
Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.2 May - August 2016 19

การออกแบบการวิจัยส�าหรับการวิจัยแบบผสานวิธี 
Research Design for Mixed Method Research
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บทคัดย่อ
  การออกแบบการวิจัยส�าหรับการวิจัยแบบผสานวิธีมีลักษณะการผสานกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทความนี้ได้แบ่งการวิจัยแบบผสานวิธีเป็น 2 แนวทาง ประกอบไปด้วย 1) แบบลู่เข้า-คู่ขนาน 
และ 2) แบบส�ารวจบุกเบิก-เป็นล�าดับ ทั้งนี้การใช้การวิจัยแบบผสานวิธีนักวิจัยจ�าเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
กระบวนการ และรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยท่ีเลือกใช้อย่างถ่องแท้โดยใช้การออกแบบการวิจัย 4 วิธี ได้แก ่
1) การให้น�้าหนัก 2) ช่วงเวลาในการด�าเนินการวิจัย 3) ภาพรวมของทฤษฎีที่ใช้ และ 4) การผสมกันของการวิจัย 
แต่ละแบบ อย่างไรก็ตามข้อดีของการวิจัยแบบผสานวิธีนั้นจะช่วยให้นักวิจัยได้ค�าตอบที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ในประเด็นที่ศึกษาอย่างกว้างขวาง ลุ่มลึกสอดคล้องกับความเป็นจริงของศาสตร์ทางสังคมหรือทางการศึกษามากกว่าที ่
จะยึดมั่นเพียงเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้านใดด้านหน่ึงอย่างไรก็ตามการวิจัยแบบผสานวิธีมีข้อจ�ากัดเช่นกัน เช่น มี
ความยากในการด�าเนินงานวิจัยน้ันนักวิจัยท่ีถูกฝึกฝนมาเฉพาะแนวทางการวิจัยแนวทางใด แนวทางหนึ่งเท่านั้น ท�าให ้
สิ้นเปลืองทรัพยากรในการด�าเนินงานทั้งเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการวิจัย ตลอดจนถ้าผลการวิจัยหรือข้อค้นพบ 
ขัดแย้งกัน ท�าให้ยากแก่การน�าไปใช้และสร้างความเข้าใจต่อผู้อ่าน แต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษที่ 20 ขึ้นมา
ทิศทางของการออกแบบการวิจัยมีแนวโน้มท่ีจะใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อตอบปัญหาการวิจัยที่มีความซับซ้อนหลาก
หลายมิติมากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: การวิจัยแบบผสานวิธี  การออกแบบการวิจัย

Abstract
  Research design for mixed method research can be characterized as a mixture between 
quantitative and qualitative research. In this article, the mixed method research is separated into two 
approaches which are 1) Convergent-parallel approach 2) Exploratory-sequential approach. Moreover, 
researchers  using  the mixed method need to completely clarify research objective(s), procedural 
processes, and detailed descriptions of the selected research methodology which are accomplished by 
applying four designing criteria  1) weighting 2) timing  3) theorizing  and  4) mixing. Advantages of the 
mixed method research are to help the researchers get new findings for knowledge acquisition and 
understanding studied aspects extensively and deeply in more accordance with the reality of social or 
educational sciences than using either of the two research methods. However, there are some 
limitations for using the mixed method research such as practical difficulty for conducting research due 
to researchers themselves being acquainted with and exclusively coached for only one of the two 
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research methods; and, consequently, consuming much time and budget when doing research by 
means of the mixed method as well as not being capable of utilizing or even making the readers 
comprehend research results and findings. Nevertheless, since the late 20th decade, there have existed 
many research designs tending to use the mixed method in order to find answers to much more 
multi-dimensionally sophisticated research questions.
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บทน�า
  ปัจจุบันวิธีวิทยาการวิจัยมีความทันสมัยมากขึ้น
ตลอดเวลาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของการออกแบบ
งานวิจัยที่จะต้องตอบค�าถามวิจัยในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้าง
ขวางและลึกซึ้งมากขึ้น นักวิจัยทั้งในกลุ่มปฏิฐานนิยมและ
กลุ่มปรากฏการณ์นิยมต่างมีการปรับตัวเพื่อให้กระบวนทัศน์ 
ของกลุ่มได้รับการยอมรับ โดยพยายามลดจุดด้อยภายใต้
กรอบกระบวนทัศน์เดิมที่ยึดถือปฏิบัติ กลุ่มปฏิฐานนิยมซึ่ง
มีความโดดเด่นในด้านการอ้างอิงผลการวิจัยไปสู่ประชากร 
(Generalization) แต่กลับประสบกับข้อด้อยด้านความลึกซึ้ง 
ในข้อมูลรากฐานเชิงมานุษยวิทยาและชาติพันธุ ์วรรณา 
กลุ่มปฏิฐานนิยมยึดถือแนวคิดในตอบค�าถามวิจัยด้วยการ
อธิบายความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จากการวิเคราะห์ทาง 
สถิติ และการวิเคราะห์ทางสถิตินั้นอยู่ในกรอบของสมมติฐาน 
ทางการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติที่สอดคล้องกัน ท�าให้
นักปฏิฐานนิยมเริ่มมองหาความสัมพันธ์ในระดับลึกซ้ึง 
ที่สามารถน�ามาก�าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติที่พิสูจน์ได้
ในการตอบค�าถามวิจัยในแง่มุมท่ีแตกต่างจากท่ีเคยมีมา 
ในอดีต ตัวอย่างเช่น การตอบค�าถามวิจัยเก่ียวกับความ
สัมพันธ์แบบพหุระดับ (Multilevel) ความสัมพันธ์แบบ
กลุ่มพหุ (Multiple group) ความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกัน
ทางเวลากับกลุ่มตัวอย่าง (Longitudinal) เป็นต้น ซึ่งเป็น 
การอธิบายปรากฏการณ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสัมพันธ์
แตกต่างกันในกลุ่มผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ส�าหรับ
มุมมองของกลุ่มปรากฏการณ์นิยมยังคงโต้แย้งถึงความไม่
ลึกซึ้งเทียบได้กับงานวิจัยในเชิงคุณภาพที่มองถึงรากฐาน
การปรากฏขึ้นของข้อมูล ในขณะที่กลุ่มปรากฏการณ์นิยม
มีความพยายามในการอ้างอิงผลการวิจัยไปสู่ประชากร
เฉพาะที่มีอัตลักษณ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งยังคงถูก
โต้แย้งจากนักวิจัยในกลุ่มปฏิฐานนิยมท่ีไม่สามารถอ้างอิง

