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บทนํา

ในรอบหลายปท่ีผานมา การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการนับไดวาเปนทางเลือกของแบบการวิจัยนอกเหนือไปจาก
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิชาการหลายคนเรียกการวิจัยรูปแบบน้ีวาเปนการเคล่ือนไหว
ของระเบียบวิธีการวิจัยรูปแบบใหม (The New Methodological Movement) โดยการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการ เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในการศึกษาทางดานสังคมศาสตรหลากหลายสาขา อาทิ สังคมวิทยา 
การจัดการ การศึกษา การพยาบาล และสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะการวิจัยรูปแบบนี้ทําใหเกิดความเขาใจ
ตอปญหาการวิจัยไดดีกวาการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงอยางเดียว

ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ

การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเปนแบบของการวิจัย
ประเภทหนึ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งที่สําคัญ 2 ประการ 
กลาวคือ ในประการแรกเปนเรื่องของวิธีวิทยา 
(Methodology) อันไดแก ขอตกลงทางปรัชญา
ที่เปนตัวกําหนดทิศทางของการเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลซ่ึงตองอาศัยการผสมผสาน
กระบวนทัศนของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพเขาไวดวยกัน สวนประการที่สอง คือ
เร่ืองของวิธีการ (Method) ซ่ึงมุงเนนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการ
ผสมผสานขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
เขาไวในการศึกษาเร่ืองเดียวหรือใชในชุดของ
การศึกษาวิจัยเดียวกัน การวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการจึงเปนแบบของการวิจัยท่ีกอใหเกิดความ
เขาใจตอปญหาการวิจัยไดดีกวาการใชวิธีวิทยา
และวิธีการวิจัยอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว
(Creswell and Plano Clark, 2007) การวิจัย
แบบผสมผสานวิธีการ อาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น
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ไดมากมาย อาทิ วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Quantitative and Qualitative Methods) 
วิธีพหุ (Multimethod) ระเบียบวิธีพหุ (Multi-
methodology) การสังเคราะห (Synthesis) การวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Research) หรือวิธีการ
บูรณาการ (Integrative Methods) (Collins 
and O’Cathain, 2009) แตอยางไรก็ตามการใช
ชื่อวาการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed 
Methods Research) เปนคําที่แพรหลายมากกวา 
(Creswell, 2003)

กระบวนทัศนหลักของการวิ จัยแบบ      
ผสมผสานวิธีการ

นักวิชาการและนักวิจัยกลุมหน่ึงมีความเช่ือวา
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการอยูภายใตระบบ
ความเช่ือหรือกระบวนทัศนหลักเพียงประการเดียว
ที่ใชในการแสวงหาความรูความจริง (Single 
Paradigm) คือ กระบวนทัศนปฏิบัตินิยม (Prag-
matism) (Johnson, 2010) ซึ่งไมใชกระบวนทัศน
ที่หลากหลาย (Multiple Paradigm) เหมือน-
อยางท่ีนักวิชาการอีกกลุมหน่ึงเช่ือถือกัน (Teddlie 
and Tashakkori, 2003) โดยกระบวนทัศนหลัก
ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการตางจากการ-
วิจัยเชิงปริมาณท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนทัศน
ของการวิจัยภายใตแนวคิดทฤษฎีปฏิฐานนิยม 
(Positivism) และการวิจัยเชิงคุณภาพที่มาจาก
กระบวนทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิดปรากฏ-
การณนิยม (Phenomenology) (แววดาว 
พรมเสน, 2554) กระบวนทัศนของการวิจัยภายใต
แนวคิดทฤษฎีปฏิบัตินิยมมุงเนนการแสวงหา
ความรูความจริงท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติ ได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กอใหเกิด
ผลดีเปนท่ีพึงพอใจและมีประโยชนอยางแทจริง 
โดยสิ่งใดจะมีคุณคามากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวา
สิ่งน้ันสามารถนําไปใชประโยชนแลวบังเกิดผลดี

