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บทคัดยอ 

 หนังสอืวจิยัเชงิคณุภาพทางการศึกษาเลมนีแ้ตงโดย รองศาสตราจารย ดร.รตันะ บวัสนธ 
เปนการจัดพิมพครั้งท่ี 4 ในป พ.ศ. 2556 จัดพิมพโดยสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เน้ือหาในหนังสอืประกอบดวย 9 บท ไดแก บทที ่ 1 พ้ืนฐานการวิจยัเชิงคณุภาพทางการศึกษา บทท่ี 2 
แบบแผนการวิจัย บทที่ 3 การเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 4 การทำงานภาคสนาม 
บทที่ 5 เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล บทที่ 6 ขอมูลเชิงคุณภาพ บทที่ 7 การวิเคราะหขอมูล  
บทท่ี 8 การเขียนและประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ บทท่ี 9 การประยุกตวิจัยเชิงคุณภาพ 
ทางการศึกษา ในหนังสือฉบับนี้ ผูแตงไดรวบรวมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวของกับการวิจัย
ทางการศึกษาโดยเฉพาะ และยกตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการวิจัยทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 
คำสำคัญ: วิจัยเชิงคุณภาพ  การศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The book of Qualitative Research in Education was written by Associate 
Professor Dr. Ratana Buason. It was the 4th edition which was published in 2013 by 
Chulalongkorn University Press. The book consists of nine chapters: Chapter 1 Basics of 
Qualitative Research in Education; Chapter 2 Research Design; Chapter 3 The selection of 
research respondents  in qualitative research; Chapter 4 The field work;  Chapter 5 Data 
collection technique; Chapter 6 The qualitative data. Chapter 7 Data Analysis; Chapter 8 
The writing of data analysis and report evaluation of qualitative research; and Chapter 9 
Application of qualitative research in education. The authors particularly compiled the 
qualitative research methodology related to educational research and appropriately 
displayed examples related to educational research. 
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บทนำ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพเปนระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีวิทยาการวิจัยท่ีมีความสำคัญท้ังในฐานะ

เปนระเบียบวิธีวิจัยทางเลือกและเปนระเบียบวิธีที่ใชเสริมหรือควบคูไปกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

ซึ่งเปนระเบียบวิธีวิจัยกระแสหลักท่ีใชกันท่ัวไปในการศึกษาทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร โดยท่ี

การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีเปนการวิจัยท่ีทำในสถานการณที่เปนธรรมชาติ ใชวิธีการศึกษาและเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย ผูวิจัยนับวาเปนเคร่ืองมือสำคัญในการเก็บขอมูลวิจัย โดยการออกแบบ

วิจัยจะมีลักษณะยืดหยุน ไมตายตัว ขึ้นกับปญหาท่ีผูวิจัยตองการศึกษา ซึ่งนักวิจัยเชิงคุณภาพ 

จะดำเนินการศึกษาและทำการวิเคราะหขอมูลดวยหลักตรรกะแบบอุปนัย การวิเคราะหกับการเก็บ

ขอมูลจะดำเนินการไปพรอมกันในภาคสนาม โดยข้ันตอนในการวิจัยมักจะเร่ิมจากการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษอยางละเอียด จนกระท่ังผูวิจัยเกิดมโนทัศนหรือแนวคิดที่มีความหมายจากขอมูล 

และเห็นความเช่ือมโยงของมโนทัศนเหลาน้ัน จนสามารถสรุปเปนคำอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎี

เบ้ืองตนได การวิจัยเชิงคุณภาพมุงเนนการตีความ เพ่ือทำความเขาใจในความหมายของพฤติกรรม 

หรืออธิบายปรากฏการณในทัศนะของผูที่ถูกศึกษาได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชเวลานานในการศึกษา

ติดตามโดยการใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการส่ือสารอยางไมเปนทางการควบคูไปกับการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งวิธีการเก็บขอมูลนักวิจัยจะตองพาตัวเองเขาไปอยูในสนามวิจัยท่ีตนตองการศึกษา 

ในการวิเคราะหขอมูลทางการวิจัย ผูวิจัยจะมุงใหความสนใจปจจัยดานความรูสึกนึกคิด ความหมาย 