ไปสู่ประชากรได้อย่างกว้างขวางและไม่สามารถพิสูจน์ทาง
สถิติได้เช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นในเวลาต่อมา 
ส�าหรับงานวิจัยที่ตอบค�าถามวิจัยชุดเดียวกันจึงใช้การผสม
ผสานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไว้ในงานวิจัย
เดียว ทั้งนี้เป็นการลดจุดด้อยของแต่ละกระบวนทัศน์โดย
มุ่งหวังให้สามารถตอบค�าถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง โดยเรียกกระบวนทัศน์ใหม่นี้ว่าการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed method) ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินการวิจัยที่
แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ที่เลือก
ใช้ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

แนวคิดเรื่องการวิจัยแบบผสานวิธี
  การวิจัยแบบผสานวิธีมีความส�าคัญตามแนวคิด
ของ Greene et al (1989); Creswell (2009) ดังนี้ คือ 
1) ผลการวิจัยจากวิธีการวิจัยแบบผสานวิธีสามารถเสริม
ต่อกันโดยใช้ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งอธิบายขยายความผล
การวิจัยอีกวิธีหนึ่งช ่วยให้การตอบค�าถามการวิจัยได้
ละเอียดชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว 2) การใช้ผลการวิจัย
จากวิธีหนึ่งไปช่วยพัฒนาการวิจัยอีกวิธีหนึ่งหรือการใช้ผล
การวิจัยวิธีหนึ่งไปตั้งค�าถามการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง 3) การวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพต่างก็มีจุดเด่นใน
ตนเอง สามารถน�าจุดเด่นมาใช้ในการแสวงหาความรู้ความ
จริงได้ถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น 4) การวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพต่างก็มีจุดด้อยในตนเองผู้วิจัยสามารถใช้
จุดเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดด้อยของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ขณะเดียวกันอาจใช้จุดเด่นของการวิจัย
เชิงคุณภาพมาใช้แก้ไขจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ 
และ 5) สามารถน�าผลผลิตจากการวิจัยแบบผสานวิธีมา 
สร้างความรู้ความจริงที่สมบูรณ์ส�าหรับใช้ในการปรับเปล่ียน 
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ทฤษฎีหรือการปฏิบัติงาน (ภัทราวดี มากมี, 2559ข) ใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการถกเถียง (debate) ทางความ
คิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ (paradigm) การวิจัยด้านสังคม 
ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ระหว่างกลุ ่มปฏิฐานนิยม 
หรือประจักษ์นิยม (positivist) ที่นิยมระเบียบวิธีเชิงปริมาณ 
(Quantitative methods) และกลุ่มโครงสร้างนิยมหรือ
ปรากฏการณ์นิยม (constructivist) ที่นิยมระเบียบวิธีเชิง
คุณภาพ (Qualitative methods) ต่างฝ่ายต่างโต้แย้งว่า
ทฤษฎีของตนถูกต้อง และพยายามโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อ
ให้ฝ่ายตนเหนือกว่า จนกระทั่งได้เกิดบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งขึ้น
มาที่ระยะต่อมาเรียกว่า นักปฏิบัตินิยม (Pragmatists) ได้มี 
การจัดรวมทั้ง 2 กระบวนทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อเป็นทางเลือก 
ใหม่ในการวิจัยเรียกว่า ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี (mixed 
methods) โดยจ�าแนกได้เป็น 3 ยุคใหญ่ ได้แก่ 1) ยุค
ระเบียบวิธีเดี่ยวหรือยุคนักวิจัยบริสุทธิ์ (mono-method 
or purist era) 2) ยุคระเบียบวิธีผสม (emergence of 
mixed methods) 3) ยุคการวิจัยรูปแบบผสานวิธี (emer-
gence of mixed model studies) รูปแบบของการผสาน
วิธีกันระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Edmond & Kennedy, 2013)

ความหมายของการวิจัยแบบผสานวิธี
  การวิจัยแบบผสานวิธี เทคนิควิธีวิจัยแบบน้ีเป็น 
การน�าเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิควิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพมาผสานกันในการท�าวิจัยเรื่องเดียวกัน 
เพื่อที่จะตอบค�าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ข้ึนกว่าในอดีต มี
พื้นฐานแนวคิด จากการหลอมรวม ปรัชญาของกลุ่มปฏิฐาน 
นิยม และกลุ่มปรากฏการณ์นิยมเข้าด้วยกัน อาจเรียกว่า 
เป็นกลุ่มแนวคิด ของกลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatist) ซึ่งมี
ความเชื่อว่าการยอมรับธรรมชาติของความจริงนั้นมีทั้ง
สองแบบตามแนวคิดของนักปรัชญาทั้งสองกลุ่ม

  วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method-
ology) เป็นการออกแบบแผนการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมาย
ประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดังน้ี (Mcmil-
lan & Schumacher, 2010)
  1. เพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
ให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการวิจัยมากขึ้น
  2. เพื่อเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้เต็ม 
เช่น ตรวจสอบประเด็นที่ซ�้าซ้อนหรือประเด็นที่แตกต่าง
ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา เป็นต้น
  3. เพื่อเป็นการริเริ่ม เช่น ค้นหาประเด็นที่ผิดปกติ 
ค้นหาประเด็นที่มีความขัดแย้ง หรือทัศนะใหม่ๆ  เป็นต้น
  4. เพื่อเป็นการพัฒนา เช่น น�าเอาผลจากการวิจัย
ในขั้นตอนหนึ่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการวิจัยในอีก 
ขั้นตอนหนึ่ง  เป็นต้น
  5. เพื่อเป ็นการขยายให้งานวิจัยมีขอบข่ายที ่
กว้างขวางมากขึ้น
  วิธีวิทยาการแบบผสานวิธี จ�าแนกเป็นสองลักษณะ 
คือการประยุกต์ลักษณะเดี่ยว (Single Application) และ
การประยุกต์ลักษณะพหุ (Multiple Application) โดย
การผสมนั้นเกิดขึ้นภายในขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งกระบวน
ทัศน์การวิจัยที่ใช้อาจเป็นเชิงปริมาณ แต่การรวบรวมข้อมูล 
อาจเป็นเชิงคุณภาพ หรือกลับกันหรือข้อมูลที่รวบรวมมา
อาจเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่อาจวิเคราะห์ให้เป็นเชิงปริมาณ 
ด้วยการปรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ หรือข้อมูล
เชิงปริมาณ แต่วิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการ
ปรับข้อมูลเชิงปริมาณให้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพดังความ
แตกต่างของการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตาราง 1
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ตาราง 1 ความแตกต่างของการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

