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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงผสานวิธีเป็นการนาการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมกันโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้จุดเด่นของ
การวิจัยประเภทหนึ่งมาแก้ไขจุดอ่อนของการวิจัยอีกประเภทหนึ่ง โดยในหนึ่งงานวิจัยจะมีการผสมผสานกันทางใดทางหนึ่งระหว่างงานวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงผสานวิธีสามารถนามาเสริมกันโดยอาจใช้ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งอธิบายขยาย
ความผลการวิจัยของอีกวิธีหนึ่งได้ทั้งนี้จะช่วยให้การตอบคาถามการวิจัยมีความละเอียด ชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริ มาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว นอกจากนี้การวิจัยเชิงผสานวิธีอาจทาให้เกิดข้อค้นพบใหม่ได้อีกด้วย และการวิจัยเชิงผสานวิ ธี นั้ นมี
ด้วยกันหลายรูปแบบแต่การวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design) เป็นการวิจัยที่ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมกันกับเชิง
ปริมาณโดยให้ความสาคัญกับการวิจัยทั้งสองแบบเท่า ๆ กันและนาผลการวิจัยมาสรุปรวมกันในส่วนของการแปลผล ทั้งนี้ เพื่ อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลหรือทาให้ผลการวิจัยนั้นสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้การวิจัยแบบพร้อมกันเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงผสานวิธีที่ได้รั บ
ความนิยมนามาใช้มากที่สุด เพราะทาให้สามารถตอบคาถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมแม้มีเวลาหรือทรัพยากรที่จากัด
ค าสาค ัญ : การวิจัยเชิงผสานวิธี , การวิจัยแบบพร้อมกัน

Abstract
The Mix method is to bring research quantitative research and qualitative research are mixed with the
main purpose to use the strengths of one of the types of research was the weakness of another type of
research. In one of the research will be combined any way between qualitative and quantitative research, where
research results from merging research methods can complement each other by using one of the methods of
describing the findings emphasise the findings of another way this will help both the answer the research
questions have a clear resolution, rather than using quantitative or qualitative. In addition to research, the merged
approach might cause the new discovery. And research that have merged together in several forms, but the
research Convergent Parallel Design is the research conducted qualitative research with a quantitative focus on
research both equally. The findings were summarized in the interpretation of results. In order to verify the
accuracy of the information or make the results that more complete. The research model, together with a study
research merge how popular used as much as possible. Because it can answer the research clearly and cover
even have time or resources Limited.
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บทน า
การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริ งอย่ างมี ระบบแบบแผนซึ่ ง Creswell & Clark (2011) ได้ เสนอปั จจั ยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิ จั ยไว้ 4 ประการ คื อ ระดั บการเชื่ อมโยงของผลการวิ จั ย เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
(Integration) ระดับความสาคัญของผลการวิจัยเชิงปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ (Priority) เวลาในการดาเนิ นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ (Timing) และช่วงเวลากับวิธีการผสานการวิจัยเชิงปริมาณและเชิ งคุ ณภาพ (Mixing) การวิ จั ยแบบผสมผสานยึ ดปรั ชญา
ปฏิบัตินิยม ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความเชื่อพื้นฐานในการแสวงหาความจริงที่เน้นผลลั พธ์ จากการปฏิ บั ติ มุ่ งการแก้ ปั ญหามากกว่ าการ
ยึดติดวิธีวิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลหลากหลายวิ ธี