ตอการดํารงชีวิตของมนุษยหรือไม ลักษณะสําคัญ
ของกระบวนทัศนปฏิบัตินิยมในการวิจัยแบบผสม
ผสานวิธีการสามารถพิจารณาได 7 มิติ (Teddlie 
and Tashakkori, 2009) ดังน้ี
 1. ธรรมชาติของความจริง หรือภววิทยา 
(Ontology) 
 นักปฏิบัตินิยมเห็นดวยกับนักปฏิฐานนิยม/
หลังปฏิฐานนิยมท่ีกลาวถึงการดํารงอยูของความ
เปนจริง (Reality) ภายนอกที่เปนอิสระจากจิตใจ
ของมนุษยโดยไมบิดเบือนหรือผันแปรไปตาม
การรับรูของบุคคล ซึ่งสภาวะความเปนจริงนั้น 
ประสาทสัมผัสของมนุษยอาจจะสัมผัสไดหรือ
ไมได ถาสัมผัสไดก็แสดงวามนุษยสามารถรูถึง
ความเปนจริงได แตถาสัมผัสไมไดก็แสดงวามนุษย
ไมสามารถรูถึงความเปนจริง ในขณะที่ความจริง 
(Truth) ยังคงเปนแนวความคิดเชิงปทัสฐาน (Nor-
mative Concept) ซึ่งยังไมถึงขั้นที่จะเปนทฤษฎี
หรือมีการใหคํานิยามที่ชัดเจน ความจริงที่มี
คุณสมบัติสอดคลองกับความเปนจริงเปนส่ิงท่ีไม
สามารถกําหนดไดอยางแทจริง ความจริงจึงเปนส่ิง
ที่นักปฏิบัตินิยมกลาวถึงบางส่ิงเก่ียวกับลักษณะ
เฉพาะตัวของมัน โดยเฉพาะการกลาวถึงความรู 
(Knowledge) ใดๆ ยังคงเกี่ยวพันกับความเชื่อ
และความสนใจของบุคคลน้ันๆ ความจริงจึงหมายถึง
ขอความหรือคําบอกเลาโดยขอความน้ันอาจตรง
กับขอเท็จจริง (Fact) ขอความนั้นอาจสอดคลอง
กับขอความอื่นๆ ที่อยูในระบบเดียวกัน หรือ
ขอความน้ันสามารถนําไปใชไดผลจริงตามท่ี
คาดหมาย
 2. ความสัมพันธระหวางผูแสวงหาความรู
กับสิ่งที่ถูกรูหรือญาณวิทยา (Epistemology) 
 นักปฏิบัตินิยมมองประเด็นนี้วา มีความ
ตอเนื่องมากกวาการแบงออกเปน 2 ขั้วชัดเจน
ระหวางความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) กับภววิสัย
(Subjectivity) ในบางชวงของการวิจัยนักวิจัย
กับผูถูกวิจัยอาจตองมีการปฏิสัมพันธกันสูง เพื่อ
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ตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไวอยางซับซอน 
แตในบางชวงอาจไมตองมีการปฏิสัมพันธใดๆ 
อาทิ ชวงของการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดย
ใชขอมูลเชิงปริมาณซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนที่เรียบรอยแลว 
 3. วิธีการ (Method) ท่ีใชในการแสวงหา
ความรูความจริง 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพลวนแตมีประโยชน การตัดสินใจ
เลือกใชวิธีการใดข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีวาการวิจัย
อยู ในชวงท่ีตองการตอบคําถามการวิจัยขอใด
และวัฏจักรของการวิจัยวาอยูในชวงของการให
เหตุผลชนิดนิรนัย (Deductive) หรืออุปนัย 
(Inductive)  
 4. บทบาทของคานิยมในการวิจัย (Axio-
logy) 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาคานิยมมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอการดําเนินการวิจัยและตอการสรุปผล
การวิจัยโดยมีผลตอการตัดสินใจเลือกหัวขอวิจัย 
กําหนดหนวยการวิเคราะห และตัวแปรที่ผูศึกษา
รู สึกวาตอบสนองตอความสนใจและผลท่ีตน
คาดหวัง 
 5. ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causa-
lity) ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาอาจมีความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลของปรากฏการณทางสังคมเกิดข้ึน
แตความสัมพันธดังกลาวเปนส่ิงท่ีไมคงท่ีและ
เปนการยากที่จะพิสูจนทดสอบได โดยนักวิจัย
ควรอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุและผล และ
ความเปนจริงท่ีใกลชิดกับระบบคานิยมของตน
ทั้งน้ีเพราะเปนไปไมไดท่ีจะมีอธิบายความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลไดโดยลําพัง 
 6. ตรรกะ (Logic) 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาไมชวงใดก็ชวงหน่ึง
ของการวิจัยตองตกอยูภายใตวัฏจักรของการ

