แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนหลัก ๆ 

ดังนี้ 

 สวนแรก ประกอบดวย จุดมุงหมายของ

หนังสือ ขอบเขตผูอาน โครงสรางเนื้อหาของหนังสือ 

รูปแบบการเขียนหนังสือ กิตติกรรมประกาศ แหลง

เรียนรูออนไลน และประวัติผูเขียน  

 สวนท่ีสอง ประกอบดวยเนื้อหา ซ่ึงแบง

ออกเปน 7 สวน รวมจํานวน 30 บท โดยมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 
 Part I Understanding the Landscape of 
Qualitative Research เปนสาระสําคัญในการทําความ

เขาใจภาพของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยเนื้อหา 

จํานวน 5 บท แตละบทมีสาระสําคัญดังนี้ 
 Chapter 1 Thinking Like a Qualitative 
Researcher เปนการอธิบายทักษะการคิดแบบนักวิจัย

เชิ งคุ ณ ภ าพ  ผู เขี ยน เริ่ ม ต น ด วยการอธิ บ าย

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ความแตกตางระหวางแนว

ทางการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการ

วิจัยแบบผสานวิธีการ การคิดแบบนักวิจัยเชิงคุณภาพ 

ธรรมชาติ ของการวิ จั ยเชิ งคุณภาพ มโนทั ศน ท่ี

คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูเขียนยังได

นําเสนอตัวอยางรูปภาพเพ่ือใหผูเรียนบรรยายและเขียน

บรรยายสิ่งท่ีเห็นจากรูปภาพ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ี

สนใจ สามารถนําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปใชใน 

การทบทวนและพัฒนาทักษะการคิดแบบนักวิจัย 

เชิงคุณภาพของตนเอง  
 Chapter 2 Building on Qualitative Research 
Knowledge to Implement Qualitative Research เ ป น 

การอธิบายทักษะการเขาใจความแตกตางของการวิจัย

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผูเขียนเริ่มตนดวย

การอธิบายคุณลักษณะของการวิจั ยเชิ งปริมาณ 

ในบทความของวารสารเชิงปริมาณ คุณลักษณะของ 

การวิจัยเชิงคุณภาพในบทความของวารสารเชิงคุณภาพ 

และการเปรี ยบเที ยบคุณลั กษณะของการวิ จั ย 

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ท้ังนี้ ผูอานท้ัง

นั กวิ ชาการ นั กวิ จั ย นิ สิ ต/นั ก ศึ กษาในระดั บ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ีสนใจ สามารถนําความรูจาก

เนื้อหาในบทนี้  ไปใชในการทําความเขาใจเก่ียวกับ 

ความแตกตางของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย 

เชิงปริมาณไดอยางชัดเจน 
 Chapter 3 Making Your Qualitative Project 
Rigorous and Conceptually Interesting เปนการอธิบาย

ทั กษะการพัฒนาโครงการวิ จั ยเชิ งคุณภาพท่ี มี

สวนประกอบท่ีนาสนใจ ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบาย

การพัฒนาชื่อเรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีสามารถดึงดูด

ความสนใจของผู อ าน โดยการรวมสวนประกอบ 

ท่ีนาสนใจไวในชื่อเรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูเขียนยังได

นําเสนอตัวอยางการพัฒนาชื่อเรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการรวมสวนประกอบท่ีนาสนใจไวในชื่อเรื่อง ท้ังนี้ 

ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับ
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บัณฑิตศึกษา และผู ท่ีสนใจ สามารถนําความรูจาก

เนื้อหาในบทนี้  ไปประยุกตใชในการพัฒนาชื่อเรื่อง

งานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีนาสนใจ 
 Chapter 4 Managing Difficult Emotions 
That Come Up During Research เปนการอธิบายทักษะ

การจัดการความรูสึกยากลําบากท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 

การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู เขียนเริ่มตนดวย 

การอธิบายสภาวะของอารมณความรูสึกของการวิจัย 

เชิงคุณภาพ สภาวะของอารมณความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

ระหวางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จังหวะท่ีเปนไปได 

ในการเดินทางของอารมณความรูสึก ขอดีของการวิจัย

เชิงคุณภาพ และขอเสียของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ 

ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ีสนใจ สามารถนําความรูจาก

เนื้อหาในบทนี้ ไปใชเปนแนวทางในการจัดการความรูสึก   

ท่ียากลําบากท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการวิจัย 

เชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 5 Working With Research Advisers 
and Committees เปนการอธิบายทักษะการทํางานกับ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ผู เขียนเริ่มตนดวยการอธิบายวิธีการ

นําเสนอองคความรูตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ขอเสนอแนะของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ  และการประชุมคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปใชในการเตรียมพรอมใน

การทํางานรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของตนเอง 

 Part II Consider Preliminary Elements มี

สาระสําคัญเก่ียวกับการพิจารณาองคประกอบเบื้องตน

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 4 

บท แตละบทมีสาระสําคัญดังนี้ 
 Chapter 6 Using Philosophy and Theory in 
Qualitative Research เป นการอธิบายทั กษะการใช

ปรัชญาของการวิจัยและแนวคิดทฤษฎี ในการวิจัย 

เชิงคุณภาพ ผู เขียนเริ่มตนดวยการอธิบายปรัชญา

พ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การทําความเขาใจและ

นําเสนอปรัชญาของการวิจัยในการศึกษาเชิงคุณภาพ 

การใชแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูเขียนยังได

นํ าเสนอตั วอย างการใช ทฤษฎี สนั บสนุ นในการ

ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ยกตัวอยางเชน การใช

แนวคิดทฤษฎีเพ่ือพัฒนาคําถามวิจัยเชิงคุณภาพ การใช

แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเก่ียวของ เปนตน ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย 

นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู ท่ีสนใจ 

สามารถนํ าความรู จากเนื้ อหาในบทนี้  ไปใช ใน 

การพิจารณาปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีเพ่ือนําไปใชใน

การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพของตนเอง 

 Chapter 7 Anticipating Ethical Issues เป น

การอธิบายทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพโดยยึดจริยธรรม

และจรรยาบรรณการวิจัย ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบาย

การพิทักษสิทธิ์ผูเขารวมการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็น

จริยธรรมการวิจัยในแตละระยะของการดําเนินวิจัยเชิง

คุณภาพ ประเด็นจริยธรรมการวิจัยท่ีผูเขียนประสบใน

ฐานะของนักวิจัยเชิงคุณภาพ การขออนุญาตใชเนื้อหา

จากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ เชน รูปภาพ ตาราง ขอมูลเชิง

ตัวเลข ขอความ แบบสอบ และขอคําถาม แบบสอบถาม 

และภาพประกอบ เปนตน ผูเขียนยังไดนําเสนอแบบ

ตรวจสอบรายการสําหรับตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย

เชิงคุณภาพ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปใชในการทําความเขาใจ

เก่ียวกับประเด็นจริยธรรมการวิจั ยเชิ งคุณภาพ 

ของตนเอง 

 Chapter 8 Developing a Literature Map เปน

การอธิบายทักษะการพัฒนาแผนผังการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบาย

ความท าทายในการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
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ท่ีเก่ียวของ ทางเลือกในการวางแผนทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนในการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การจัดลําดับความสําคัญสําหรับ

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวของ การ

ออกแบบแผนผังการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ และนําเสนอตัวอยางแผนผังการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูเขียนยังไดอธิบาย

แนวคิดเพ่ิมเติมในการออกแบบแผนผังการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนําเสนอตัวอยาง

การบรรยายแผนผังการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ท้ังนี้  ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นําความรูจากเนื้อหาในบทนี้  ไปประยุกตใชในการ

ออกแบบแผนผังการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของของตนเอง 
 Chapter 9 Viewing the Structure of a Thesis 
or Dissertation for a Qualitative Study เปนการอธิบาย

ทักษะการเขียนโครงสรางของวิทยานิพนธหรืองานวิจัย

เชิงคุณภาพ ผู เขียนเริ่มตนดวยการอธิบายหัวขอ 

ท่ีรวมอยูในขอเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ/แผนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โครงสรางของขอเสนอวิทยานิพนธเชิง