การวิจัยเชิงผสานวิธี เป็นการวิ จั ยที่ ใช้ วิ ธี วิ จั ยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพร่ วมกั น เช่ น การ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปข้อมูล เพื่อหาคาตอบของการวิจัยให้เกิดความครอบคลุ ม ลุ่ มลึ กและชั ดเจน มากที่ สุ ด ซึ่ งจะน า ไปสู่
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่กาลังศึกษา ภัทราวดี มากมี (2559ก) ในปั จจุ บั นการวิ จั ยส่ วนมากมี ความซั บซ้ อนมากขึ้ นดั งนั้ นการ
วิจัยเชิงผสานวิธีจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดในการหาคาตอบในปรากฏการณ์ ที่ ต้ องศึ กษา อย่ างไรก็ ตามการวิ จั ยเชิ ง
ผสานวิธีกม็ ีลักษณะเฉพาะและเกณฑ์กาหนดหลายประการที่นักวิจัยจะต้ องตระหนั กและดาเนิ นการให้ เหมาะสม เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง
ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
นักวิจัยโดยส่วนมากมักจะคุ้นเคยกับการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างดี แต่ในการวิ จั ยธุ รกิ จมี นั กวิ จั ย
น้อยคนที่จะนาเอางานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาผสมรวมกันได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน ซึ่งการวิ จั ยแบบเชิ งผสานวิ ธี นั้ นมี
หลายรูปแบบ เช่น แบบพร้อมกัน แบบขั้นตอนเชิงอธิบาย แบบขั้นตอนเชิงสารวจ แบบรองรับภายใน แบบพัฒนาวิธีการ เป็ นต้ น แต่
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน โดยเป็นการให้ข้อมูลในเชิงลึกแบบลงรายละเอี ยดเพื่ อท าให้ เกิ ด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนาการวิจัยแบบผสานวิธีรูปแบบคู่ขนานไปใช้ในการวิจัยธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
แนวค ิด เรื่องการวิจัย เช ิง ผสานวิธ ี
การเกิดขึ้นของการวิจัยเชิง ผสานวิธี (Mixed Methods Research หรือ MMR) มีรากฐานมาจากปรัชญาปฏิ บั ติ
นิยม (Pragmatism) และแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) Johnson & Onwuegbuzie (2004) ซึ่ ง การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี
เกิดขึ้นครั้งแรก ใน ค.ศ.1959 โดย Campbell และ Fiske เป็นผู้ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริ ม าณหลายๆ วิ ธี แ ละเพิ่ ม วิ ธี เ ชิ ง
คุณภาพเข้าไปในการศึกษาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลังจากนั้นมีนักวิชาการอี ก หลายท่ า นออกมาแสดง
ทัศนะเกี่ยวกับการผสมผสานวิธีเก็บข้ อ มู ล เช่ น Sieber Bryman, Reichardt & Rallis เป็ น ต้ น จนกระทั่ ง ค.ศ.2003
Creswell ได้เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิ จัยเชิงคุณภาพ และการ
วิจัยเชิงผสานวิธี ต่อมาใน ค.ศ.2005 การวิจัยแบบผสมผสานได้รับการยอมรับมากขึ้น ภัทราวดี มากมี (2559ข)
ถึงแม้ว่าแนวคิดการวิจัยเชิงผสานวิธีจะมีการยอมรับที่มากขึ้น แต่ก็ยังคงมีการถกเถียงกันระหว่างกลุ่มปฏิฐานนิยมหรือ
ประจักษ์นิยม (positivist) ที่นิยมระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และกลุ่มโครงสร้างนิยมหรือปรากฏการณ์
นิยม (constructivist) ที่นิยมระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) ต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อในทฤษฎีของตนและ
พยายามโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพือ่ ให้ฝ่ายตนเหนือกว่า จนกระทั่งได้เกิดบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า นักปฏิบัตินิยม (Pragmatists)
ได้มีการผนวกรวมทั้งสองกลุ่มหรือทั้งสองความคิดเข้าด้วยกันเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการวิจัยเรียกว่า ระเบียบวิธีเชิงผสานวิธี
(Mixed Methods) โดยจาแนกได้เป็น 3 ยุคใหญ่ ได้แก่ 1) ยุคระเบียบวิธีเดี่ยวหรือยุคนักวิจัยบริสุทธิ์ 2) ยุคระเบียบวิธีผสม 3)
ยุคการวิจัยรูปแบบผสานวิธี ซึ่งรูปแบบของการผสานวิธีในยุคที่ 3 เป็นการผนวกรวมกันระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพ Edmond & Kennedy (2013)
Creswell & Plano (2007) กล่าวว่า การวิจัยเชิงผสานวิธีเป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบเข้าด้วยกันนั้นคือ
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในหนึ่งงานวิจัยจะมีการผสมผสานกันทางใดทางหนึ่งระหว่างงานวิจัยเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพและ Creswell (2009) ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงผสานวิธีสามารถเสริมกันโดยใช้ผลการวิจัยจากวิธี