 ข้อแตกต่ำง กำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 1. แนวคิดพื้นฐาน - ปฏิฐานนิยม (Positivism) - ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology)

 2. วัตถุประสงค์  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง - ต้องการเข้าใจความหมายกระบวนการ
    ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ความรู้สึกนึกคิดโดยเชื่อมโยงกับบริบทของสังคม 

 3. การก�าหนดสมมุติฐาน  ก่อนท�าการมีก�าหนดล่วงหน้าวิจัย  ก�าหนดคร่าวๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตาม
      สถานการณ์

 4. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เลือกตัวอย่างแบบอาศัยความ - เลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
    น่าจะเป็น (Probability)  probability Sampling)

 5. จ�านวนตัวอย่าง - จ�านวนมาก - จ�านวนน้อย
   - มีการค�านวณจ�านวนตัวอย่าง - เน้นการอิ่มตัวของข้อมูลมากกว่า
    จากสูตรต่างๆ  จ�านวนตัวอย่าง

 6. ขอบเขตการวิจัย - ศึกษาในวงกว้าง - เป็นการศึกษาวิจัยที่เฉพาะเจาะจง
   - การเลือกกลุ่มตัวอย่างต้องเป็น - เน้นความลุ่มลึก ศึกษาแนวลึก
    ตัวแทนของประชากร  เฉพาะกลุ่มที่สนใจ

 7. บทบาทของผู้วิจัย - ตัวผู้วิจัยแยกออกจากการวิจัย - ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการวิจัย
   - อาศัยเครื่องมือที่ได้จากแนวคิด/ - มีอุปกรณ์ช่วยผู้วิจัย เพื่อยืนยันข้อมูล
    ทฤษฎีเป็นหลัก  และผลการศึกษา

 8. วิธีการเก็บข้อมูล - มีเครื่องมือวิจัยจากแนวคิด/ - ไม่มีรูปแบบเครื่องมือเฉพาะ/ตายตัว
    ทฤษฎีส�าหรับเก็บรวบรวม - คุณภาพของเครื่องมือขึ้นอยู่กับทักษะ
    ข้อมูล  ของผู้วิจัยแต่ละคน

 9. การวิเคราะห์ข้อมูล - ใช้การค�านวณทางสถิติ โดยเลือก - วิเคราะห์ข้อมูลโดยเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิต
    ให้เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา และ  ของกลุ่มที่ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/  (Content Analysis)
    สมมติฐานการวิจัย  

 10. การรายงานผล - รายงานผลโดยอ้างอิงสถิติ (Report - รายงานผลโดยอ้างอิงค�าพูดหรือเรื่องราวจริงจาก 
    statistical analysis)  กลุ่มตัวอย่าง (Report Rich Narrative)

 11. การสรุปผล - สามารถอ้างอิงไปยังประชากรได้ ถ้า - ใช้อ้างอิงได้เฉพาะกลุ่ม
    เลอืกตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนประชากร 

 12. ทักษะของนักวิจัย - มีความสามารถทางสถิติ - มีความละเอียดอ่อนในการสังเกต
    เก็บรวบรวมข้อมูลและการตีความ

ที่มำ: Gravetter  and  Forzano (2012)
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การผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  แนวคิดในการผสานข้อมูลระหว ่างข ้อมูลเชิง
ปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง 
กันในหมู่นักวิชาการ โดยบางท่านเห็นว่า ข้อมูลทั้ง 2 แบบ
เข้ากันไม่ได้เนื่องจากใช้สมมติฐานทางญาณวิทยาท่ีแตก-
ต่างกัน บางท่านเห็นว่า เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านเวลาใน
การท�าการวิจัย จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดขอบเขต
ของการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการวิจัยที่จะใช้การ
ผสานข้อมูลระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ ในขณะที่บางท่านเห็นว่า การผสานวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน อาจท�าให้ได้ผลผลิต
สุดท้ายที่สามารถแสดงให้เห็นคุณประโยชน์อย่างส�าคัญ
ของวิธีการวิจัยทั้งสองแบบอย่างเด่นชัด
  อย่างไรก็ดี สิ่งส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึงก็คือ แนวทาง
การวิจัยนั้นจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับค�าถามการวิจัย
มากกว่าความพึงพอใจต่อวิธีการวิจัยของแต่ละบุคคล 
ในการผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น เรา
สามารถน�ามาใช้ได้ในลักษณะดังต่อไปนี้
  1. การใช้วิธีการวิจัยหน่ึงช่วยสนับสนุนอีกวิธีการ
วิจัยหนึ่ง เช่น วิธีการวิจัยเชิงปริมาณอาจแสดงให้เห็นถึง

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์เหล่านั้นได้ด้วยการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  2. การใช้วิธีการวิจัยทั้งสองวิธีศึกษาหาค�าตอบ 
ให้กับค�าถามการวิจัยค�าถามเดียวกัน เราอาจใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน (Simple) 
หรือข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และใช้วิธีการ 
วิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียด หรือข้อมูลเชิง 
ลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก
  ส่ิงหนึ่งที่ควรจะต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มแรกก่อน
ตัดสินใจใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ก็คือ เรื่องเวลา และ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการด�าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods) บ่อยครั้งที่วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี
จะต้องใช้เวลาและงบประมาณมากกว่าวิธีการวิจัยเฉพาะ
แบบใดแบบหนึ่ง ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้
อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีข้อจ�ากัดเกี่ยว
กับเวลาและทรัพยากร 
  ลักษณะส�าคัญๆ ในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ท�าให้เกิดลักษณะของวิธี
การวิจัยแบบผสาน แสดงได้ดังตาราง 2 ต่อไปนี้