นิรนัยและการอุปนัย (Inductive - deductive 
Research Cycle) ทั้งนี้เพื่อตอบคําถามการวิจัย
ที่กําหนดไว       
 7. สามัญการ (Generalization) 
 สามัญการหรือความเปนไปไดในการนําเอา
ขอคนพบจากการวิจัยเร่ืองหน่ึงซ่ึงทําในท่ีหน่ึง 
ณ เวลาหน่ึงไปใชในท่ีอ่ืนและในเวลาอ่ืน ในมิติน้ี
นักปฏิบัตินิยมใหความสําคัญกับความเท่ียงตรง
ภายนอก (External Validity) ท่ีทําใหผลการวิจัย
สามารถนําไปใชในวงกวางไดแตในขณะเดียวกัน
ก็คํานึงถึงองคความรูหรือคําอธิบายสําหรับ
สถานการณท่ีเฉพาะเจาะจงในรูปของสมมติฐาน
เชิงปฏิบัติการ (Ideographic Statements) ซึ่ง
ทําใหสามารถถายโอนผลการศึกษาขามไปยัง
บริบทอื่นๆ (Transferability) ภายใตเงื่อนไข
ที่กําหนด

การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ

Hesse - Biber (2010) กลาววา เง่ือนไขสําคัญ
ที่นําไปสูการใชระเบียบวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในกระบวนการของการออกแบบ
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการอยูท่ีข้ันตอนการ-
กําหนดความคิดรวบยอด โดยเริ่มตนจากการ
ตั้งคําถามการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยเฉพาะการต้ังคําถามการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ขึ้นตนวา “ทําไม (Why)” ที่มีตอคําถามเชิง-
ปริมาณในเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงสงผลตอการใชระเบียบ
วิธีการวิจัยมากกวาหน่ึงวธีการหรือเกิดการ-
เคลื่อนยายระเบียบวิธี (Methodological Shift) 
และกอใหเกิดการทําซํ้า (Iteration) ของขั้นตอน
การวิจัยเกิดขึ้น ในบทความนี้ไดนําเสนอการ-
ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการของ 
(Creswell and Plano Clark, 2011) ซึ่งมี  
6 รูปแบบดวยกัน ไดแก
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 1. การออกแบบวิจัยแบบคูขนานเขาหากัน 
(The Convergent Parallel Design) 
      แบบการวิจัยนี้เดิม Creswell and Plano
Clark, 2007) เรียกวาวิธีการผสมผสานแบบสามเสา 
(Triangulation Design) แตเหตุที่ตองเปลี่ยน-
ชื่อใหมก็เพ่ือไมใหเกิดความสับสนกับการวิเคราะห
แบบสามเสาในการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ
วิจัยแบบคูขนานเขาหากัน มีพ้ืนฐานมาจากกระบวน-
ทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิดทฤษฎีปฏิบัตินิยม
โดยตรงมากกวาการพยายามท่ีจะผสมผสาน
กระบวนทัศนตางๆ เขาดวยกัน การออกแบบ
วิจัยน้ีนักวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณและการ-
วิจัยเชิงคุณภาพไปพรอมๆ กัน โดยใหความสําคัญ
กับการวิจัยท้ังสองวิธีการอยางเทาเทียมกันและ
เปนอิสระจากกันจนกวาจะวิเคราะหขอมูลของ
แตละวิธีการเสร็จส้ิน จากน้ันจึงนําผลการวิเคราะห
ขอมูลของท้ังสองวิธีการมาผสมผสานในข้ันตอน
การตีความผลการวิจัยทั้งหมด วัตถุประสงคของ
การใชการวิจัยรูปแบบน้ีเพ่ือยืนยันความถูกตอง
และความสอดคลองกันของผลการวิจัย โดยการ-
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัย
เชิงคุณภาพในเร่ืองเดียวกันซ่ึงนักวิจัยมีความเช่ือ
วาการใหความสําคัญเทาๆ กันในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สามารถนําไปสูความเขาใจตอปญหาการวิจัยได
เปนอยางดี การวิจัยรูปแบบนี้ สามารถจําแนก
ออกเปน 3 รูปแบบยอยๆ ไดแก 
  1) การวิจัยแบบฐานขอมูลคูขนาน 
(The Parallel Databases Variant) เปนรูปแบบ
การวิจัยท่ีใชกันอยูท่ัวไปในการออกแบบวิจัยแบบ
คูขนานเขาหากัน โดยนักวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพแยกจากกันจนกวาจะวิเคราะห
ขอมูลของแตละวิธีการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงนําผล
การวิเคราะหขอมูลของท้ังสองวิธีการมาสังเคราะห
หรือเปรียบเทียบในข้ันตอนการอภิปรายผลการวิจัย