หนึ่งอธิบายขยายความผลการวิจัยของอีกวิธีหนึ่งได้ทั้งนี้จะช่วยให้การตอบคาถามการวิจัยมีความละเอียด ชัดเจนมากกว่าการใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว นอกจากนี้ยังสามารถนาผลการการวิจัยจากวิธีหนึ่ง ไปช่ ว ย
พัฒนาการเครื่องมือวิจัยอีกวิธีหนึ่งหรือนาเอาผลการวิจัยวิธีหนึ่งไปตั้งคาถามการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง ได้ด้วย เพราะการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพต่างก็มจี ุดด้อยในตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยสามารถใช้จุดเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดด้อย
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขณะเดียวกันอาจใช้จุดเด่นของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้แก้ไขจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณได้
เช่นเดียวกัน
สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2552) การวิจัยเชิงผสานวิธี เป็นการวิเคราะห์หรือเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือลาดับก่อนหลังก็ได้ โดยผู้วิจัยเป็นคนเลือกที่จะให้ความสาคัญกับข้อมูลว่าให้ข้อมูลใดเป็นข้อมูล
หลักและข้อมูลใดเป็นข้อมูลรองในการวิเคราะห์ข้อมูล ภัทราวดี มากมี (2559ข) นอกจากนี้การวิจัยเชิงผสานวิธีนั้นจะช่วยให้
นักวิจัยได้คาตอบที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาอย่างกว้างขวาง ลุ่มลึกสอดคล้องกับความเป็นจริงของศาสตร์
ทางสังคมหรือทางการศึกษามากกว่าที่จะยึดมั่นเพียงเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้านใดด้านหนึ่ง
จากการรวบรวมแนวคิ ดของนั กวิ ชาการสารมารถกล่ าวได้ ว่ า การวิ จั ยเชิ ง ผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) เป็ น
เทคนิควิธีวิจัยแบบที่นาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิ งคุ ณภาพมาผสมผสานกั นในการท าวิ จั ยเรื่ องเดี ยวกั น เพื่ อตอบ
คาถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นกว่าในอดีตและอาจทาให้ก่อเกิ ดความรู้ ใหม่ โดยมี พื้ นฐานแนวคิ ดจากการ
หลอมรวมปรัชญาของกลุ่มปฏิฐานนิยมและกลุ่มปรากฎการณ์นิยมเข้าด้วยกั น ท าให้ มี เรี ยกกลุ่ มที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ว่ าเป็ นกลุ่ มแนวคิ ด
ปฏิบัตินิยม (Pragmatist) ซึ่งมีความเชื่อว่ากลุ่มนี้ยอมรั บธรรมชาติของความจริงทั้งสองแบบตามแนวคิ ดของนั กปรั ชญาทั้งสองกลุ่ม
แนวค ิด การวิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน
Creswell (2013) การวิ จั ยแบบพร้ อมกั น (Convergent Parallel Design) เป็ นการวิ จั ยที่ ดาเนิ นการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ
พร้อมกันกับเชิงปริมาณโดยให้ความสาคัญกับการวิจัยทั้งสองแบบเท่า ๆ กั นและน าผลการวิ จั ยมาสรุ ปรวมกั นในส่ วนของการแปล
ผล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือท าให้ ผลการวิ จั ยนั้ นสมบู รณ์ มากขึ้ น นอกจากนี้ การวิ จั ยแบบพร้ อมกั นเป็ น
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีที่ได้รับความนิยมนามาใช้มากที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะว่ าการวิ จั ยแบบผสานวิ ธี เป็ นการน าเอาผลการวิ จั ย
จากทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาสนับสนุนกันให้สมบูรณ์ โดยส่วนมากการดาเนินการวิจัยแบบพร้ อมกั นจะใช้ ในกรณี ที่ นั กวิ จั ย
มีเวลาหรือทรัพยากรจากัดในการเก็บข้อมูลและนักวิจัยมีทักษะความช านาญทั้ งการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ เพราะต้ อง
สามารถเก็บและวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งสองรู ปแบบพร้ อมกันได้
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยแบบผสานวิธีจะดาเนินการพร้อมกันทั้งสองวิธีการวิจัย แต่เป็นการเก็บข้อมูลแบบเป็นอิสระ
ต่อกัน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพอาจใช้คาถามปลายเปิด การวิจัยเชิงปริมาณใช้คาถามปลายปิด แต่ให้ความสาคัญกับทั้งสองวิธีเท่าๆ กัน
การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงผสานวิธี พรรณปพร ลีวิโรจน์ (2559) ใช้วิธี การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ แยกจากกั นโดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content analysis) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic analysis)