ตาราง 2 ลักษณะส�าคัญๆ ในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 องค์ประกอบ วิธีกำรเชิงปริมำณ วิธีกำรเชิงคุณภำพ วิธีกำรแบบผสำนวิธี

 1. วัตถุประสงค์ - มีการวัดตัวแปรอย่าง - ต้องการศึกษา ผสานการวัดตัวแปร
  (Objective)  แม่นย�า  ความหมายของ การหาความสัมพันธ์ของ 
   - ต้องการเปรียบเทียบ  กระบวนการหรือ ตัวแปรการสรุปอ้างอิงจากตัวอย่างสู่
    ความสัมพันธ์ระหว่าง  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ประชากรการท�าความเข้าใจกับ
    ตัวแปร  ภายใต้บริบทหนึ่งๆ ปรากฏการณ์ของ
   - ต้องการอ้างอิงผล - ต้องการท�าความเข้าใจ กรณีศึกษาภายใต้บริบทหนึ่งๆ
    การศึกษาจากตัวอย่าง  กับปรากฏการณ์ของ
    สู่ประชากร  กรณีที่ศึกษา
     - ต้องการข้อสรุปเชิง
      อุปนัยข้อค้นพบเป็น
      ทฤษฎีจากพื้นที่ที่ศึกษา

 2. กรอบแนวคิดการวิจัย  อาศัยทฤษฎีความแตกต่าง  อาศัยทฤษฎีเชิง ใช้ทั้งทฤษฎีความ
  (Conceptual    กระบวนการ แตกต่างและทฤษฎี
  Framework)     เชิงกระบวนการ
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ตาราง 2 ลักษณะส�าคัญๆ ในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ต่อ)

 องค์ประกอบ วิธีกำรเชิงปริมำณ วิธีกำรเชิงคุณภำพ วิธีกำรแบบผสำนวิธี

 3. ค�าถามการวิจัย   ค�าถามเกี่ยวกับระดับ  ค�าถามเกี่ยวกับสาเหตุการ ตั้งค�าถามทั้งเชิงระดับ
  (Research Questions) ความสัมพันธ์ของ  เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ว่า ความสัมพันธ์และความ
    ตัวแปรความเป็นสาเหตุ  มีลักษณะหรือความหมาย เป็นสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร
    และผลระหว่างตัวแปร  เช่นใดภายใต้บริบทนั้นๆ ลักษณะการเกิดขึ้นของตัวแปรหรือ
       ปรากฏการณ์
       รวมทั้งความหมายของปรากฏการณ์ 
       (ตัวแปร) ภายใต้บริบทหนึ่งๆ

 4. วิธีการด�าเนินงาน
  4.1 การเลือกตัวอย่าง  เป็นไปตามหลักความ  เลือกตัวอย่างแบบ ใช้ทั้งการเลือกตัวอย่างแบบความ
  (Sampling)  น่าจะเป็นของการเลือก  เฉพาะเจาะจง น่าจะเป็น
    ตัวอย่าง   และแบบเฉพาะเจาะจง
  4.2 การเก็บรวบรวม  สร้างและตรวจสอบ  ใช้ตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือ ใช้เครื่องมือต่างๆ และตัวนักวิจัยเอง
  ข้อมูล (Data  คุณภาพของเครื่องมือ  เก็บข้อมูลภายใต้บริบท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
  Collection)  ก่อนใช้เครื่องมือเก็บ  หนึ่งๆ
    ข้อมูลและเก็บข้อมูลโดย  โดยอาศัยการสังเกตและ
    วัดค่าข้อมูลเป็นตัวเลข  การสัมภาษณ์เป็นหลัก 
  4.3 การวิเคราะห์  ใช้วิธีการทางสถิติทั้งที่  ใช้วิธีการสรุปพรรณนา ใช้ทั้งวิธีการทางสถิติและการสรุป
  ข้อมูล (Data   เป็นสถิติพรรณนาและสถิติ  เล่าเรื่องการใช้ภาพค�าพูด พรรณนา การเล่าเรื่อง
  Analysis)  อ้างอิงเพื่อวิเคราะห์และ  ประกอบการวิเคราะห์
    ทดสอบความสัมพันธ์ของ  ตีความปรากฏการณ์หนึ่งๆ
    ตัวแปร  ภายใต้บริบทนั้นๆ 
 5. ความตรง (Validity)
  5.1 ความตรงภายใน  ใช้การวิเคราะห์ความตรง  ใช้ตัวนักวิจัยเป็น ใช้เครื่องมือต่างๆ
  (Internal  เชิงโครงสร้าง  เครื่องมือเก็บข้อมูล และตัวนักวิจัยเป็นผู้เก็บ
  Validity)  ความตรงเชิงสาเหตุและผล ภายใต้ปรากฏการณ์ รวบรวมข้อมูล
    (การควบคุมตัวแปร  หนึ่งๆ โดยอาศัย
    แทรกซ้อน)  การสังเกตและ
      การสัมภาษณ์เป็นหลัก 
  5.2 การสรุปอ้างอิง  ความตรงภายนอก  การถ่ายโยงการสรุปเชิง มีทั้งความตรงภายนอกและการถ่าย
  ความเป็นนัยทั่วไป    ทฤษฎีจากพื้นที่ โยงข้อค้นพบในเชิงทฤษฎีจากพื้นที่
  (Generalizability)   

ที่มำ: Creswell (2009)
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ลักษณะส�าคัญของการวิจัยแบบผสานวิธี
  จากแนวคิดของ Edmonds and Kennedy (2013) 
ได้อธิบายลักษณะส�าคัญของการวิจัยแบบผสานวิธีแบ่งออก 
เป็น 11 ประเด็น ด้วยกัน รายละเอียดดังตาราง 3