  2) การวิจัยแบบแปลงรูปขอมูล (The 
Data - transformation Variant) เปนรูปแบบ
การวิจัยท่ีนักวิจัยนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพมา
ดําเนินการแปลงรูปเปนขอมูลเชิงปริมาณ จากนั้น
จึงนําผลลัพธดังกลาวไปเปรียบเทียบกับผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซ่ึงสามารถทําใหการผสม
ผสานขอมูลกระทําไดโดยตรง
       3) การวิจัยแบบยืนยันผลลัพธเชิง-
ปริมาณ (The Data-validation Variant) เปนแบบ
การวิจัยท่ีตองการยืนยันความถูกตองของขอคนพบ
เชิงปริมาณท่ีไดจากการใชขอคําถามแบบปลายปด 
ซึ่งทําไดโดยการเพ่ิมขอคําถามเชิงคุณภาพแบบ
ปลายเปดจํานวนไมมากนักไวในแบบสอบถามหรือ
แบบสํารวจเชิงปริมาณแลวนําผลการวิเคราะห
ขอ มูลเ ชิง คุณภาพมาใชส นับสนุนขอคนพบ
เชิงปริมาณซ่ึงไดมาจากการวิจัยเชิงสํารวจ การเก็บ
รวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จึงอยูในเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว รูปแบบการวิจัยนี้
มี จุดออนตรงท่ีขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดอาจไม
สมบูรณหรือไมครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา 
 2. การออกแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิง
อธิบาย (The Explanatory Sequential Design) 
 เป นแบบการ วิ จั ย ท่ี มี พ้ื นฐ านมาจาก
การผสมผสานกระบวนทัศนของการวิจัยภายใต
แนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (Postpositivism) และ
ตามดวยแนวคิดสรรคสรางนิยม (Constructivism) 
การวิจัยรูปแบบน้ีประกอบดวยวิธีการวิจัยสองชวง
เวลาท่ีปฏิสัมพันธกันโดยเร่ิมตนจากชวงแรก
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณเพ่ือตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไว 
ผลการวิจัยในชวงแรกจะนําไปสูการออกแบบวิจัย
ในชวงท่ีสองคือการเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากน้ันจึงนําผลการวิจัย
เชิงคุณภาพมาตีความเพ่ือชวยสนับสนุนการอภิปราย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงกระบวนการน้ีถือเปน
วัตถุประสงคสําคัญของการใชการวิจัยรูปแบบน้ี 
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การออกแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงอธิบายจะเปน
ประโยชนอยางมากเม่ือนักวิจัยตองการศึกษา
แนวโนมหรือความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิง
ปริมาณและในขณะเดียวกันก็ตองการอธิบายกลไก
หรือเหตุผลตางๆ ที่อยูเบื้องหลังแนวโนมหรือ
ความสัมพันธดังกลาว การวิจัยรูปแบบนี้สามารถ
จําแนกออกเปน 2 รูปแบบยอยๆ ไดแก
  1) การวิจัยแบบอธิบายตามลําดับข้ัน 
(The Follow - up Explanations Variant) 
เปนแบบการวิจัยท่ีไดรับความนิยมโดยเร่ิมตน
ดวยการวิจัยเชิงปริมาณถัดมาจึงเปนการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาชวย
ในการอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ
  2) การวิ จัยแบบการคัดเ ลือกผู มี
สวนรวม (The Participant-selection Variant) 
การวิจัยรูปแบบน้ี นักวิจัยมุงเนนการทําความเขาใจ
ในเชิงคุณภาพของปรากฏการณท่ีศึกษาแตมี
ความจําเปนตองทําการวิจัยเชิงปริมาณกอน
เพ่ือนําผลท่ี ไดมาจําแนกกลุมหรือกําหนดผู มี
สวนรวมท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในชวงที่สองของการวิจัย
 3. การออกแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงสํารวจ 
(The Exploratory Sequential Design) 
 เปนแบบการวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการ
ผสมผสานกระบวนทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิด
สรรคสรางนิยมและตามดวยแนวคิดหลังปฏิฐาน
นิยม การวิจัยรูปแบบนี้ประกอบดวยวิธีการวิจัย
สองชวงท่ีปฏิสัมพันธกันโดยเร่ิมตนจากชวงแรก
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพเพ่ือตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไว 
ผลการวิจัยในชวงแรกจะนําไปสูการออกแบบวิจัย
ในชวงที่สอง คือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความเปน
สามัญการของขอคนพบของการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากน้ันนักวิจัยจึงตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีกอ
กําเนิดมาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค

ของการใชการวิจัยรูปแบบนี้ เพื่อประเมินหรือ
ทดสอบผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพวาสามารถ
อางอิงไปยังกลุมตัวอยางหรือประชากรท้ังหมด
ไดเพียงใด โดยเหตุผลสําคัญของการใชแบบวิจัยนี้
สืบเน่ืองจากนักวิจัยยังไมมีเคร่ืองมือสําหรับวัด
ตัวแปร หรือยังไมสามารถระบุตัวแปรและกรอบ
แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย ดวยเหตุน้ีจึงเร่ิมตน
จากการสํารวจปรากฏการณเปนอันดับแรก การวิจัย
รูปแบบนี้สามารถจําแนกออกเปน 2 รูปแบบยอยๆ 
ไดแก
  1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาทฤษฎี (The 
Theory - development Variant) โดยใหความ
สําคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพในชวงแรกเพ่ือ
พัฒนาทฤษฎีหรือจัดกลุมปรากฏการณจากน้ันจึงนํา
ผลท่ีไดไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญ
ตอไป
  2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ (The
Instrument - development Variant) นักวิจัย
ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในชวงแรก โดยรวบรวม
ขอมูลเพื่อสรางเครื่องมือเชิงปริมาณ จากนั้นจึงนํา
เคร่ืองมือดังกลาวไปใชสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
ในชวงท่ีสอง ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากกวาการวิจัย
เชิงคุณภาพในชวงแรก
 4. การออกแบบวิจัยโดยการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใหความสําคัญกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนหลัก 
(The Embedded Design) 
 เปนแบบการวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวน
ทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม
ที่มุงเนนการวิจัยเชิงปริมาณหรืออาจเปนแบบ
การวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนทัศนของการวิจัย
ภายใตแนวคิดสรรคสรางนิยมท่ีใหความสําคัญ
กับการวิจัยเชิงคุณภาพอยางใดอยางหน่ึงเปนหลัก 
การวิจัยรูปแบบน้ี เปนแบบการวิจัยท่ีนักวิจัยดําเนิน
การวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนหลักอยูแลว 



วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555  119

หากแตนักวิจัยอาจเพ่ิมหรือเสริมรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพเขาไปในข้ันตอน
กอน ระหวาง หรือหลังการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให
การวิจัยเกิดความครบถวนสมบูรณหรือดีย่ิงข้ึน
ไปอีก วัตถุประสงคของการใชการวิจัยรูปแบบนี้
เน่ืองมาจากนักวิจัยคาดการณวาการออกแบบวิจัย
โดยเก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบเดียวไมเพียงพอ
ทั้งน้ีเพราะการตอบคําถามการวิจัยแตละขอจะตอง
ใชขอมูลตางประเภทกัน การวิจัยรูปแบบน้ีสามารถ
จําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรกเปน
การวิจัยท่ีเพ่ิมหรือเสริมแบบการวิจัยอีกรูปแบบหน่ึง 
(Embedded Designs) เพียงรูปแบบเดียวเขาไป
ในแบบการวิจัยหลัก สวนกลุมที่สองเปนการวิจัย
แบบผสม (Hybrid Designs) ซึ่งนักวิจัยเพิ่มการ
เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เขาไปในแบบการวิจัยหลัก
 5. การออกแบบวิจัยแบบเนนการปฏิรูป 
(The Transformative Design)  
 เปนแบบการวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวน-
ทัศนของการวิจัยภายใตโลกทัศนของการมีสวนรวม 
(Participatory Worldview) ซ่ึงเกิดจากความสนใจ
ทางการเมืองท่ีมุงพัฒนาสังคมของกลุมคนชายขอบ
หรือผูดอยโอกาสตางๆ ในสังคม (Marginalized 
Groups) โดยนักวิจัยดําเนินการวิจัยรวมกับกลุม
ดังกลาวเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงสภาพความ
เปนอยูของกลุมคนเหลานี้ใหดีกวาเดิม การวิจัย
รูปแบบน้ี นักวิจัยอาศัยกรอบทฤษฎีท่ียึดถือเปนตัว
ตัดสินใจวาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพจะมีปฏิสัมพันธกันอยางไร  จะดําเนิน
วิธีการวิจัยใดกอน และจะผสมผสานกันอยางไร 
วัตถุประสงคของการทําวิจัยรูปแบบนี้ เนื่องมาจาก
นักวิจัยตองการสรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึน
ในสังคมโดยแสดงใหถึงความไมสมดุลของอํานาจ
ที่เปนอยู ซึ่งเปนวัตถุประสงคในเชิงอุดมการณ

มากกวาในเชิงระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยรูปแบบน้ี
สามารถจําแนกออกเปนรูปแบบยอยตามกรอบทฤษฎี
ที่ใช (Theoretical Lens) เชน ทฤษฎีสตรีนิยม 
(The Feminist Lens) ทฤษฎีชนชั้นทางเศรษฐกิจ
สังคม (The Socioeconomic Class Lens) 
ทฤษฎีผูดอยโอกาสทางสังคม (The disability 
Lens) เปนตน 
 6. การออกแบบวิจัยแบบหลายข้ันตอน 
(The Multiphase Design) 
 แบบการวิจัยน้ี มีพ้ืนฐานมาจากกระบวนทัศน
ของการวิจัยภายใตแนวคิดท่ีหลากหลายไมวา
จะเปนแนวคิดปฏิบัตินิยม แนวคิดหลังปฏิฐานนิยม 
และแนวคิดสรรคสรางนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขั้นตอน
ตางๆ ของการผสมผสานวิธีการวิจัย แบบการวิจัยน้ี
นักวิจัยไดเช่ือมโยงการออกแบบวิจัยแบบคูขนาน
เขาหากันเขากันกับวิธีการวิจัยสองชวงเวลาท่ีปฏิ-
สัมพันธกัน ซึ่งแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
จะออกมาในรูปแบบใดข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวในโครงการซ่ึงสวนใหญจะเปนโครงการ
ประเมินผลขนาดใหญท่ีดําเนินการหลายปและ
ประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ นับต้ังแตการประเมิน
ความจําเปน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การพัฒนาโครงการ และการประเมินผลโครงการ
ซึ่งสงผลใหคําถามการวิจัยท่ีกําหนดข้ึนมีเปน
จํานวนมาก การออกแบบวิจัยในลักษณะเชนนี้
จึงมีความจําเปน การวิจัยรูปแบบน้ีสามารถจําแนก
ออกเปนรูปแบบยอยไดหลากหลาย เชน โครงการ
ประเมินผลและพัฒนาแผนการดําเนินงานขนาดใหญ 
(Large - scale Development and Eva-
luation Projects) การศึกษาแบบพหุระดับท่ีใช
วิธีการแตกตางกันในแตละระดับ (Multilevel 
Statewide Studies) เปนตน  
 แบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการท้ัง 
6 รูปแบบแสดงไวในแผนภาพที่ 1
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  (1) แบบวิจัยแบบคูขนานเขาหากัน (The Convergent Parallel Design)

  (2) แบบวิจัยแบบลําดับขั้นเชิงอธิบาย (The Explanatory Sequential Design)

  (3) แบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงสํารวจ (The Exploratory Sequential Design)

  (4) แบบวิจัยโดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยให
   ความสําคัญกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนหลัก (The  Embedded Design)

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ

เชื่อมโยงและ
เปรียบเทียบ

ตีความ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ
ตอดวย ตีความ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ
นําไปสู ตีความ

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ (กอน ระหวาง หรือหลัง)