คานิยม หรือปจจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดยพยายามตีความหมายปจจัยเหลาน้ัน รวมถึง

ปจจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือทำความเขาใจความหมายของพฤติกรรม หรืออธิบายปรากฏการณในมุมมอง

ของผูที่ถูกศึกษา โดยมีจุดยืนอยูบนบริบทของปรากฏการณหรือของผูที่ถูกศึกษาเหลาน้ัน โดยท้ังน้ี  

ผูแตงไดเรียบเรียงเน้ือหาเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพต้ังแตความหมาย ความสำคัญ แบบแผน 

การวิจัย การเลือกตัวอยาง การเก็บขอมูลภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล รวมถึงการประยุกตใชกับ 
การศึกษา โดยนำเสนอไวทั้งหมด 9 บท ดังรายละเอียดดังน้ี 

 

สังเขปเนื้อหา 

 บทท่ี 1 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา ในบทน้ีผูแตงไดกลาวถึงการวิจัย

เชิงคุณภาพทางการศึกษา ในแงมุมเก่ียวกับความหมายและลักษณะท่ีสำคัญ พัฒนาการของ 

การวิจัยทางการศึกษาท่ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดทฤษฎีเบ้ืองตนท่ีเปนตนกำเนิดของ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูแตงตองการแสดงใหเห็นภาพองครวมของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทางการศึกษาวาคืออะไร มีลักษณะอยางไร เกิดขึ้นอยางไร เมื่อไร มีความเก่ียวของหรือขัดแยงกับวิธี
วิจัยเชิงปริมาณอยางไร รวมถึงการรวบรวมคำถามสำคัญ เก่ียวกับการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เชน  

“การวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิทยาศาสตรหรือไม” โดยท่ีผูแตงอธิบายความหมายของคำวา “วิทยาศาสตร” 
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วา เปนการแสวงหาความรูโดยใชสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนท่ีเปนเหตุผลหรือความคิดใน 

เชิงนามธรรม และสวนท่ีเปนขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีสามารถสัมผัสและจับตองได โดยผูแตงไดสรุปวา 

การแสวงหาความรูอยางเปนวิทยาศาสตรนัน้ เร่ิมจากการเก็บขอมลูแตละสวนแลวสรปุโยงเขาดวยกัน 

ซึง่เรียกวาการสรุปอุปนัย แลวเก็บขอมูล ขอเท็จจริงท่ีมีความเปนรูปธรรมสนับสนุนดวยก็ได ถาเร่ิม

จากการเก็บขอมูลเชิงรูปธรรมแลวนำมาสรุปเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลในเชิงนามธรรมแลว ก็นับวา

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูเขียนไดสรุปในตอนทายวา “การวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิทยาศาสตร 

โดยแท” 

 บทท่ี 2 แบบแผนการวิจัย  ในบทน้ีผูแตงไดกลาวถึงความหมาย ลักษณะและหลักการ

ออกแบบ แผนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางจากแบบแผน 

การวิจัยเชิงปริมาณ และนำเสนอแบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพแตละแบบท่ีเหมาะสมกับการวิจัย

ทางการศึกษา โดยผูเขียนไดยกตัวอยางหรือสถานการณที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 

ในแตละแบบ เชน การศึกษาพหุกรณี (multi case studies) เปนการวิจัยท่ีทำการศึกษากับบุคคล 

สภาพการณ หรือเหตุการณตั้งแต 2 กรณีขึ้นไป โดยเร่ิมจากการศึกษากรณีใดกรณีหน่ึงกอนแลว 

จึงทำการศึกษากรณีที่ 2 หรือ 3 ตอไป เชน ครูทำการศึกษาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในช้ันเรียน

โดยเร่ิมจากศึกษานักเรียนคนท่ี 1 กอน หลังจากน้ันจึงศึกษานักเรียนคนท่ี 2 ตอไป หรือผูวิจัยอาจจะ

ทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท้ัง 2 คนไปพรอม ๆ กัน แลวจดบันทึกขอมูล การศึกษาแบบนี้มี

จุดมุงหมายเพ่ือการเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางกรณีศึกษาทั้งหลาย ซึ่งความรู 

