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บทค ัดย่อ 
 

 การวิจัยเชิงผสานวิธีเป็นการน าการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมกันโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้จุดเด่นของ
การวิจัยประเภทหนึ่งมาแก้ไขจุดอ่อนของการวิจัยอีกประเภทหนึ่ง  โดยในหนึ่งงานวิจัยจะมกีารผสมผสานกันทางใดทางหนึ่งระหว่างงานวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้จากการวิจัยเชิงผสานวิธีสามารถน ามาเสริมกันโดยอาจใช้ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งอธิบายขยาย
ความผลการวิจัยของอีกวิธีหนึ่งได้ท้ังนี้จะช่วยให้การตอบค าถามการวิจัยมีความละเอียด ชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว  นอกจากนี้การวิจัยเชิงผสานวิธีอาจท าให้เกิดข้อค้นพบใหม่ได้อีกด้วย  และการวิจัยเชิงผสานวิธีนั้นมี
ด้วยกันหลายรูปแบบแต่การวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design)  เป็นการวิจัยท่ีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมกันกับเชิง
ปริมาณโดยให้ความส าคัญกับการวิจัยท้ังสองแบบเท่า ๆ  กันและน าผลการวิจัยมาสรุปรวมกันในส่วนของการแปลผล  ท้ังนี้ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลหรือท าให้ผลการวิจัยนั้นสมบูรณ์มากข้ึน  นอกจากนี้การวิจัยแบบพร้อมกันเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงผสานวิธีท่ีได้รับ
ความนิยมน ามาใช้มากท่ีสุด เพราะท าให้สามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมแม้มีเวลาหรือทรัพยากรท่ีจ ากัด 
 

ค  าส าค ั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 
 การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงอย่างมีระบบแบบแผนซ่ึง Creswell & Clark  (2011) ได้เสนอปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยไว้  4  ประการ คือ ระดับการเช่ือมโยงของผลการวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Integration) ระดับความส าคัญของผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Priority) เวลาในการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ (Timing) และช่วงเวลากับวิธีการผสานการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixing) การวิจัยแบบผสมผสานยึดปรัชญา
ปฏิบัตินิยม ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีความเช่ือพื้นฐานในการแสวงหาความจริงท่ีเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติ มุ่งการแก้ปัญหามากกว่าการ
ยึดติดวิธีวิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี  
 การวิจัยเชิงผสานวิธี เป็นการวิจัยท่ีใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน เช่น การ เก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปข้อมูล  เพื่อหาค าตอบของการวิจัยให้เกิดความครอบคลุม ลุ่มลึกและชัดเจน มากท่ีสุด  ซ่ึงจะน า ไปสู่
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีก าลังศึกษา ภัทราวดี  มากมี (2559ก) ในปัจจุบันการวิจัยส่วนมากมีความซับซ้อนมากข้ึนดังนั้นการ
วิจัยเชิงผสานวิธีจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการหาค าตอบในปรากฏการณ์ท่ีต้องศึกษา   อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิง
ผสานวิธีก็มีลักษณะเฉพาะและเกณฑ์ก าหนดหลายประการท่ีนักวิจัยจะต้องตระหนักและด าเนินการให้เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลการวิจัยท่ีครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 นักวิจัยโดยส่วนมากมักจะคุ้นเคยกับการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างดี  แต่ในการวิจัยธุรกิจมีนักวิจัย
น้อยคนท่ีจะน าเอางานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาผสมรวมกันได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน  ซ่ึงการวิจัยแบบเชิงผสานวิธีนั้นมี
หลายรูปแบบ  เช่น  แบบพร้อมกัน  แบบข้ันตอนเชิงอธิบาย  แบบข้ันตอนเชิงส ารวจ  แบบรองรับภายใน  แบบพัฒนาวิธีการ เป็นต้น  แต่
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะอธิบายเก่ียวกับการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน โดยเป็นการให้ข้อมูลในเชิงลึกแบบลงรายละเอียดเพื่อท าให้เกิด
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและสามารถน าการวิจัยแบบผสานวิธีรูปแบบคู่ขนานไปใช้ในการวิจัยธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