ส่วนการแปลผลหรือการสรุปผลการวิจัยจะเป็นการรวมผล (Merge) การวิ จั ยทั้ งสองวิ ธี วิ จั ยเข้ าด้ วยกั น โดยสามารถแบ่ ง
การสรุปผลการวิจัยเชิงผสานวิ ธีได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ Creswell and Plano Clark (2007)
1. การวิจัยแบบฐานข้อมูลคู่ขนาน (The Parallel Databases Variant) เป็นการคัดเลือกเอาผลการวิจัยที่เหมือนกันมาวิเคราะห์
เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องกันของผลการวิจัยและนาข้อมูลที่ต่างกันมาเปรียบเทียบเพื่อสังเคราะห์เป็นผลการวิจัยและอภิปรายผล
2. การวิจัยแบบแปลงรูปข้อมูล (The Data–transformation Variant) เป็นการนาผลการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพมา
แปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นจึงนาผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งวิธี นี้ จ ะท าให้
การผสมผสานข้อมูลสามารถกระทาได้โดยตรง
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3. การวิจัยแบบยืนยันผลลัพธ์เชิงปริมาณ (The Data - validation Variant) เป็นการวิจัยที่ ต้อ งยื น ยั น ความ
ถูกต้องของข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการใช้ข้อคาถามแบบปลายปิด ซึ่งทาได้โดยการเพิ่ ม ข้ อ คาถามเชิ ง คุ ณ ภาพลงใน
แบบสอบถามแล้วนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้สนับสนุนผลหรือข้อค้นพบเชิงปริมาณ แต่การทาวิจัยรูปแบบ
นี้อาจทาให้ไม่ได้รับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
จุด มุ่ง หมายและลักษณะสาค ัญ ข องการวิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน
จากการแนวคิดของนักวิชาการ เช่น Creswell & Clark (2007); Creswell (2009) และนักวิช าการท่ า นอื่ น ๆ
สามารถสรุปจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานได้ดังนี้
1. เพื่อลดจุดอ่อนของแต่ละวิธีวิจัยและเสริมจุดแข็งของการวิจัยในแต่ละวิธี
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลการวิจัยด้วยการใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า
3. เพื่อเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ในประเด็นที่แตกต่างกันของปรากฏการณ์ที่ศึกษา
4. เพื่อหาข้อค้นพบใหม่ที่เกิดจากประเด็นที่ขัดแย้งกันระหว่างผลของวิธีวิจัยหนึ่งกับผลของอีกวิธีวิจัยหนึ่ง
5. เพื่อขยายงานวิจัยให้มีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น
ลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน จากแนวคิดของนักวิชาการ เช่น Teddlie, C.& Tashakkori,
A (2003) ; Johnson & Christensen (2014) สามารถสรุปลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานได้ดังนี้
1. ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกันเพือ่ ตอบคาถามวิจัย
2. ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพือ่ เสริมซึ่งกันและกัน
3. สรุปผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ผลที่เหมือนกันและข้อแตกต่างของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่ อ
ลดจุดอ่อนของแต่ละวิธีวิจัย
จากลั กษณะส าคั ญทั้ ง 3 ข้ อดั งกล่ าวข้ างต้ นสามารถเรี ยกรวมกั นว่ า “การผสมผสานวิ ธี วิ ทยา” (Methodological
Eclecticism) หมายถึง การเลือกสรรและการบูรณาการวิธีวิทยาที่เหมาะสมที่สุด จากการวิ จั ยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพมาใช้ เพื่ อ
ศึกษาปรากฏการณ์หรือประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ
จากทัศนะของนักวิชาการข้างต้น สามารถแยกเป็นประเด็ นโดยสรุ ปลั กษณะและจุ ดมุ่ งหมายของการวิ จั ยเชิ งผสานวิ ธี
แบบคู่ขนานแสดงได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน
ประเด็น
ลักษณะสาค ัญ / จุด เน้น
ลักษณะร่วมของวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีการกาหนดวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน
จุดเน้น
ให้ความสาคัญกับวิธีการดาเนินการวิ จั ย และการเก็ บ ข้ อ มู ล ของทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ในการเก็ บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีทางสถิติ และวิเคราะห์ข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพด้วยวิธีการพรรณนา
ผลการวิจัย