ที่ไดจากขอคนพบนี้จะนำไปสูการสรางทฤษฎีจากพ้ืนท่ีที่ศึกษาเพ่ือใหไดความรูที่มีลักษณะนำไปสรุป

อางอิงท่ีมีความเปนนัยท่ัวไป 

 บทท่ี 3 การเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทน้ีผูแตงไดอธิบายถึง

แนวคิดพ้ืนฐานการเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพวามีหลักการเลือกอยางไร หลังจากน้ัน 
ไดกลาวถึงเทคนิควิธีการเลือกผูใหขอมูลแตละประเภทวามีลักษณะอยางไรและจะใชเมื่อใด เชน  

การเลือกผูใหขอมูลแบบท่ีมีเปาหมายเพ่ือการเปรียบเทียบ (forms aiming at comparability) 

เปนการเลือกขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพ่ือทำการเปรียบเทียบกับลักษณะท่ัวไปหรือลักษณะท่ีมีอยู
ของผูใหขอมูลหรือประชากรปรากฏการณนั้น ๆ ประกอบดวยเทคนิควิธีการเลือก 6 วิธี ไดแก  

1) การเลือกกรณีสุดโตง 2) การเลือกกรณีตามแบบทั่วไป 3) การเลือกกรณีเฉพาะ 4) การเลือกกรณี

เดน 5) การเลือกกรณีตามแบบท่ัวไปในอุดมคติ และ 6) การเลือกกรณีเปรียบเทียบ ซึ่งเทคนิค 
ที่กลาวมาท้ังหมดน้ีเปนเทคนิควิธีการเลือกผูใหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชสำหรับการศึกษา 

ในชวงแรก ซึ่งผูวิจัยตองวางแผนไวแลวกอนการดำเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล โดยตองการใหผูให