ตีความ
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  (5) แบบวิจัยแบบเนนการปฏิรูป (The Transformative Design)

  (6) แบบวิจัยแบบหลายข้ันตอน (The Multiphase Design)

รปที่ 1 การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 6 รูปแบบ
ที่มา : Creswell and Plano Clark, 2011 : 69

บทสรุป

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ
ตอดวย ตีความ

การวิจัยครั้งที่ 1 :
เชิงปริมาณ

การวิจัยครั้งที่ 2 :
เชิงคุณภาพ

การวิจัยครั้งที่ 3 :
ผสมผสาน

กําหนด

กําหนด

วัตถุประสงคทั้งหมดของโครงการ

แบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการทั้ง 6 รูปแบบ
ท่ีกลาวถึงในบทความน้ีเปนแนวคิดของ (Creswell 
and Plano Clark, 2011) ซึ่งมีความคลายคลึง
กับแนวคิดของ (Teddlie and Tashakkori, 
2009) ที่วาการออกแบบวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการประกอบไปดวยการใชระเบียบวิธีการวิจัย 
(Methodological  Approaches) ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และมีการวิจัยมากกวาหนึ่งชวง 
(More Than One Strand) โดยในแตละชวง

ของการวิจัยประกอบไปดวยขั้นตอนของการ
กําหนดความคิดรวบยอด (Conceptualization 
Stage) ขั้นตอนวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห
ขอมูล (Methodological/Analytical Stage) 
และขั้นตอนการอนุมานหรือสรุปผล (Inferential 
Stage) ซึ่งในทายที่สุดจะนําผลการวิเคราะหขอมูล
ทั้งของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง-
คุณภาพมาบูรณาการไปสูการสรุปผลหรือการ-
อนุมานแบบอภิมาน (A Meta - inference) 
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ถึงแมวาการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการจะยังไมเปน
ที่นิยมอยางกวางขวางในแวดวงวิชาการอันเน่ือง
มาจากการวิจัยรูปแบบน้ีเพ่ิงถือกําเนิดและพัฒนา
ขึ้นมาเปนชุมชนนักวิจัยในกลุมที่สาม (Third 
Research Community) นอกเหนือไปจากการวิจัย
เชิงปริมาณซ่ึงถือเปนกลุมแรกและการวิจัยเชิง
คุณภาพซ่ึงถือเปนกลุมท่ีสองโดยยืนยันไดจากผล
การสังเคราะหบทความวิจัยสาขาธุรกิจและการจัดการ
ของ (Cameron and Molina - Azorin, 2011) 
ที่พบวามีบทความวิจัยเพียง 14 % ที่ใชแบบ-
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ สวนที่เหลือ 76 % 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และ 10 % เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ รวมถึงผลการวิเคราะหเนื้อหาของ
บทความท่ีตีพิมพในวารสารดานการตลาดของ 
(Harrison and Reilly, 2011) จํานวน
ทั้งสิ้น 2,166 บทความ มีเพียง 43 บทความ
เทานั้นที่เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ โดย
เปนแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงอธิบายหรือเชิง
สํารวจ 34 บทความ แบบวิจัยแบบคูขนาน
เขาหากัน 8 บทความ และแบบวิจัยแบบหลาย
ขั้นตอน 1 บทความ อยางไรก็ตาม แนวโนม
ของการวิจัยในอนาคตนาจะตกอยูภายใตกระแส
ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเปนหลัก ทั้งนี้
เพราะการวิจัยรูปแบบน้ีเปนแบบของการวิจัยท่ีมี
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและขอมูล
เชิงคุณภาพแลวนําผลการวิเคราะหขอมูลของ
ทั้งสองวิธีการมาผสมผสานกัน เพื่อเปรียบเทียบ
และยืนยันความถูกตองของผลการวิจัยท้ังหมด
ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจตอปญหาการวิจัยไดดีกวา
การใชวิธีวิทยาและวิธีการวิจัยอยางใดอยางหน่ึง
เพียงอยางเดียว นอกจากนี้กระบวนทัศนหลักที่ใช
ในการแสวงหาความรูความจริงของการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการท่ีมุงเนนการแสวงหาความรู
ความจริงท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
ยังสอดคลองกับโจทยการวิจัยท่ีมุงแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันอีกดวย
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