แนวค ิดเร ื่องการวิจัยเช ิงผสานวิธ ี 
 การเกิดข้ึนของการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research หรือ MMR) มีรากฐานมาจากปรัชญาปฏิบัติ
นิยม (Pragmatism) และแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) Johnson & Onwuegbuzie (2004) ซ่ึงการวิจัยแบบผสานวิธี
เกิดข้ึนคร้ังแรก ใน ค.ศ.1959 โดย Campbell และ Fiske เป็นผู้ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณหลายๆ วิธีและเพิ่ม วิธีเ ชิง
คุณภาพเข้าไปในการศึกษาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  หลังจากนั้นมีนักวิชาการอีกหลายท่านออกมาแสดง
ทัศนะเก่ียวกับการผสมผสานวิธีเก็บข้อมูล เช่น Sieber Bryman, Reichardt & Rallis เป็นต้น จนกระท่ัง ค.ศ.2003 
Creswell ได้เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และการ
วิจัยเชิงผสานวิธี  ต่อมาใน ค.ศ.2005 การวิจัยแบบผสมผสานได้รับการยอมรับมากข้ึน ภัทราวดี มากมี (2559ข)   
 ถึงแม้ว่าแนวคิดการวิจัยเชิงผสานวิธีจะมกีารยอมรับท่ีมากข้ึน แต่ก็ยังคงมีการถกเถียงกันระหว่างกลุ่มปฏิฐานนิยมหรือ
ประจักษ์นิยม (positivist) ท่ีนิยมระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และกลุ่มโครงสร้างนิยมหรือปรากฏการณ์
นิยม (constructivist) ท่ีนิยมระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) ต่างฝ่ายต่างมีความเช่ือในทฤษฎีของตนและ
พยายามโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพือ่ให้ฝ่ายตนเหนือกว่า  จนกระท่ังได้เกิดบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า นักปฏิบัตินิยม (Pragmatists) 
ได้มีการผนวกรวมท้ังสองกลุ่มหรือท้ังสองความคิดเข้าด้วยกันเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการวิจัยเรียกว่า  ระเบียบวิธีเชิงผสานวิธี 
(Mixed Methods) โดยจ าแนกได้เป็น 3 ยุคใหญ ่ได้แก่ 1) ยุคระเบียบวิธีเด่ียวหรือยุคนักวิจัยบริสุทธ์ิ  2) ยุคระเบียบวิธีผสม 3) 
ยุคการวิจัยรูปแบบผสานวิธี  ซ่ึงรูปแบบของการผสานวิธีในยุคท่ี 3 เป็นการผนวกรวมกันระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพ Edmond & Kennedy (2013) 
 Creswell & Plano  (2007) กล่าวว่า  การวิจัยเชิงผสานวิธีเป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบเข้าด้วยกันนั้นคือ  
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยในหนึ่งงานวิจัยจะมีการผสมผสานกันทางใดทางหนึ่งระหว่างงานวิจัยเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพและ Creswell (2009) ผลการวิจัยท่ีได้จากการวิจัยเชิงผสานวิธีสามารถเสริมกันโดยใช้ผลการวิจัยจากวิธี
หนึ่งอธิบายขยายความผลการวิจัยของอีกวิธีหนึ่งได้ท้ังนี้จะช่วยให้การตอบค าถามการวิจัยมีความละเอียด ชัดเจนมากกว่าการใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว  นอกจากนี้ยังสามารถน าผลการการวิจัยจากวิธีหนึ่ง ไปช่วย
พัฒนาการเคร่ืองมือวิจัยอีกวิธีหนึ่งหรือน าเอาผลการวิจัยวิธีหนึ่งไปต้ังค าถามการวิจัยอีกวิธีหนึ่งได้ด้วย  เพราะการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพต่างก็มจีุดด้อยในตนเอง  ดังนั้นผู้วิจัยสามารถใช้จุดเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดด้อย
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ   ขณะเดียวกันอาจใช้จุดเด่นของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้แก้ไขจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณได้
เช่นเดียวกัน 
 สิทธ์ิ  ธีรสรณ์ (2552) การวิจัยเชิงผสานวิธี เป็นการวิเคราะห์หรือเก็บข้อมลูท้ังท่ีเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึง
อาจเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือล าดับก่อนหลังก็ได้  โดยผู้วิจัยเป็นคนเลือกท่ีจะให้ความส าคัญกับข้อมลูว่าให้ข้อมูลใดเป็นข้อมูล
หลักและข้อมูลใดเป็นข้อมลูรองในการวิเคราะห์ข้อมูล ภัทราวดี มากมี (2559ข) นอกจากนี้การวิจัยเชิงผสานวิธีนั้นจะช่วยให้
นักวิจัยได้ค าตอบท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในประเด็นท่ีศึกษาอย่างกว้างขวาง ลุ่มลึกสอดคล้องกับความเป็นจริงของศาสตร์
ทางสังคมหรือทางการศึกษามากกว่าท่ีจะยึดมั่นเพียงเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้านใดด้านหนึ่ง  
 จากการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการสารมารถกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็น
เทคนิควิธีวิจัยแบบท่ีน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันในการท าวิจัยเร่ืองเดียวกัน  เพื่อตอบ
ค าถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างสมบูรณ์มากข้ึนกว่าในอดีตและอาจท าให้ก่อเกิดความรู้ใหม่  โดยมีพื้นฐานแนวคิดจากการ
หลอมรวมปรัชญาของกลุ่มปฏิฐานนิยมและกลุ่มปรากฎการณ์นิยมเข้าด้วยกัน  ท าให้มี เรียกกลุ่มท่ีเกิดข้ึนใหม่ว่าเป็นกลุ่มแนวคิด
ปฏิบัตินิยม (Pragmatist) ซ่ึงมีความเช่ือว่ากลุ่มนี้ยอมรับธรรมชาติของความจริงท้ังสองแบบตามแนวคิดของนักปรัชญาท้ังสองกลุ่ม 
 