ขอมูลที่สามารถเปนตัวแทนประชากรท่ีตองการศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 
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 บทท่ี 4 การทำงานภาคสนาม ในบทน้ีผูแตงไดนำเสนอวิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม  
ซึ่งถือวาเปนกระบวนการสำคัญสำหรับการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอธิบายรายละเอียดการทำงาน
ภาคสนามในแงมุมตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยการอธิบายความหมายของสนามการวิจัย ลักษณะ 
ของสนามการวิจัย หลักวิธีการเลือกสนามการวิจัย การเตรียมตัวของผูวิจัยกอนเขาเก็บขอมูล 
ที่สนามการวิจัย ปญหา อุปสรรคที่ผูวิจัยอาจพบเม่ือเขาไปเก็บขอมูล วิธีการปฏิบัติตนและการใชชีวิต
อยูในสนามการวิจัย ผูแตงไดสรุปไววาการทำงานภาคสนามเปนสวนสำคัญท่ีสุดของการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ผูวิจัยตองพิจารณาเลือกสนามการวิจัยใหมีความเหมาะสมเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
เม่ือเลือกสนามวิจัยไดแลว ผูวิจัยตองเดินทางเขาสนามวิจัยเพ่ือสำรวจคนหาคำตอบเก่ียวกับปรากฏการณ
ทางสังคมหรือทางการศึกษาตามท่ีตนสนใจ ซึ่งการเขาสนามการวิจัยน้ีผูวิจัยจำเปนตองสราง 
ความสัมพันธที่ดีตอสมาชิกในสนามวิจัย เพ่ือใหผูวิจัยหมดสภาพความเปนคนนอก และไดรับ 
ความไววางใจจากสมาชิก จนทำใหผูวิจยัสามารถซักถามสมาชิกในประเด็นตาง ๆ ทีก่ำหนดไวไดอยาง
ครบถวน  
 บทท่ี 5 เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ในบทนี้ผูแตงกลาวถึงเทคนิควิธีการตาง ๆ  
ที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใช
เอกสารบันทึก และภาพถายเร่ืองราวกิจกรรมทั้งหลาย เพ่ือชี้ใหเห็นวาเทคนิคการเก็บขอมูลแบบใด
จะใชสำหรับเก็บขอมูลแบบใด และในการเก็บขอมูลน้ัน ควรทำแบบใด เชน การสนทนากลุม (focus 
group discussion) เปนวิธีเก็บขอมูลที่ผูวิจัยเลือกมาสนทนาตอบโตแสดงความรูสึกนึกคิดซึ่งกัน 
และกันในประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยกำหนดข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยพิจารณาวาบุคคล 
เหลาน้ันจะมีความรูและความสามารถแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ที่ผู วิจัยตองการ  
โดยการสนทนากลุมเปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนสวนผสมของเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบสังเกตอยางมีสวนรวม และการสัมภาษณรายบุคคล โดยผูแตงไดนำเสนอรายละเอียดของ
เทคนิคการสนทนากลุมตั้งแต ความหมาย ความเปนมา องคประกอบ ขั้นตอนการดำเนินการ และ
ขอดี ขอจำกัดของการสนทนากลุมไวอยางละเอียด 
 บทท่ี 6 ขอมูลเชิงคุณภาพ ในบทน้ีเปนเน้ือหาตอเน่ืองจากบทท่ี 5 เมื่อผูวิจัยใชเทคนิค
ตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพแลว ก็จะไดขอมูลเชิงคุณภาพในแบบตาง ๆ เชน ขอมูล
บันทึกภาคสนาม  ขอมูลที่เปนขอความในเอกสาร ขอมูลภาพถาย และขอมูลเก่ียวกับสถิติ หรือขอมูล
ที่หนวยงานหรือองคกรในภาคสนามไดรวบรวมไวแลว และผูวิจัยไดนำขอมูลที่จัดเก็บไวมาใช  
โดยผูแตงไดนำเสนอขอมูลแตละประเภทวามีลักษณะอยางไรและจัดเก็บไวแบบใด เชน บันทึก 
ภาคสนาม (field notes) เปนสวนสำคัญของการบันทึกขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะผูวิจัยสามารถ
นำขอมูลสวนน้ีไปวิเคราะห ตีความ ตอบปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัยได บันทึกภาคสนาม
ประกอบดวยสาระสำคัญ 2 สวน ไดแก 1) สวนบันทึกพรรณนาหรือบรรยาย เปนสวนท่ีผูวิจัยบันทึก
ทุกส่ิง ทุกอยางท่ีสังเกตเห็นและไดยินใหไดมากท่ีสุด และ 2) สวนบันทึกทบทวน เปนสวนท่ีแสดงถึง
ความเห็นสวนตัวของผูวิจัยโดยตรงท่ีมีตอขอมูลในสวนบันทึกพรรณนาหรือบรรยายน้ัน 
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 บทท่ี 7 การวิเคราะหขอมูล ในบทน้ีผูแตงนำเสนอข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล  
ซึ่งประกอบดวย การตรวจสอบขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ในการตรวจสอบขอมูลกลาวถึงวิธี 
การใชสำหรับตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลท่ีรวบรวมน้ันมีความตรงและความเท่ียง จากน้ัน 
เปนการอธิบายวิธีการตาง ๆ ที่ใชสำหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
ตลอดจนทฤษฎีแนวคิดที่นำมาเปนพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูล เชน การตรวจสอบขอมูล เปน 
กระบวนการท่ีผูวิจัยพิจารณาวาขอมูลที่เก็บรวบรวมนั้นมีคุณภาพนาเช่ือถือมากนอยเพียงไร และมี
ความสมบูรณครบถวนหรือไม กอนที่จะนำไปวิเคราะห ตีความ และสรางขอสรุปตอไป โดยมีขั้นตอน
ประกอบดวย 1) การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล และ 2) การตรวจสอบความสมบูรณ 
ครบถวนของขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนและถูกตองเพ่ือนำไปวิเคราะหตอไป 
   บทท่ี 8 การเขียนและประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทน้ีผูแตงกลาวถึง
สวนประกอบของการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษาและแนวทางในการเขียนรายงาน
การวิจัย รวมถึงหลักเกณฑของการประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูแตงไดอธิบายรายละเอียด
และยกตัวอยางใหเขาใจไดอยางชัดเจน เชน การเขียนรายงานการวิจัยไมควรใชคำฟุมเฟอยหรือ 
คำซ้ำซอน ไมควรเขียนเปนประโยคผูถูกกระทำและประโยคปฏิเสธซอนปฏิเสธ  
 บทที่ 9 การประยุกตวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา ในบทนี้ผูแตงไดนำเสนอ 
การวิจัยทางการศึกษา แตละประเภทท่ีสามารถประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทำการศึกษา 
หาคำตอบ ไดแก การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยการสอน การประเมินหลักสูตรและ
โครงการทางการศึกษา โดยเนนอธิบายลักษณะการวิจัยแตละประเภท เมื่อนำวิจัยเชิงคุณภาพเขามา
ศึกษาหาคำตอบแลวจะมีลักษณะหรือแนวทางการดำเนินงานไดอยางไร เชน การวิจัยในชั้นเรียน  
(classroom research) เปนการวิจัยท่ีมุงแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนหน่ึง ๆ 
โดยมีนักเรียนน้ัน ๆ เปนกลุมเปาหมาย ดังน้ัน การนำวิจัยเชิงคุณภาพมาทำวิจัยในช้ันเรียนจึงสามารถใช
ศึกษาประเด็นปญหาการวิจัยไดอยางหลากหลาย เชน การศึกษารายกรณีนักเรียนแตละคนท่ีมี
ปญหาทางการเรียน หรือมีปญหาทางพฤติกรรมในชั้นเรียน การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมหรือรูปแบบ 
การเรียนของนักเรียนในรายวิชาตาง ๆ การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและการทดลองใชนวัตกรรม
หรือสื่อการเรียนการสอน เปนตน 
 