ตาราง 3 การวิจัยแบบผสานวิธีนี้มีลักษณะส�าคัญที่พอสรุปแยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 ล�ำดับ ประเด็น ลักษณะส�ำคัญ/จุดมุ่งเน้น

 1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ทั้งวิธีการอุปนัยและนิรนัยในการสรุปค้นหาความรู้ความจริง

 2 มุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์สามารถคาดการณ์
   หรือพยากรณ์ได้

 3 ลักษณะร่วมของวัตถุประสงค์วิจัย ก�าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในลักษณะทั้ง
   เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 4 จุดเน้น ให้ความส�าคัญมุ่งเน้นในวิธีการด�าเนินงาน
   ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 5 ธรรมชาติของการสังเกต ศึกษาพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทหรือเงื่อนไข  
   ต่างๆ มากกว่าหนึ่งบริบทหรือเงื่อนไข

 6 ธรรมชาติของความรู้ความจริง เป็นความจริงสอดคล้องกับสามัญสานึกและเป็นไปได้
  ที่ได้ ในโลกแห่งการปฏิบัติ

 7 แบบฟอร์ม/ลักษณะการเก็บข้อมูล ใช้แบบฟอร์มเทคนิควิธีการทั้งเชิงปริมาณและ
   เชิงคุณภาพ

 8 ธรรมชาติของข้อมูล ผสานกันทั้งตัวเลข ค�าพูด ความคิดเห็น ฯลฯ

 9 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณ (วิธีการทางสถิติ) และวิธีการเชิงคุณภาพ 
   (การสรุปพรรณนาค้นหาแบบแผน)

 10 ผลหรือข้อค้นพบ ผสานกัน และอาจน�าไปใช้สรุปอ้างอิงเป็นนัย
   ทั่วไปได้ (Generalization)

 11 ลักษณะของรายงานขั้นสุดท้าย สามารถน�าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ

ที่มำ: Edmonds and Kennedy (2013)

ข้อดีและข้อจ�ากัดของวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี
  ข้อดี
  1. ท�าให้ได้ค�าตอบหรือสามารถตอบค�าถามการ
วิจัยประเภทที่วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ 
เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ไม่สามารถตอบได้อย่างครอบคลุม 

  2. ท�าให้ได้ค�าตอบที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นที่ศึกษาอย่างกว้างขวางและลุ่มลึก
  3. ท�าให้นักวิจัยมีโลกทัศน์ทางวิชาการกว้างขวาง
สอดคล้องกับความเป็นจริงของศาสตร์ทางสังคมหรือ 

การศึกษามากกว่าการที่จะยึดมั่นถือมั่นเพียงโลกทัศน์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพียงค่ายเดียว
  4. ช่วยให้นักวิจัยตั้งค�าถามและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาหาค�าตอบได้อย่างหลากหลายและยังสามารถใช้
เทคนิควิธีการอย่างหลากหลายในการหาค�าตอบให้กับ
ค�าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนั้นๆ อีกด้วย
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  ข้อจ�ำกัด
  1. มีความยากในการด�าเนินงานวิจัยโดยเฉพาะ
นักวิจัยที่ถูกฝึกฝนมาเฉพาะแนวทางการวิจัยแนวทางใด 
แนวทางหนึ่งเท่านั้น
  2. สิ้นเปลืองทรัพยากรในการด�าเนินงานมากกว่า 
ทั้งเรื่องระยะเวลาและงบประมาณในการวิจัย
  3. ยังไม่มีรูปแบบของการเขียนรายงานท่ีชัดเจน
ว่าควรจะเขียนอย่างไร
  4. ผลการศึกษาหรือข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน ท�าให้
ยากแก่การน�าไปใช้และสร้างความเข้าใจต่อผู้อ่าน

ก�าหนดสัญลักษณ์ของวิธีการวิจัยแบบผสาน
วิธี
  สัญลักษณ์ของวิธีกำรวิจัยแบบผสำนวิธี
  1. QUAL วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลัก 
    หรือวิธีการเด่น
  2. QUAN วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลัก 
    หรือวิธีการเด่น
  3. qual วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการรอง
  4. quan วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง
  5. --- > การด�าเนินงานวิจัยที่ด�าเนินการตาม 
    ล�าดับต่อเนื่องกัน
  6. + การด�าเนินงานวิจัยที่ด�าเนินการไป 
    พร้อมๆ กัน

แบบแผนการวิจัยแบบผสานวิธี 
  1. แนวทำงแบบลู่เข้ำ – คู่ขนำน (Convergent 
– Parallel Approach)
  Edmonds and Kennedy (2013) ได้จ�าแนกแบบ 
แผนการวิจัยตามแนวทางแบบลู่เข้า – คู่ขนาน แบ่งการ
ออกแบบเป็น 4 แบบ (Edmonds & Kennedy, 2013) คือ 
  1.1 การออกแบบคู่ขนาน  (Parallel – Database 
Design)
  1.2 การออกแบบการแปลงข้อมูล (Data-Trans-
formation Design)
  1.3 การออกแบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล 
(Data-Validation Design)
  1.4 การออกแบบพหุระดับ (Multilevel Design)
รายละเอียดดังนี้