แนวค ิดการวิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน 
 Creswell (2013) การวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design)  เป็นการวิจัยท่ีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
พร้อมกันกับเชิงปริมาณโดยให้ความส าคัญกับการวิจัยท้ังสองแบบเท่า ๆ  กันและน าผลการวิจัยมาสรุปรวมกันในส่วนของการแปล
ผล  ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือท าให้ผลการวิจัยนั้นสมบูรณ์มากข้ึน  นอกจากนี้การวิจัยแบบพร้อมกันเป็น
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีท่ีได้รับความนิยมน ามาใช้มากท่ีสุด  ท้ังนี้ก็เพราะว่าการวิจัยแบบผสานวิธีเป็นการน าเอาผลการวิจัย
จากท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาสนับสนุนกันให้สมบูรณ์  โดยส่วนมากการด าเนินการวิจัยแบบพร้อมกันจะใช้ในกรณีท่ีนักวิจัย
มีเวลาหรือทรัพยากรจ ากัดในการเก็บข้อมูลและนักวิจัยมีทักษะความช านาญท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพราะต้อง
สามารถเก็บและวิเคราะห์ผลการวิจัยท้ังสองรูปแบบพร้อมกันได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยแบบผสานวิธีจะด าเนนิการพร้อมกันท้ังสองวิธีการวิจัย  แต่เป็นการเก็บข้อมูลแบบเป็นอิสระ
ต่อกัน  โดยการวิจัยเชิงคุณภาพอาจใช้ค าถามปลายเปิด  การวิจัยเชิงปริมาณใช้ค าถามปลายปิด แต่ให้ความส าคัญกับท้ังสองวิธีเท่าๆ  กัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงผสานวิธี  พรรณปพร ลีวิโรจน์ (2559) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแยกจากกันโดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic analysis)     
 ส่วนการแปลผลหรือการสรุปผลการวิจัยจะเป็นการรวมผล (Merge) การวิจัยท้ังสองวิธีวิจัยเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่ง
การสรุปผลการวิจัยเชิงผสานวิธีได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ Creswell and Plano Clark (2007) 