คุณภาพ/ขอเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ แผนผัง

ความคิดของโครงสรางของบทความวิจัยเชิงคุณภาพ 

ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถนําความรูจาก

เนื้อหาในบทนี้ ไปประยุกตใชในการพัฒนาขอเสนอ

วิทยานิพนธ เชิ งคุณภาพ/ขอเสนอโครงการวิจั ย 

เชิงคุณภาพของตนเอง 

 Part III Introducing a Qualitative Study มี

สาระสําคัญเก่ียวกับสวนนําของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด วยเนื้ อหา จํ านวน 3 บท แต ละบทมี

สาระสําคัญดังนี้ 
 Chapter 10 Writing a Good Qualitative Title 
and Abstract เปนการอธิบายทักษะการเขียนชื่อเรื่อง

การวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนบทคัดยอการวิจัยเชิง

คุณภาพท่ีดี ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายชื่อเรื่องการ

วิจัยเชิงคุณภาพท่ีดี และตัวอยางการพัฒนาชื่อเรื่อง

งานวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ การอธิ บายความหมาย 

ของบทคัดยอการวิจัยเชิงคุณภาพ การนับจํานวนคํา 

ในบทคัดยอการวิจั ยเชิ งคุณภาพ องคประกอบ 

ของบทคัดยอการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดี และตัวอยาง

บทคัดยอการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ี

สนใจ สามารถนําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปใชเปน

แนวทางในการกําหนดชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพและ

การเขียนบทคัดยอการวิจัยเชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 11 Writing a Good Introduction 
and Opening Sentence to a study เปนการอธิบายทักษะ

การเขียนบทนําของการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดีและประโยค

เริ่มตนของบทนํา ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายการ

เขียนบทนําในการศึกษาเชิงคุณภาพ องคประกอบหลัก

ของการเขียนบทนํ าในการศึกษาเชิ งคุณภาพ 5 

องคประกอบ และตัวอยางการเขียนบทนําในการศึกษา

เชิงคุณภาพ การเขียนประโยคเริ่มตนในบทนํา และ

ตัวอยางการเขียนประโยคเริ่มตนในบทนําของการศึกษา

เชิงคุณภาพ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นําความรูจากเนื้อหาในบทนี้  ไปใชเปนแนวทางใน 

การเขียนบทนําของการวิจัยเชิงคุณภาพและประโยค

เริ่มตนในบทนําของการวิจัยเชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 12 Scripting a Qualitative Purpose 
Statement and Research Questions เป นการอธิ บ าย

ทักษะการเขียนจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Purpose Statement) และการเขียนคําถามวิจัย

เชิงคุณภาพ ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายความสัมพันธ

ระหวางจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ คําถามวิจัย

สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

การอธิบายสวนประกอบในการเขียนจุดมุงหมายของการ

วิจัยเชิงคุณภาพท่ีดี การนําเสนอตัวอยาง script สําหรับ

การเขียนจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียน
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คําถามวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนคําถามหลัก (The 

Central Question) สํ าห รั บ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ 

การนําเสนอตัวอยาง Script สําหรับการเขียนคําถามหลัก 

และการยกตัวอยางการพัฒนาการเขียนคําถามหลัก

สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ี

สนใจ สามารถนําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปใชเปน

แนวทางในการเขียนจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และการเขียนคําถามหลักสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

ของตนเอง 

 Part IV Collecting Data มี ส า ร ะ สํ า คั ญ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด วยเนื้ อหา จํ านวน 5 บท แต ละบท 

มีสาระสําคัญดังนี้ 
 Chapter 13 Understanding the Process of 
Qualitative Data Collection เปนการอธิบายทักษะความ

เขาใจในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผู เขียน

เริ่มตนดวยการอธิบายองคประกอบของการเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย เหตุผลของการเลือก

ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ สถานท่ีท่ีจะดําเนินการวิจัย 