ข้อมูลที่ได้มีลักษณะผสมผสานกันโดยข้อมูลที่ได้นั้นอาจนามาใช้สนับสนุ น
กันหรือใช้เปรียบเทียบและอาจนามาซึ่งข้อค้นพบใหม่ๆ
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ตัว แบบข องการออกแบบการวิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
และวิเคราะห์
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
และวิเคราะห์

นาผลที่ได้มาเปรียบเทียบ
หรือโยงความสัมพันธ์

แปลผล / สรุปผล

ลักษณะการผสานวิธ ีแบบคขนานของการวิ
ู่
จยั เช ิงปริมาณและเช ิงค ุณภาพ
ลักษณะสาคัญๆ ในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิ ง ผสานวิ ธี แ บบคู่ ข นาน
แสดงได้ดังตารางที่ 2 Creswell (2009) และ Creswell (2013)
ตารางที่ 2 ลักษณะสาคัญในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน
องค ์ประกอบ
วิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน
วิจัย เช ิง ปริม าณ
วิจัย เช ิง ค ุณ ภาพ
ข องการวิจัย
วั ตถุ ประ สง ค์ ใช้การเปรียบเทียบ
ศึกษา หาความหมาย และ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
การวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทาความเข้าใจกับ
สรุปผลอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่
และใช้การอ้างอิงผลการศึกษา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ประชากรและทาความเข้าใจกับ
จากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร ภายใต้บริบทใดบริบทหนึ่ง ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา
ทั้งหมด
หรือทาความเข้าใจกับกรณีที่
ต้องการศึกษา
คาถามการวิจัย ถามเกี่ยวกับระดับ
ถามเกี่ยวกับสาเหตุของการ ตั้งคาถามทั้งระดับความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็น เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ว่ามี ของตัวแปรที่เป็นสาเหตุและผล
สาเหตุกับตัวแปรที่เป็นผลหรือ ลักษณะหรือความหมาย
หรือตัวแปรตามพร้อมกับคาถาม
ตัวแปรตาม
อย่างไร
เพื่ออธิบายถึงลักษณะของการ
เกิดปรากฎการณ์นั้นๆ
กา รเ ลื อ กกลุ่ ม ใช้หลักของความน่าจะเป็ น ใน ใช้ ก ารเ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้การเลือกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบใช้
ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง
คว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น แ ล ะ แ บ บ
เฉพาะเจาะจง
การเก็บข้อมูล สร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม) ใช้ผู้วิจัยเป็นเป็นเครื่องมือ ใช้ทั้งเครื่องมือ(แบบสอบถาม)
และตรวจสอบคุณภาพของ
หลักในการเก็บข้อมูล โดย และผู้วิจัย (การสัมภาษณ์) ในการ
เครื่องมือ เช่น ความเที่ยงตรง อาศัยการสังเกตและการ
เก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กันหรือใน
ความเชื่อมั่น ของเครื่องมือ
สัมภาษณ์
เวลาเดียวกัน
ก่อนการนาไปใช้เก็บข้อมูลจริง
กา รวิ เ ครา ะ ห์ ใช้วิธีการทางสถิติในการ
ใช้วิธีการสรุปแบบพรรณนา ใช้ ทั้ งวิ ธี การทาง สถิ ติ และ กา ร
ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและอ้างอิง ถึง โดยการเล่ าเ รื่ อ งและ ใ ช้ พรรณนาเล่าเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
คาพูดที่ได้ จากการสั มภาษณ์
มาประกอบการวิเคราะห์
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค ์ประกอบ
วิจัย เช ิง ปริม าณ
วิจัย เช ิง ค ุณ ภาพ
ข องการวิจัย
ก า ร ส รุ ป สรุป ผลโดยอธิ บ ายถึ ง ระดั บ สรุปผลโดยการเชื่อมโยง
ผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

วิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน
สรุปโดยอธิบายถึงระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรและและ
อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้น

ข ้อดี- ข อ้ จากัด ของการทาวิจยั แบบคขนาน
ู่
สาหรับข้อดีและข้อจากัดของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานสามารถสรุปได้ดังนี้
ข ้อดีข องการวิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน
1. ทาให้สามารถตอบคาถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งบางครั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณหรื อ เชิ ง
คุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบได้
2. ทาให้ได้ผลการวิจัยที่ก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการศึกษาในมุมลึกและมุมที่กว้าง
ขึ้น