1.  การวิจัยแบบฐานข้อมูลคู่ขนาน (The Parallel Databases Variant) เป็นการคัดเลือกเอาผลการวิจัยท่ีเหมือนกันมาวิเคราะห์
เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องกันของผลการวิจัยและน าข้อมูลท่ีต่างกันมาเปรียบเทียบเพื่อสังเคราะห์เป็นผลการวิจัยและอภิปรายผล 

2.  การวิจัยแบบแปลงรูปข้อมูล (The Data–transformation Variant) เป็นการน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมา
แปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นจึงน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซ่ึงวิธีนี้จะท าใ ห้
การผสมผสานข้อมูลสามารถกระท าได้โดยตรง    
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3.  การวิจัยแบบยืนยันผลลัพธ์เชิงปริมาณ (The Data - validation Variant) เป็นการวิจัยท่ีต้อง ยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการใช้ข้อค าถามแบบปลายปิด  ซ่ึงท าได้โดยการเพิ่ม ข้อค าถามเชิง คุณภาพลงใน
แบบสอบถามแล้วน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้สนับสนุนผลหรือข้อค้นพบเชิงปริมาณ  แต่การท าวิจัยรูปแบบ
นี้อาจท าให้ไม่ได้รับข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

จุดม ุ่งหมายและลักษณะส าค ัญของการวิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน  
 จากการแนวคิดของนักวิชาการ เช่น Creswell & Clark (2007); Creswell (2009) และนักวิชาการท่านอ่ืนๆ 
สามารถสรุปจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานได้ดังนี้   
 1. เพื่อลดจุดอ่อนของแต่ละวิธีวิจัยและเสริมจุดแข็งของการวิจัยในแต่ละวิธี   
 2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผลการวิจัยด้วยการใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า  
 3. เพื่อเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ในประเด็นท่ีแตกต่างกันของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา   
 4. เพื่อหาข้อค้นพบใหม่ท่ีเกิดจากประเด็นท่ีขัดแย้งกันระหว่างผลของวิธีวิจัยหนึ่งกับผลของอีกวิธีวิจัยหนึ่ง  
 5. เพื่อขยายงานวิจัยให้มีขอบเขตท่ีกว้างมากข้ึน 
 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน จากแนวคิดของนักวิชาการ เช่น Teddlie, C.& Tashakkori, 
A (2003) ; Johnson & Christensen (2014) สามารถสรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานได้ดังนี้   
 1. ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกันเพือ่ตอบค าถามวิจัย   
 2. ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพือ่เสริมซ่ึงกันและกัน 
 3. สรุปผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ผลท่ีเหมือนกันและข้อแตกต่างของข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ
ลดจุดอ่อนของแต่ละวิธีวิจัย 
 จากลักษณะส าคัญท้ัง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นสามารถเรียกรวมกันว่า “การผสมผสานวิธีวิทยา” (Methodological 
Eclecticism) หมายถึง การเลือกสรรและการบูรณาการวิธีวิทยาท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้เพื่อ
ศึกษาปรากฏการณ์หรือประเด็นท่ีผู้วิจัยสนใจ 
 จากทัศนะของนักวิชาการข้างต้น  สามารถแยกเป็นประเด็นโดยสรุปลักษณะและจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงผสานวิธี
แบบคู่ขนานแสดงได้ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1 ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน 