การไดรับอนุญาตใหดําเนินการวิจัย วิธีการคัดเลือก

ผู เข าร วมการวิ จั ย การสุ มตั วอย างแบบเจาะจง 

การนําเสนอขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูเขารวมการวิจัย 

การสรางความสัมพันธกับผูเขารวมการวิจัย รูปแบบ 

การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

ขอไดเปรียบและขอจํากัดในแตละรูปแบบของการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ขอบเขตของการเก็บรวบรวม

ขอมูล การใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอ

คําถามท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูเขียนยังได

นําเสนอแบบตรวจสอบรายการสําหรับพิจารณาการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ี

สน ใจ สามารถนํ าความรู จ าก เนื้ อห าในบทนี ้

ไปประยุกตใชในการออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล 

เชิงคุณภาพของตนเอง 

 Chapter 14 Conducting a Good Observation 
เปนการอธิบายทักษะการสังเกตท่ีดี ผูเขียนเริ่มตนดวย

การอธิบายถึงทักษะการสังเกตซ่ึงเปนทักษะท่ีตองไดรับ

การพั ฒ นา ธรรมชาติ ของการสั งเกต ข้ั นตอน 

ของกระบวนการสังเกต แนวทางท่ีเปนประโยชนตอ 

การสังเกต ความทาทายในการสังเกต ผู เขียนยังได

นํ าเสนอแบบตรวจสอบรายการสํ าหรับพิจารณา 

การสังเกต ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นํ าความรู จากเนื้ อหาในบทนี้  ไปประยุ กต ใช ใน 

การออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวย

วิธีการสังเกต และการพัฒนาแบบสงัเกตของตนเอง 
 Chapter 15 Designing and Administering an 
Interview Protocol เปนการอธิบายทักษะการออกแบบ

และการบริหารจัดการแบบสัมภาษณ ผูเขียนเริ่มตนดวย

การอธิบายรูปแบบของการสัมภาษณ  ข้ันตอนใน 

การดํ าเนินการสัมภาษณ  สวนประกอบของแบบ

สัมภาษณ และนําเสนอตัวอยางแบบสัมภาษณ ผูเขียน

ยังไดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสัมภาษณ 

ความ ทาทายในการดําเนินการสัมภาษณ ผูเขียนยังได

นํ าเสนอแบบตรวจสอบรายการสํ าหรับพิจารณา 

การสัมภาษณ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นํ าความรู จากเนื้ อหาในบทนี้  ไปประยุ กต ใช ใน 

การออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวย

วิธีการสัมภาษณ  และการพัฒนาแบบสัมภาษณ 

ของตนเอง 
 Chapter 16 Collecting Data With 
Marginalized Populations เปนการอธิบายทักษะการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรชายขอบ (Marginalized 

Populations) ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายคําจํากัดความ

ของคําวากลุมชายขอบ (Marginalized Groups) ขอกังวล

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมชายขอบ ท้ังนี้ ผูอาน

ท้ั งนั กวิชาการ นั กวิจัย นิ สิต/นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ีสนใจ สามารถนําความรูจาก

เนื้อหาในบทนี้ ไปใชในการทําความเขาใจกลุมประชากร
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ชายขอบ และออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ชายขอบในการศึกษาเชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 17 Being Culturally Aware in 
Global Qualitative Research เปนการอธิบายทักษะความ

ตระหนักทางวัฒนธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพในระดับ

สากล ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายแนวคิดสําคัญในการ

ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในระดับสากล สมรรถนะทาง

วัฒนธรรม การสรางความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ 

นโยบายดานการวิจัยระดับสากล ระเบียบวิธีวิจัยและ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การออกแบบและวิธีดําเนิน 