  1.1 กำรออกแบบคู่ขนำน  (Parallel – Data-
base Design)
  ลั กษณะส� ำคัญของกำรออกแบบคู ่ ขนำน 
(Parallel – Database Design) คือ 
  1. ศึกษาปัญหาและหรือปรากฏการณ์เดียวกันแต่
แยกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการที่แตกต่างกัน
  2. น�าผลที่ ได ้จากการศึกษาทั้งสองวิธีการมา
เปรียบเทียบและเปรียบต่าง
  3. ตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้นร่วมกันทั้งวิธี
การเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ
  4. ใช้ส�าหรับงานวิจัยที่ต้องการตรวจสอบยืนยัน
ความตรงหรือเพิ่มเติมเสริมแต ่งผลการวิจัยที่ศึกษา
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง
  1.2 กำรออกแบบกำรแปลงข้อมูล (Data-
Transformation Design)
  ลักษณะส�ำคัญของกำรออกแบบกำรแปลงข้อมูล
(Data – Transformation Design) คือ 
  1. ท�าการศึกษาปัญหาและหรือปรากฏการณ์
เดียวกันแต่แยกกันเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
  2. หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในขั้นแรก
เสร็จ ก็จะด�าเนินการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
  3. ด�าเนินการเปรียบเทียบและตีความข้อมูลที่
แปลงแล้วร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
  4. ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพร่วมกัน
  1.3 แบบกำรตรวจสอบควำมตรงของข้อมูล 
(Data-Validation Design)
  ลักษณะส�ำคัญของกำรออกแบบกำรตรวจสอบ
ควำมตรงของข้อมูล (Data – Validation Design) คือ 
  1. ใช้เม่ือต้องการตรวจสอบความถูกต้องและ
ขยายผลการวิจัย
  2. ท�าการวิจัยโดยให้วิธีการเชิงปริมาณเป็นตัวน�า 
และวิธีการเชิงคุณภาพเป็นตัวตาม กล่าวคือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกันแต่เพิ่มข้อ
ค�าถามที่เป็นข้อค�าถามปลายเปิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเชิงคุณภาพ
  3. ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากวิธีการเชิง
ปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ
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 1.1 การออกแบบคูข่นาน  (Parallel – Database Design) 
  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การออกแบบคู่ขนาน 
 

 ลักษณะสําคญัของการออกแบบคู่ขนาน (Parallel – Database Design)คือ  
 1.ศึกษาปัญหาและหรือปรากฏการณ์เดียวกันแต่แยกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
 2.นําผลที่ได้จากการศึกษาทั้งสองวิธีการมาเปรียบเทียบและเปรียบต่าง 
 3.ตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้นร่วมกันทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ 
 4.ใช้สําหรับงานวิจัยที่ต้องการตรวจสอบยืนยันความตรงหรือเพ่ิมเติมเสริมแต่งผลการวิจัยที่ศึกษา
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง 

 
 1.2 การออกแบบการแปลงข้อมูล (Data-Transformation Design) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2การออกแบบการแปลงข้อมูล 
 

 ลักษณะสําคญัของการออกแบบการแปลงข้อมูล(Data – Transformation Design) คือ  
 1.ทําการศึกษาปัญหาและหรอืปรากฏการณ์เดียวกันแต่แยกกันเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในขั้นแรกเสร็จ ก็จะดําเนินการแปลงข้อมูลดังกลา่วให้เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ  

QUAN การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 

ผลลัพธ์ 

การเปรียบเทียบและ 
ดูความแตกต่าง 

แปลความหมาย 
QUAN +QUAL 

QUAL การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 

ผลลัพธ์ 

QUAN การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
แปลความหมาย 
QUAN +QUAL 

QUAL การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 

การแปลงข้อมูล
เป็นเชิงปริมาณ 
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และวิเคราะห์ 
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 3.ดําเนินการเปรียบเทียบและตีความข้อมูลที่แปลงแล้วร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ  
 4.ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน 
 
 1.3 แบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล(Data-Validation Design) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การออกแบบการตรวจสอบความตรงของขอ้มูล 
 
 

 ลักษณะสาํคญัของการออกแบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล(Data – Validation Design) คือ  
 1.ใช้เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องและขยายผลการวิจัย 
 2.ทําการวิจัยโดยให้วิธีการเชิงปริมาณเป็นตัวนํา และวิธีการเชิงคุณภาพเป็นตัวตาม กล่าวคือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกันแต่เพ่ิมข้อคําถามท่ีเป็นข้อคําถามปลายเปิด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
 3.ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทีม่าจากวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ 
 4.นําผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาตรวจสอบความตรงกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 5.ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกัน 

1.4 การออกแบบพหุระดับ(Multilevel Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAN การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ ความตรงของผลลัพธ์

เชิงปริมาณกับผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 
QUAN + 

Qual qual การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ 

ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ 

ระดับที่ 1 
QUAN หรือ QUAL 

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และผลลัพธ์ 
ระดับที ่2 

QUAN หรือ QUAL 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และผลลัพธ์ 

 
 
 

ระดับที่ 3 
QUAN หรือ QUAL 

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และผลลัพธ์ 

การตีความ 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

ภาพ 1 การออกแบบคู่ขนาน (Parallel – Database Design)

ภาพ 2 การออกแบบการแปลงข้อมูล (Data-Transformation Design)

ภาพ 3 การออกแบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล (Data-Validation Design)

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การออกแบบการตรวจสอบความตรงของขอ้มูล 
 
 

 ลักษณะสาํคญัของการออกแบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูล(Data – Validation Design) คือ  
 1.ใช้เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องและขยายผลการวิจัย 
 2.ทําการวิจัยโดยให้วิธีการเชิงปริมาณเป็นตัวนํา และวิธีการเชิงคุณภาพเป็นตัวตาม กล่าวคือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกันแต่เพ่ิมข้อคําถามท่ีเป็นข้อคําถามปลายเปิด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
 3.ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทีม่าจากวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ 
 4.นําผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาตรวจสอบความตรงกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 5.ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกัน 

1.4 การออกแบบพหุระดับ(Multilevel Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 การออกแบบพหุระดับ 
 
ลักษณะสาํคญัของการออกแบบพหรุะดับ(Multilevel Design) คือ 

1.ใช้วิธีการต่างกันศึกษาปรากฏการณ์ หรือข้อมูลเดียวกันไปพร้อมๆกัน 

ระดับที่ 1 
QUAN หรือ QUAL 

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และผลลัพธ์ 
ระดับที ่2 

QUAN หรือ QUAL 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และผลลัพธ์ 

 
 
 

ระดับท่ี 3 
QUAN หรือ QUAL 

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และผลลัพธ์ 

การตีความ 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 

ภาพ 4 การออกแบบพหุระดับ (Multilevel Design)

  4. น�าผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาตรวจสอบ
ความตรงกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