ประเด ็น ลักษณะส าค ัญ / จุดเน้น 

ลักษณะร่วมของวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีการก าหนดวัตถุประสงค์ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน 

จุดเน้น ให้ความส าคัญกับวิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูลของ ท้ัง เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

วิธีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการพรรณนา 

ผลการวิจัย ข้อมูลท่ีได้มีลักษณะผสมผสานกันโดยข้อมูลท่ีได้นั้นอาจน ามาใช้สนับสนุน
กันหรือใช้เปรียบเทียบและอาจน ามาซ่ึงข้อค้นพบใหม่ๆ 
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ต ัวแบบของการออกแบบการวิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะการผสานวธิแีบบค ูข่นานของการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
 ลักษณะส าคัญๆ ในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  และเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน 
แสดงได้ดังตารางท่ี 2 Creswell (2009) และ Creswell (2013) 
 

ตารางที ่2 ลักษณะส าคัญในแต่ละองค์ประกอบของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ และเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนาน 
องค ์ประกอบ
ของการวิจัย 

วิจัยเช ิงปร ิมาณ  วิจัยเช ิงค ุณภาพ 
วิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน  

วั ต ถุ ประ สง ค์
การวิจัย 

ใช้การเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และใช้การอ้างอิงผลการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร
ท้ังหมด 

ศึกษา หาความหมาย และ
ท าความเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายใต้บริบทใดบริบทหนึ่ง
หรือท าความเข้าใจกับกรณีท่ี
ต้องการศึกษา 

หาความสัมพนัธ์ของตัวแปรโดย
สรุปผลอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่
ประชากรและท าความเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ถามเก่ียวกับระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเป็น
สาเหตุกับตัวแปรท่ีเป็นผลหรือ
ตัวแปรตาม 

ถามเก่ียวกับสาเหตุของการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ว่ามี
ลักษณะหรือความหมาย
อย่างไร 

ต้ังค าถามท้ังระดับความสัมพนัธ์ 
ของตัวแปรท่ีเป็นสาเหตุและผล
หรือตัวแปรตามพร้อมกับค าถาม
เพื่ออธิบายถึงลักษณะของการ
เกิดปรากฎการณ์นั้นๆ 

กา รเ ลือกก ลุ่ม
ตัวอย่าง 

ใช้หลักของความน่าจะเป็นใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ใ ช้การเ ลือกกลุ่ม ตัวอย่า ง
แบบเฉพาะเจาะจง 

ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้
คว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น แ ล ะ แ บ บ
เฉพาะเจาะจง 

การเก็บข้อมูล สร้างเคร่ืองมอื(แบบสอบถาม) 
และตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ เช่น ความเท่ียงตรง 
ความเช่ือมั่น ของเคร่ืองมือ 
ก่อนการน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

ใช้ผู้วิจัยเป็นเป็นเคร่ืองมือ
หลักในการเก็บข้อมูล โดย
อาศัยการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ 

ใช้ท้ังเคร่ืองมือ(แบบสอบถาม) 
และผู้วิจัย (การสัมภาษณ์) ในการ
เก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กันหรือใน
เวลาเดียวกัน 

กา ร วิ เ คร า ะ ห์
ข้อมูล 

ใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและอ้างอิงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ใช้วิธีการสรุปแบบพรรณนา
โดยการ เล่ าเ ร่ืองและ ใ ช้
ค าพูดท่ีได้จากการสัมภาษณ์
มาประกอบการวิเคราะห์ 

ใ ช้ท้ั ง วิธีการทาง สถิติและ กา ร
พรรณนาเล่าเร่ือง 

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

และวิเคราะห์ 
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

และวิเคราะห์ 

น าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ
หรือโยงความสัมพันธ์ 

 

แปลผล / สรุปผล 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
องค ์ประกอบ
ของการวิจัย 

วิจัยเช ิงปร ิมาณ  วิจัยเช ิงค ุณภาพ 
วิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน  