การศึกษาเชิงคุณภาพ คําแนะนําสําหรับนักวิจัยเชิง

คุณภาพระดับสากล ผูเขียนยังไดนําเสนอแบบตรวจสอบ

รายการสําหรับการสรางความตระหนักทางวัฒนธรรม

ของการวิจัยเชิงคุณภาพในระดับสากล ท้ังนี้ ผูอานท้ัง

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิต 

ศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถนําความรูจากเนื้อหาในบท

นี้ ไปใชในการทําความเขาใจในทักษะความตระหนกัทาง

วัฒนธรรมในการวิจัยเชิ งคุณภาพในระดับสากล 

ของตนเอง 

 Part V Analyzing and Validating Data มี

สาระสํ าคั ญ เก่ี ยวกั บการวิ เคราะห ข อ มู ลและ 

การตรวจสอบข อ มู ล ในการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ 

ประกอบด วยเนื้ อหา จํ านวน 6 บท แต ละบท 

มีสาระสําคัญดังนี้ 

 Chapter 18 Coding Text Data เป น ก า ร

อธิบายทักษะการใหรหัสขอมูลจากขอความ ผูเขียน

เริ่มตนดวยการอธิบายกระบวนการวิเคราะหขอมูล 

เชิงคุณภาพ การวิเคราะหจากขอมูลดิบไปเปนรหัส

ขอมูล (Codes) การวิ เคราะหจากขอมูลดิบไปเปน 

การกําหนดประเด็น (Themes) ธรรมชาติของการใหรหัส

ขอมูล การวิเคราะหแบบยอนกลับจากประเด็นเชื่อมโยง

ไปสูการกําหนดรหัสขอมูลท่ีสอดคลองกับประเด็นนั้น ๆ 

และการอธิบายกระบวนการใหรหัสขอมูล ท้ังนี้ ผูอาน

ท้ั งนั กวิชาการ นั กวิจัย นิ สิต/นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ีสนใจ สามารถนําความรูจาก

เนื้อหาในบทนี้  ไปประยุกตใชในการใหรหัสขอมูล 

จากขอความในการศึกษาเชิงคุณภาพของตนเอง 

 Chapter 19 Coding Images and Pictures เปน

การอธิบายทักษะการใหรหัสขอมูลจากรูปภาพและ

ภาพถ าย ผู เขียนเริ่มตนด วยการอธิบายรูปแบบ 

ของขอมูลเชิงคุณภาพในลักษณะรูปภาพ ขอจํากัด 

ของการใช รูปภาพในการวิ จั ยเชิ งคุณภาพ และ

กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนรูปภาพ ท้ังนี้ 

ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ี สนใจ สามารถนํ าความรู 

จากเนื้อหาในบทนี้ ไปประยุกตใชในการใหรหัสขอมูล

จากรูปภาพและภาพถายในการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ของตนเอง 

 Chapter 20 Developing Theme Passages เปน

การอธิบายทักษะการกําหนดประเด็นจากขอมูลเชิง

คุณภาพ ผู เขียนเริ่มตนดวยการอธิบายถึงการแบง

หลักฐานในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพออกเปน 

4 ระดับ คือ ขอมูลดิบ (Raw Data) รหัสขอมูล (Codes) 

การกําหนดประเด็น (Themes) และมิติหรือจํานวนตัวเลข 

(Dimensions or Figures) ผู เขียนยั งได อธิบายถึ งส วน 

ประกอบในเขียนขอความของการกําหนดประเด็น 

(Writing a Theme Passage) นอกจากนี้  ผู เขี ยนยั งได

นําเสนอตัวอยางการจัดระบบการกําหนดประเด็น 

การใหรหัสขอมูล และขอความท่ีอางอิง ท้ังนี้ ผูอานท้ัง

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิต 

ศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถนําความรูจากเนื้อหาในบท

นี้  ไปประยุกตใชในการพัฒนาการกําหนดประเด็น 

จากขอมูลเชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 21 Using a Computer Software 
Program for Data Analysis เปนการอธิบายทักษะการใช

โปรแกรมซอฟตแวรในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายการใชโปรแกรมซอฟตแวร

ชวยในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โปรแกรม

ซอฟตแวรหลักๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

ท่ีใชอยูในปจจุบัน และข้ันตอนการใชงานโปรแกรม
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ซอฟตแวรในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ 

ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ี สนใจ สามารถนํ าความรู 

จากเนื้อหาในบทนี้ ไปใชประกอบการตัดสินใจเลือก 

ใชโปรแกรมซอฟตแวรในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 Chapter 22 Implementing Validity Checks 
เป นการอธิ บายทั กษะการตรวจสอบความตรง 