3. ทาให้นักวิจัยได้มีทราบถึงมุมมองความเป็นจริงของสังคมได้ชัดเจนขึ้น และไม่ยึดมั่นกับโลกทัศน์ในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว
4. ทาให้นักวิจัยสามารถตั้งคาถามการวิจัยและใช้วิธีการเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น
ข ้อจากัด ข องการวิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน
1. มีความยุ่งยากในการดาเนินการวิจัยมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิ งคุ ณภาพเพี ยงอย่ างเดี ยว เพราะนั กวิ จั ยต้ อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็ นอย่ างดี
2. สิ้นเปลืองทรัพยากร งบประมาณ และเวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้ อมูล
3. หากผลการวิจัยที่ออกมามีความขั ดแย้งกันจะเกิ ดความยากในการสรุ ปผลเพื่อสร้างความเข้ าใจกั บผู้อ่าน
4. หากทาการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบผิดๆ เช่น เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสั มภาษณ์ ที่ ไม่ ครอบคลุ มหรื อเก็ บข้ อมู ลเชิ ง
ปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยไม่เหมาะสม ผลการวิจัยที่ได้ก็จะไม่สามารถตอบคาถามการวิจั ยได้ อย่างสมบู รณ์
แนวทางการวิจัย เช ิง ผสานวิธ ีแบบค ู่ข นานในงานวิจัย ทางการจัด การ
การวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นเทคนิควิธีวิจัยที่นาเอาวิ ธี การวิ จั ยเชิ งปริ มาณและวิ ธี การวิ จั ยเชิ ง
คุณภาพมาผสมผสานในการทาวิจัยเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อตอบคาถามหรือวั ตถุ ประสงค์ การวิ จั ยให้ สมบู รณ์ มากขึ้ นและอาจท าให้
ก่อเกิดความรู้ใหม่ ซึ่งการวิจัยเชิงผสานวิธีก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่ วิ ธี ที่ ได้ รั บความนิ ยมและน ามาใช้ มากที่ สุ ด คื อ การวิ จั ยเชิ ง
ผสานวิธีแบบคู่ขนาน เพราะการดาเนิ นการวิ จั ยแบบคู่ ขนานเป็ นการน าเอาผลการวิ จั ยจากทั้ งเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณมา
สนับสนุนกันให้สมบูรณ์ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ สามารถสรุ ปแนวทางการวิ จั ยเชิ งผสานวิ ธี แบบคู่ ขนานในงานวิ จั ย
ทางการจัดการได้ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิ จั ยเชิ งปริ มาณและงานวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ
อย่างชัดเจน
2. การตั้งคาถามการวิจัย ควรตั้งคาถามเกี่ยวกับระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นสาเหตุและผลหรือตัวแปรตาม เพื่ อเป็ น
คาถามของการวิจัยเชิงปริมาณ พร้อมกับตั้งคาถามเพื่ออธิบายถึงลักษณะของการเกิดปรากฏการณ์นั้นๆ เพื่อเป็นคาถามของการวิ จั ยเชิ ง
คุณภาพ
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3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในงานวิ จั ยเชิ งปริ มาณ และแบบเฉพาะเจาะจง
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
4. การเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีทางสถิติ และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ย
วิธีการพรรณนาหรือการเล่าเรื่อง
6. การสรุปผลการวิจัย สรุปโดยอธิบายถึงระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรและอธิบายถึ งปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งข้ อมู ลที่
ได้มานั้นอาจมีลักษณะผสมผสานกัน โดยข้อมูลที่ได้นั้นอาจนามาใช้สนับสนุนกัน หรือใช้เปรียบเทียบและอาจนามาซึ่งข้อค้นพบใหม่ๆ
ตัว อย่างงานวิจยั เช ิงผสานวิธแี บบคขนานในงานวิ
ู่
จัยทางการจัดการ
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้การวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานในงานวิจัยทางการจัดการ
ตัว อย่างที่ 1
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ว ิจัย ณรงค์กร ศาสนา , เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และบุญเลิศ ไพรินทร์ ณรงค์กร ศาสนา (2556)
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย
1. พนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรีมีความเครียดในการทางานอยู่ในระดับใด
2. ปัจจัยใดที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี
วัต ถุประสงค ์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทางานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี
กระบวนการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานส่วนตาบลที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี
รวมทั้งหมด 493 คน
- กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณที่เป็นพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 220 คน
- กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เจาะลึกจากพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิ บั ติง านใน
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 5 คน
เค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการวิจัย
- เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Check List)
- เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indept-Interview)
การวิเ ค ราะห์ข ้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก็บรวบรวมได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานคือ F-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้
การวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยการตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ รวมทั้งจาก
เอกสารของการสัมภาษณ์เชิงลึก
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การสรุปผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบควบคู่กันไป โดยยึดประเด็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความเครียดในการทางานและวิธีหรือแนวทางในการบริหารความเครียดในการทางาน
ตัว อย่างที่ 2
เรื่อง วัฒนธรรมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
ผู้ว ิจัย อิสระ ทองสามสี , อาคม ใจแก้ว , ชิดชนก เชิงเชาว์ และเทอดธิดา ทิพย์รัตน์ อิสระ ทองสามสี (2556)
วัต ถุประสงค ์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กระบวนการวิจัย
ประช ากรและกลุ่ม ตัว อย่าง
- กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้ปฏิบัติงาน 765 คน จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่งได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน
- กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้ปฏิบัติงาน 18 คน เลือกจากผู้มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
เค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการวิจัย
- เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Check List)
- เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indept-Interview)
การวิเ ค ราะห์ข ้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้เทคนิคโมเดลสมการโครงสร้าง
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ทฤษฎีฐานราก
การสรุปผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบประเด็นต่อประเด็น

สรุป
การวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตอบคาถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและครอบคลุ ม มากขึ้ น ซึ่ ง
บางครั้งการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบได้ และด้วยวัตถุประสงค์การวิจัยที่แตกต่างกั น การออกแบบ
งานวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานจึงแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบตามลักษณะของการการผสานข้อมูลระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Creswell, 2009) เนื่องจากการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานมีความมุ่งหมายที่จะลดข้อด้อยของงานวิ จั ยในแต่ ละแบบ
ดังนั้นตัวนักวิจัยจึงต้องทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ และรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้อย่างถ่ องแท้ เสี ยก่ อน จึ ง
จะทาให้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพมีลักษณะที่ส่งเสริมกันและสามารถตอบคาถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและลึ กซึ้ งได้ (วั ลนิ กา
ฉลากบาง 2559) แต่การจะนารูปแบบใดไปใช้จะต้องคานึงถึงคาถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นสาคัญ กล่ าวคื อ การดาเนิ นงาน
วิจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะดาเนินการด้วยแบบแผนใดต้องสามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือตอบวัตถุประสงค์ของการวิ จั ยได้ ดีที่ สุ ด
จึงจะเรียกได้ว่าการวิจัยที่สมบูรณ์
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