ก า ร ส รุ ป
ผลการวิจัย 

สรุปผลโดยอธิบายถึงระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 

สรุปผลโดยการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

สรุปโดยอธิบายถึงระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรและและ
อธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 

ข ้อด-ี ขอ้จ ากดั ของการท าวจิยัแบบค ูข่นาน 
 ส าหรับข้อดีและข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ข ้อด ีข องการวิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน  
 1.  ท าให้สามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม  ซ่ึงบางคร้ังการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบได้ 
 2.  ท าให้ได้ผลการวิจัยท่ีก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดความเข้าใจในประเด็นท่ีต้องการศึกษาในมุมลึกและมุมท่ีกว้าง
ข้ึน 3.  ท าให้นักวิจัยได้มีทราบถึงมุมมองความเป็นจริงของสังคมได้ชัดเจนข้ึน และไม่ยึดมั่นกับโลกทัศน์ในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว 
 4.  ท าให้นักวิจัยสามารถต้ังค าถามการวิจัยและใช้วิธีการเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากข้ึน  
ข ้อจ ากัดของการวิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นาน  
 1.  มีความยุ่งยากในการด าเนินการวิจัยมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว เพราะนักวิจัยต้อง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นอย่างดี 
 2.  ส้ินเปลืองทรัพยากร งบประมาณ และเวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.  หากผลการวิจัยท่ีออกมามีความขัดแย้งกันจะเกิดความยากในการสรุปผลเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้อ่าน 
 4.  หากท าการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบผิดๆ  เช่น เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ท่ีไม่ครอบคลุมหรือเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยไม่เหมาะสม  ผลการวิจัยท่ีได้ก็จะไม่สามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ 

 

แนวทางการวิจัยเช ิงผสานวิธ ีแบบค ู่ข นานในงานวิจัยทางการจัดการ  
 การวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นเทคนิควิธีวิจัยท่ีน าเอาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพมาผสมผสานในการท าวิจัยเร่ืองเดียวกัน  ท้ังนี้เพื่อตอบค าถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัยให้สมบูรณ์มากข้ึนและอาจท าให้
ก่อเกิดความรู้ใหม่  ซ่ึงการวิจัยเชิงผสานวิธีก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่วิธีท่ีได้รับความนิยมและน ามาใช้มากท่ีสุด คือ การวิจัยเชิง
ผสานวิธีแบบคู่ขนาน เพราะการด าเนินการวิจัยแบบคู่ขนานเป็นการน าเอาผลการวิจัยจากท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมา
สนับสนุนกันให้สมบูรณ์ จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงท าให้สามารถสรุปแนวทางการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานในงานวิจัย
ทางการจัดการได้ดังนี้ 

  1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ
อย่างชัดเจน 
 2.  การต้ังค าถามการวิจัย ควรต้ังค าถามเก่ียวกับระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเป็นสาเหตุและผลหรือตัวแปรตาม เพื่อเป็น
ค าถามของการวิจัยเชิงปริมาณ  พร้อมกับต้ังค าถามเพื่ออธิบายถึงลักษณะของการเกิดปรากฏการณ์นั้นๆ เพื่อเป็นค าถามของการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
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 3.  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในงานวิจัยเชิงปริมาณ และแบบเฉพาะเจาะจง
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังนี้เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
 4.  การเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพด้วย
วิธีการพรรณนาหรือการเล่าเร่ือง 
 6.  การสรุปผลการวิจัย สรุปโดยอธิบายถึงระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรและอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงข้อมูลท่ี
ได้มานั้นอาจมีลักษณะผสมผสานกัน  โดยข้อมูลท่ีได้นั้นอาจน ามาใช้สนับสนุนกัน หรือใช้เปรียบเทียบและอาจน ามาซ่ึงข้อค้นพบใหม่ๆ  

 