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบาย

ความหมายของความตรงในการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบ

ของความตรงในการวิจัยเชิงคุณภาพ และกลยุทธ 

การตรวจสอบความตรงในการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ 

ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ี สนใจ สามารถนํ าความรู 

จากเนื้อหาในบทนี้  ไปประยุกตใชในการตรวจสอบ 

ความตรงในการวิจัยเชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 23 Conducting Intercoder 
Agreement เปนการอธิบายทักษะการวิเคราะหความ 

เห็นพองในการใหรหัสขอมูลของผู ใหรหัสท้ังหมด 

ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายความหมายของความเห็น

พองในการ  ใหรหัสขอมูลของผูใหรหัสท้ังหมด ข้ันตอน

การวิเคราะหความเห็นพองในการใหรหัสขอมูลของผูให

รหัสท้ังหมด ผูเขียนยังไดนําเสนอตัวอยางข้ันตอนการ

วิเคราะหความเห็นพองในการใหรหัสขอมูลของผูใหรหัส

ท้ังหมด จํานวน 4 ตัวอยาง ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู 

ท่ีสนใจ สามารถนําความรูจากเนื้ อหาในบทนี้  ไป

ประยุกตใชในการวิเคราะหความเห็นพองในการใหรหัส

ขอมูลของ  ผูใหรหัสท้ังหมดในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ของตนเอง 
 Part VI Writing and Publishing Qualitative 
Research มีสาระสําคัญเก่ียวกับการเขียนรายงานวิจัย

เชิงคุณภาพ และการตีพิมพผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด วยเนื้ อหา จํ านวน 5 บท แต ละบท 

มีสาระสําคัญดังนี้ 

 Chapter 24 Writing In a Scholarly Way  เปน

การอธิบายทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ผูเขียนเริ่มตน

ดวยการอธิบายลักษณะนิสัยการเขียนของตนเอง 

การพัฒนาลักษณะนิสัยการเขียน การแสดงความคิด 

ของนักวิจัย หลักของการเขียนท่ีดี กลยุทธสําหรับ 

การเขียนท่ีดี ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปประยุกตใชในการเขียน

เชิงวิชาการของตนเอง 
 Chapter 25 Writing In a Qualitative Way 
เปนการอธิบายทักษะการเขียนเชิงคุณภาพ ผู เขียน

เริ่มตนดวยการอธิบายการเขียนบรรยายอยางละเอียด

ลึกซ้ึง (Thick Description) และนําเสนอตัวอยางการเขียน

บรรยายอย างละเอียดลึกซ้ึง จํ านวน 4 ตั วอย าง 

การอธิบายถึงการเขียนท่ีเชื่อมโยงกัน การเขียนท่ีให

ความรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน การเขียนท่ีมีการกลาว

อางอิง ท้ั งนี้  ผูอ านท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปประยุกตใชในการเขียน

เชิงคุณภาพของตนเอง 

 Chapter 26 Writing Reflexively เป น ก า ร

อธิบายทักษะการเขียนสะทอนคิด ผูเขียนเริ่มตนดวย

การอธิบายความหมายของการเขียนสะท อนคิด 

การเขียนสะทอนคิดสําหรับนักวิจัย การเขียนสะทอน

คิดสําหรับผูเขารวมการวิจัย และการเขียนสะทอนคิด

สําหรับผูอานงานวิจัย การเขียนสะทอนคิดอยางงาย 

การเขียนสะทอนคิดของผูวิจัยในการศึกษาเชิงคุณภาพ 

และนําเสนอตัวอยางการเขียนสะทอนคิดในการศึกษา          

เชิงคุณภาพ ท้ังนี้ ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถ

นําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปประยุกตใชในการเขียน

สะทอนคิดในการศึกษาเชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 27 Writing a Good Conclusion 
Section เปนการอธิบายทักษะการเขียนสวนสรุปท่ีดี 

ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายวิธีการสรุปในการศึกษา

เชิงคุณภาพ แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของสวนสรุป 

วิธีการเขียนสวนสรุปในการศึกษาเชิงคุณภาพ จํานวน 2 
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แนวทาง พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ ท้ังนี้ ผูอานท้ัง

นั กวิ ชาการ นั กวิ จั ย นิ สิ ต/นั ก ศึ กษาในระดั บ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ี สนใจ สามารถนํ าความรู 