  5. ตีความผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ และ
วิธีการเชิงคุณภาพร่วมกัน
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  1.4 กำรออกแบบพหุระดับ (Multilevel 
Design)
  ลักษณะส�ำคัญของกำรออกแบบพหุระดับ 
(Multilevel Design) คือ
  1. ใช้วิธีการต่างกันศึกษาปรากฏการณ์ หรือข้อมูล 
เดียวกันไปพร้อมๆ กัน
  2. ผู ้ให้ข้อมูลจะเป็นบุคคลที่อยู ่หรือเกี่ยวข้อง 
ในหน่วยงานหรือองค์กรลดหลั่นไปตามระดับต่างๆ ของการ 
ปฏิบัติงาน
  3. น�าผลที่ได้รับในแต่ละระดับรวมเข้าด้วยกัน
แล้วตีความ
  2 แนวทำงแบบส�ำรวจบุกเบิก – เป็นล�ำดับ 
(Exploratory-Sequential Approach)
  Edmonds and Kennedy (2013) ได้จ�าแนก
แบบแผนการวิจัยตามแนวทางส�ารวจบุกเบิกแบ่งเป็น
ล�าดับการออกแบบเป็น 3 แบบ คือ 
   2.1 การออกแบบการพัฒนา เครื่ อ งมื อ 
(Instrument-Development Design)
   2.2 การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี (Theory-
Development Design)
   2.3 การออกแบบการพัฒนาวิธีการ  (Treat-
ment-Development Design)
  2.1 ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ก ำ ร พั ฒ น ำ เ ค รื่ อ ง มื อ 
(Instrument-Development Design)

  ลักษณะส�ำคัญของกำรออกแบบกำรพัฒนำ
เครื่องมือ (Instrument-Development Design) คือ 
  1. เป ็นแบบแผนการวิจัยที่ เน ้นการวิจัยเ ชิง
ปริมาณ โดยมีการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขั้นตอนย่อย 
  2. ข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากขั้นตอน 
เริ่มต้นจะถูกน�ามาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัย และท�าการ 
ทดสอบเครื่องมือนั้นกับประชากรที่เฉพาะเจาะจง 
  3. เครื่องมือที่พัฒนาได้จะน�ามาด�าเนินการตาม
แบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ 
  4. การตีความจะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัว
หลัก และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวรอง
  2.2 ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ก ำ ร พั ฒ น ำ ท ฤ ษ ฎี 
(Theory-Development Design)
  ลักษณะส�ำคัญของกำรออกแบบกำรพัฒนำ
ทฤษฎี (Theory-Development Design) คือ 
  1. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลักโดยมีวิธี
การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง
  2. นักวิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์ที่ตนสนใจ
  3. ผลจากการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพจะ
ท�าให้ได้ทฤษฎีฐานราก
  4. นักวิจัยก็จะอาศัยความรู ้ จากทฤษฎีนี้ ไป
ก�าหนดเป็นปัญหาหรือสมมติฐานการวิจัยเพื่อท�าการศึกษา
ทดสอบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ
  5. ตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่หนึ่ง
โดยอาศัยผลการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที่สองมาร่วม
อธิบายตีความเพิ่มเติม

 
ภาพที่ 4 การออกแบบพหุระดับ 
 
ลักษณะสาํคญัของการออกแบบพหรุะดับ(Multilevel Design) คือ 

1.ใช้วิธีการต่างกันศึกษาปรากฏการณ์ หรือข้อมูลเดียวกันไปพร้อมๆกัน 
2.ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นบุคคลที่อยู่หรือเก่ียวข้องในหน่วยงานหรือองค์กรลดหลั่นไปตามระดับต่างๆของ

การปฏิบัติงาน 
    3.นําผลที่ได้รับในแต่ละระดับรวมเข้าด้วยกันแล้วตีความ 

2 แนวทางแบบสํารวจบุกเบิก – เปน็ลาํดับ(Exploratory-Sequential Approach) 
 Edmonds and Kennedy (2013) ได้จําแนกแบบแผนการวิจัยตามแนวทางสํารวจบุกเบิกแบ่งเป็น
ลําดับการออกแบบเป็น 3แบบ คือ  

2.1 การออกแบบการพัฒนาเคร่ืองมือ(Instrument-Development Design) 
2.2 การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี(Theory-Development Design) 
2.3 การออกแบบการพัฒนาวิธีการ  (Treatment-Development Design) 

 
 
 
 

2.1 การออกแบบการพัฒนาเครือ่งมือ (Instrument-Development Design) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 การออกแบบการพัฒนาเคร่ืองมือ 

 
 ลักษณะสําคญัของการออกแบบการพัฒนาเครื่องมือ(Instrument-Development Design) คือ  
 1.เป็นแบบแผนการวิจัยที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขั้นตอนย่อย  

 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากขั้นตอนเริ่มต้นจะถูกนํามาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัย และทําการ
ทดสอบเครื่องมือน้ันกับประชากรที่เฉพาะเจาะจง  

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์  
และผลลัพธ์ 

การพัฒนา 
เครื่องมือ 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
การวิเคราะห์
และผลลัพธ์ 

การแปล
ความหมาย 
qual -- > 
QUAN 

ภาพ 5 การออกแบบการพัฒนาเครื่องมือ (Instrument-Development Design)
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 3.เครื่องมือท่ีพัฒนาได้จะนํามาดําเนินการตามแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.การตีความจะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวหลัก และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวรอง 
 

2.2 การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี (Theory-Development Design) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี 
 
 ลักษณะสําคญัของการออกแบบการพัฒนาทฤษฎี(Theory-Development Design) คือ  

  1.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลักโดยมีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง 
  2.นักวิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ที่ตนสนใจ 
  3.ผลจากการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพจะทําให้ได้ทฤษฎีฐานราก 
  4.นักวิจัยก็จะอาศัยความรู้จากทฤษฎีนี้ไปกําหนดเป็นปัญหาหรือสมมติฐานการวิจัยเพ่ือทําการศึกษา

ทดสอบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
  5.ตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่หน่ึงโดยอาศัยผลการวิจัยเชิงปริมาณในระยะท่ีสองมาร่วม

อธิบายตีความเพิ่มเติม 
 

2.3 การออกแบบการพัฒนาวิธกีาร(Treatment-Development Design) 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 การออกแบบการพัฒนาวิธีการ 
 
 ลักษณะสําคญัของการออกแบบการพัฒนาวิธีการ(Treatment-Development Design) คือ  

  1.เป็นแบบแผนการวิจัยที่ใหน้้ําหนักกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่า ๆ กัน 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์  
และผลลัพธ์ 