ต ัวอยา่งงานวจิยัเชงิผสานวธิแีบบค ูข่นานในงานวจิัยทางการจดัการ 
 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยท่ีใช้การวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานในงานวิจัยทางการจัดการ 
ต ัวอย่างที่ 1  
 เร ื่อง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี 
 ผู้ว ิจัย  ณรงค์กร ศาสนา , เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และบุญเลิศ ไพรินทร์ ณรงค์กร ศาสนา (2556) 
 โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 1.  พนักงานส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรีมีความเครียดในการท างานอยู่ในระดับใด 
 2.  ปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี  
 วัตถุประสงคก์ารวจิัย 

  1.  เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการท างานของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี 

  2.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี  

 
 กระบวนการวจิยั  
  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นพนักงานส่วนต าบลท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี 
รวมท้ังหมด 493 คน  
  - กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 220 คน  
  - กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เจาะลึกจากพนักงานส่วนต าบลท่ีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 5 คน 
 เค ร ื่องม ือที่ใช ้ในการวิจัย 
  - เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Check List) 
  - เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indept-Interview) 
 การวิเค ราะห์ข ้อม ูล 
  - การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเก็บรวบรวมได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานคือ F-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ของตัวแปรต้ังแต่สามกลุ่มข้ึนไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
  - การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท้ังการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้
การวิเคราะห์แบบอุปนยั โดยการตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพนัธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ รวมท้ังจาก
เอกสารของการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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 การสร ุปผลการวิจัย 
  - สรุปผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบควบคู่กันไป  โดยยึดประเด็นปัจจัย
ท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานและวิธีหรือแนวทางในการบริหารความเครียดในการท างาน 
 

ต ัวอย่างที่ 2  
 เร ื่อง   วัฒนธรรมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
 ผู้ว ิจัย   อิสระ ทองสามสี , อาคม ใจแก้ว , ชิดชนก เชิงเชาว์ และเทอดธิดา ทิพย์รัตน์ อิสระ ทองสามสี (2556) 
 วัตถุประสงค ์การวิจัย 
  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
 กระบวนการวิจัย  
  ประช ากรและกลุ่มต ัวอย่าง  
  - กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้ปฏิบัติงาน 765 คน จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่งได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
  - กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้ปฏิบัติงาน 18 คน เลือกจากผู้มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  เค ร ื่องม ือที่ใช ้ในการวิจัย 
  - เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Check List) 
  - เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indept-Interview) 
  การวิเค ราะห์ข ้อม ูล 
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้เทคนิคโมเดลสมการโครงสร้าง 
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ทฤษฎีฐานราก 
 การสร ุปผลการวิจัย 
  - สรุปผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบประเด็นต่อประเด็น 
 

สร ุป 
 การวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึง
บางคร้ังการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบได้ และด้วยวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีแตกต่างกัน การออกแบบ
งานวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานจึงแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบตามลักษณะของการการผสานข้อมูลระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Creswell, 2009)  เนื่องจากการวิจัยเชิงผสานวิธีแบบคู่ขนานมีความมุ่งหมายท่ีจะลดข้อด้อยของงานวิจัยในแต่ละแบบ
ดังนั้นตัวนักวิจัยจึงต้องทราบวัตถุประสงค์ ข้ันตอน กระบวนการ และรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยท่ีเลือกใช้อย่างถ่องแท้เสียก่อน จึง
จะท าให้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพมีลักษณะท่ีส่งเสริมกันและสามารถตอบค าถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงได้   (วัลนิกา  
ฉลากบาง 2559) แต่การจะน ารูปแบบใดไปใช้จะต้องค านึงถึงค าถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นส าคัญ กล่าวคือ การด าเนินงาน
วิจัยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ว่าจะด าเนินการด้วยแบบแผนใดต้องสามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดีท่ีสุด
จึงจะเรียกได้ว่าการวิจัยท่ีสมบูรณ์ 
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