บทวิจารณ 

 ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการดานการวิจัยเชิงคุณภาพสวนใหญมักจะเปน 
การวิจัยในเชิงคุณภาพดานอ่ืน ๆ อาทิ การพัฒนาชุมชนและสังคม สาธารณสุข รัฐศาสตร หรือ  
ดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งพบวาหนังสือ หรือตำราการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 
มีไมมากเทาท่ีควร ดังน้ัน ผูแตงจึงไดรวบรวมแนวคิด หลักการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมวิทยา หรือ
สาขาอ่ืน ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชเปนแนวทางสำหรับการทำงานวิจัยทางการศึกษา  
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 ผูแตงไดนำเสนอเน้ือหาในแตละบทไดอยางสมบูรณ โดยเร่ิมนำเสนอหัวขอจาก

ความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ กระบวนการวิจัย พรอมทั้งมีการนำเสนอแผนภาพ ตาราง 

และตัวอยางประกอบคำบรรยายอยางเหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ  

แมผูอานจะยังไมเคยมีประสบการณในการทำวิจัยเชิงคุณภาพมาเลยก็ตาม จุดเดนของหนังสือเลมนี้

คือ ผูแตงไดสังเคราะหองคความรูของการวิจัยเชิงคุณภาพและนำเสนอตัวอยางใหสอดคลองกับ 

งานวิจัยทางการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูที่สนใจ

ทำวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษา ไดศึกษาและสามารถดำเนินการวิจัยไดอยางถูกตอง รวมถึง

รวบรวมประเด็นปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหวางการดำเนินการวิจัยใหผูวิจัยไดพึงระวังดวย 

 นอกจากเน้ือหาสาระเก่ียวกับวิจัยเชิงคุณภาพท้ัง 9 บทที่ผูแตงไดอธิบาย และยกตัวอยาง

ใหเห็นอยางชัดเจนแลว ผูแตงยังไดนำตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพมานำเสนอไวในภาคผนวก  

เพ่ือแสดงใหเห็นงานวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษาท่ีมีแบบแผนการวิจัยท่ีแตกตางกัน และประเด็น

ปญหาการวิจัยท่ีแตกตางกันอีกดวย ทำใหผูอานไดเกิดมโนภาพและความเขาใจในงานวิจัย 

เชิงคุณภาพไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

 สุดทายน้ี ขอแนะนำวา หนังสือเลมน้ีเหมาะสมและเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษา 

คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจในการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหดีขึ้น นอกจากน้ีหนังสือเลมนี้ยังยกตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการศึกษาใหเห็นอยางเดนชัด 

ทำใหงายตอความเขาใจ ทั้งยังมีลักษณะการเขียน และการนำเสนอเน้ือหา รวมถึงการจัดวางเน้ือหา

ไดนาติดตาม มีภาพและตาราง ประกอบคำอธิบายท่ีสมบูรณ ทำใหผูอานรับรูวาการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ไมไดยากอยางท่ีคิด 
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