การพัฒนา 
ทฤษฎี 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
การวิเคราะห์
และผลลัพธ์ 

การแปล
ความหมาย 
QUAL -- > 
quan 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์  
และผลลัพธ์ 

การพัฒนา 
วิธีการ  
(Treatment) 

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
การวิเคราะห์
และผลลัพธ์ 

การแปล
ความหมาย 
QUAL -- > 
 QUAN 

ภาพ 6 การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี (Theory-Development Design)

 3.เครื่องมือท่ีพัฒนาได้จะนํามาดําเนินการตามแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.การตีความจะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวหลัก และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวรอง 
 

2.2 การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี (Theory-Development Design) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี 
 
 ลักษณะสําคญัของการออกแบบการพัฒนาทฤษฎี(Theory-Development Design) คือ  

  1.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลักโดยมีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง 
  2.นักวิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ที่ตนสนใจ 
  3.ผลจากการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพจะทําให้ได้ทฤษฎีฐานราก 
  4.นักวิจัยก็จะอาศัยความรู้จากทฤษฎีนี้ไปกําหนดเป็นปัญหาหรือสมมติฐานการวิจัยเพ่ือทําการศึกษา

ทดสอบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
  5.ตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่หน่ึงโดยอาศัยผลการวิจัยเชิงปริมาณในระยะท่ีสองมาร่วม

อธิบายตีความเพิ่มเติม 
 

2.3 การออกแบบการพัฒนาวิธกีาร(Treatment-Development Design) 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 การออกแบบการพัฒนาวิธีการ 
 
 ลักษณะสําคญัของการออกแบบการพัฒนาวิธีการ(Treatment-Development Design) คือ  

  1.เป็นแบบแผนการวิจัยที่ใหน้้ําหนักกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่า ๆ กัน 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์  
และผลลัพธ์ 

การพัฒนา 
ทฤษฎี 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
การวิเคราะห์
และผลลัพธ์ 

การแปล
ความหมาย 
QUAL -- > 
quan 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์  
และผลลัพธ์ 

การพัฒนา 
วิธีการ  
(Treatment) 

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
การวิเคราะห์
และผลลัพธ์ 

การแปล
ความหมาย 
QUAL -- > 
 QUAN 

ภาพ 7 การออกแบบการพัฒนาวิธีการ (Treatment-Development Design)

  2.3 ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ก ำ ร พั ฒ น ำ วิ ธี ก ำ ร 
(Treatment-Development Design)
  ลักษณะส�ำคัญของกำรออกแบบกำรพัฒนำวิธี
กำร (Treatment-Development Design) คือ 
  1. เป็นแบบแผนการวิจัยที่ให้น�้าหนักกับวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่า ๆ กัน
  2. จะใช ้ วิ ธี การวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพเพื่ อศึ กษา
ปรากฏการณ์ที่ตนสนใจ และผลจากการศึกษาด้วยวิธีการ
เชิงคุณภาพจะท�าให้ได้วิธีการ (Treatment) หรือแนวทาง  
และจะท�าการทดสอบวิธีการ/แนวทางท่ีได ้ กับกลุ ่ม
ประชากรที่เฉพาะเจาะจง
  3. น�าวิธีการ/แนวทางที่ได้ ไปสร้างข้อค�าถามหรือ
มาตรวัดต่างๆ ที่จะท�าการส�ารวจเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ
ขั้นตอนต่อไปซึ่งจะท�าให้การเก็บข้อมูลมีความตรงมาก 
ยิ่งขึ้น
  4. ตีความผลการวิจัยโดยใช ้วิธีการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ และตามด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยให้ความ
ส�าคัญกับวิธีการวิจัยทั้ง 2 แบบเท่าๆ กัน 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
  การวิจัยแบบผสานวิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถ 
ตอบค�าถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งงาน
วิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
กระท�าได้ และด้วยวัตถุประสงค์การวิจัยที่แตกต่างกัน การ
ออกแบบงานวิจัยแบบผสานวิธีจึงแบ่งออกได้เป็นหลาย 
รูปแบบตามลักษณะการผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (ภัทราวดี มากมีและคณะ, 2558) 
ได้แก่ 1) การให้น�้าหนัก (weighting) ในการก�าหนดล�าดับ
ความส�าคัญให้กับเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) ช่วงเวลาใน
การด�าเนินการวิจัย (timing) ในการก�าหนดล�าดับและช่วง
เวลาให้กับกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3) ภาพรวมของทฤษฎีที่ใช้ (theorizing) เพื่อเป็นกรอบใน
การด�าเนินการวิจัยในภาพรวม และ 4) การผสมกันของ
การวิจัยแต่ละแบบ (mixing) ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อมูล
เชิงคุณภาพเพื่อให้สามารถนับและเปรียบเทียบกับข้อมูล
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เชิงปริมาณ (integrating) การเชื่อมกัน ณ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยหนึ่งกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของอีกการวิจัยหนึ่ง (connecting) และการที่งานวิจัยหนึ่ง
เป็นส่วนประกอบของอีกงานวิจัยหนึ่งที่ใหญ่กว่า (embed- 
ding) (Creswell, 2009) เนื่องจากการผสมผสานดังกล่าว
นี้มีความมุ่งหมายที่จะลดข้อด้อยของงานวิจัยแต่ละแบบ 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่นักวิจัยต้องทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
กระบวนการ และรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือก
ใช้อย่างถ่องแท้ จึงจะท�าให้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

มีลักษณะที่ส่งเสริมให้สามารถตอบค�าถามวิจัยได้อย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้งได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันการ
วิจัยแบบผสานวิธีจะมีความทันสมัยก็ตาม นักวิจัยแบบผสาน 
วิธีที่ต้องการจะความเชี่ยวชาญควรต้องหมั่นศึกษาและ
ท�าความเข้าใจผลงานวิจัยแบบผสานวิธีที่เผยแพร่ในแหล่ง
ข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยสอดคล้องกับรูปแบบและระเบียบ 
วิธีวิจัยที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น (Christensenet al, 2014; 
ภัทราวดี  มากมี, 2559ก)
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