จากเนื้อหาในบทนี้ ไปประยุกตใชในการเขียนสวนสรุป

ในการศึกษาเชิงคุณภาพของตนเอง 
 Chapter 28 Publishing a Qualitative Journal 
Article เปนการอธิบายทักษะการตีพิมพบทความวิจัย

เชิงคุณภาพ ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบายการตีพิมพ 

ในวิชาชีพนักวิชาการ และข้ันตอนการสงบทความวิจัย

เชิ งคุณภาพเพ่ื อตี พิ มพ เผยแพร  ท้ั งนี้  ผู อ านท้ั ง

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิต 

ศึกษา และผูท่ีสนใจ สามารถนําความรูจากเนื้อหาในบท

นี้  ไปใช เป นแนวทางในการตี พิมพบทความวิจั ย 

เชิงคุณภาพของตนเอง 
 Part VII Evaluating a Study and Using 
Qualitative Designs มีสาระสําคัญเก่ียวกับการประเมิน

การศึกษาเชิงคุณภาพและการใชแบบแผนการวิจัย 

เชิงคุณภาพ ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 2 บท แตละ

บทมีสาระสําคัญดังนี้  
 Chapter 29 Selecting Quality Criteria for a 
Qualitative Study เปนการอธิบายเกณฑคุณภาพของ

การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูเขียนเริ่มตนดวยการอธิบาย

ความสําคัญของมาตรฐานของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ

แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ 

ผูอานท้ังนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู ท่ีสนใจ สามารถนําความรูจาก

เนื้อหาในบทนี้ ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ของการศึกษาเชิงคุณภาพของตนเอง 

 Chapter 30 Introducing Qualitative Designs เปน

การนําเสนอแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูเขียนเริ่มตน

ดวยการอธิบายแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ัง 5 แบบ

แผน คือ งานวิจัยเชิงชีวประวัติบุคคล (Narrative Research) 

งานวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) งานวิจัย

เชิงทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) งานวิจัยเชิงชาติพันธุ

วรรณนา (Ethnography) และงานวิจัยกรณี ศึกษา (Case 

Study) การเลือกแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหผูอาน

สามารถทําความเขาใจในแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ัง 

5 แบบแผน ผูเขียนไดยกตัวอยางคําถามวิจัยเชิงคุณภาพ 

จํานวน 1 คําถามวิจัย และนําตัวอยางคําถามวิจัยเชิง

คุณภาพนี้  มาอธิบายให เห็นถึงความชัดเจนของแบบ

แผนการวิจัยเชิงคุณภาพในแตละแบบแผน ท้ังนี้ ผูอานท้ัง

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

และผูท่ีสนใจ สามารถนําความรูจากเนื้อหาในบทนี้ ไปใชใน

การเลือกแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเหมาะสมกับการ

ศึกษาวิจัยของตนเอง 

 สวนสุดท ายของหนั งสือเลมนี้  มีความ

เหมาะสมและมีความครบถวนสมบูรณของเนื้อหา โดย

ประกอบดวย บรรณานุกรม อภิธานศัพท ดัชนีผูแตง 

และดัชนีคําคน 

 

บทสรุป: ประโยชนและการนําไปใช 

 กลาวโดยสรุปหนังสือเลมนี้ ทําใหผูอานเขาใจ

ในทักษะท่ีจําเปนของนักวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถ

นําไปประยุกตใชในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ผู เขียนเริ่มตนทุกบท ดวยการอธิบายความสําคัญของ

ทักษะ ของนักวิจัยเชิงคุณภาพ และในตอนทายของทุกบท 

ผูเขียนยังไดสรุปสาระสําคัญ กิจกรรม และแหลงคนควา

เพ่ิมเติมของแตละบท จึงกลาวไดวา หนังสือเลมนี้มีคุณคา

ตอวงวิชาการดานการวิจัยและเหมาะสําหรับนักวิชาการ 

นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู ท่ี

สนใจ ในการทําความเขาใจ ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปน

แนวทางในการพัฒนาทักษะการดําเนินวิจัยเชิงคุณภาพ 
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