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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการเขียนเพื่อแนะนาและอธิบายแนวทางการวิ จั ยแบบผสมผสานวิ ธี การเป็ นทางเลื อกที่ ส าคั ญของการวิ จั ย
การใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพเข้ าศึ กษาในเรื่ องเดี ยวกั น สร้ างคุ ณภาพการวิ จั ยที่ มากกว่ าวิ จั ยรู ปแบบเดี ยวและให้
ความสาคัญการทาวิจัยแบบผสมผสานวิธีการให้ ดาเนิ นการวิ จั ยแบบผสมผสานวิ ธี การ รู ปแบบการวิ จั ยแบบผสมผสานแบ่ งได้ 6
รูปแบบ คือ 1) การออกแบบวิจัยแบบคู ขนานเข้ าหากั น2) การออกแบบวิ จั ยแบบล าดั บชั้ นเชิ งอธิ บาย 3) การออกแบบวิ จั ยแบบ
ลาดับขั้นเชิงสารวจ 4) การออกแบบโดยให้ความสาคัญต่อการเก็ บข้ อมู ลทั้ งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง
เป็นหลัก 5) การออกแบบวิจัยแบบเน้นการปฏิรูป และ 6) การออกแบบวิ จั ยแบบหลายขั้ นตอน บทความนี้ เน้ นการให้ แนวทางการ
การออกแบบขั้ นตอนการดาเนิ นการวิ จั ยภายใต้ การศึ กษาการวิ จั ยเชิ งผสมผสานวิ ธี การ เพื่ อให้ เข้ าใจในการศึ กษาวิ จั ยตาม
สถานการณ์ปัจจุบันนิยมใช้การศึ กษาวิธี แบบผสมผสานในแนวทางที่ แตกต่างกันอย่ างเหมะสม
ค าสาค ญ
ั : การวิจัย, แบบผสมผสานวิธีการ, ผู้ประกอบการโลจิสติกส์

Abstract
The article is written to introduce and illustrate the guideline for mixed methods research is choice of research
method. Using a combination of qualitative and quantitative research and research quality from integrating
methodology benefits from approaches. The article is based on research foundation of mixed method form combining
strengths and avoiding weaknesses of qualitative and quantitative single approach, There are six categories of mixed
method research design which are: 1) The Convergent Parallel Design 2) The Explanatory Sequential Design 3) The
Exploratory Sequential Design 4) The Embedded Design5) The Transformative Design and 6) The Multiple Design. This
article is design approaches conduct under for mixed methods research. Study and understand a situation is popularly
used for mixed methods research is doping different approaches to suit.
Keywords: Research, Mixed Methods, Enterprises Logistics
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บทน า
ในปัจจุบันการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์มีฐานความคิดแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ปฎิฐานนิยม (Positivism) และ 2) ปรากฏการณ์ นิ ยม
(Phenomenology) การศึกษาปฎิฐานนิยมเป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณสามารถหาข้อเท็จจริงได้จากข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ (Empiricism) ส่ วน
การศึกษาปรากฏการณ์นิยมเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเน้นข้อมูลที่ได้เฉพาะตัวที่มนุษย์สร้างขึ้ นได้ จากสภาพแวดล้ อมที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
โดยให้ความสาคัญกับความหมาย (Meaning) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543) ขณะเดียวกั นปั ญหาการวิ จั ยในการใช้ วิ ธี วิ จั ยอย่ างใดอย่ าง
หนึ่งไม่เพียงพอต่อการยืนยันผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น การดาเนิ นงานศึ กษาในการใช้ วิ ธี วิ จั ยเชิ งผสมสานวิ ธี (Mixed
Methods Research) โดยการใช้ วิ ธี วิ จั ยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพร่ วมกั นที่ เรี ยกว่ า “นั กปฏิ บั ตินิ ยม” (Pragmatists) โดยให้
ความสาคัญกับการศึกษาหาความจริงที่สามารถตอบสนองปัญหาของการวิจัยที่มีความซั บซ้ อนหลายมิ ติเมื่ อเวลาผ่ านไปนั บว่ าจะยิ่ ง
ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถสนับสนุนให้ผลที่ได้จากการศึกษามีความน่าเชื่อเนื่องจากมี การสนั บสนุ นซึ งกั นและกั นที่ ส าคั ญของการ
ศึกษาวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นิยมใช้การศึกษาวิธีแบบผสมผสานวิธีการมากขึ้นเรื่อยๆ ในระดั บมากและน้ อยแตกต่ างกั นขึ้ นอยู่
กับความเหมาะสมของปัญหาการวิจัยในการประยุ กต์ใช้งานจริงกับทุกองค์ กร

จุดประสงค์ห ลัก ของการวิจ ัย แบบผสมผสานวิธ ีก าร
การใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการได้ทาการสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้ วยจุ ดประสงค์ หลั ก 2
ประการ (Morgan, 1998: 362;ดังนี้ 1) การปรับข้อจากัดเกี่ยวกับด้านอคติ (Bias) ประกอบด้วยข้อมูลที่ศึกษาจากแง่มุมเดียวด้วยข้ อจ ากั ด
จากข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนของทั้งหมด(Slices of Reality) ส่งผลกระทบทาให้ผู้ที่ศึกษาวิจัยดาเนินการสรุปผลการวิจัยคลาดเคลื่อน ดังนั้น
การใช้วิจัยแบบผสมผสานวิธีการจะช่วยทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการศึกษาวิจัยจากข้อมูลที่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมายืนยันร่วมกัน
และ 2) การรองรับข้อจากัดซึ่งกันและกันในการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสังเกตการสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลเชิง
คุณภาพสามารถนามารองรับข้อมูลเชิงปริมาณที่มีข้อจากัดของรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวบริบทที่ได้ทาการศึกษา
วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานนาไปสู่การสร้างองค์ ความรู้ ที่ หลากหลายทางด้ านศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บองค์ กรเพื่ อเพิ่ มส าหรั บ
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และกิจกรรมโลจิสติสติกส์เป็นกระบวนการน าวั ตถุ ดิบไปยั งแหล่ งผลิ ต เพื่ อ
ผลิตเป็นสินค้าส่งผ่านพาหนะและช่องทางการขนส่ งไปยั งคลั งสิ นค้ าหรื อสถานที่ ที่ มี ความต้ องการและตามเวลาที่ ลู กค้ าก าหนด
ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ที่ดาเนินไปนั้นจ าเป็ นต้ องมี การบู รณาการด้ านข้ อมู ลข่ าวสาร การขนส่ ง สิ นค้ าคงคลั ง คลั งสิ นค้ า การ
เคลื่อนย้ายพัสดุ การบรรจุหีบห่อซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องและต้องประสานกัน ที่จะให้ สิ นค้ าหรื อวั ตถุ ดิบตั้ งแต่ การจั ดหา การ
เคลื่อนย้ายสินค้าที่มีต้นทุนและระดับการให้บริการที่เหมาะสมในขณะที่แต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการจะมี ค่าใช้ จ่ ายด้ านโลจิ สติ กส์
เพิ่มขึ้นในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่ างให้ กั บสิ นค้ า การ
บริการ และผลิตภัณฑ์ของตน ตลอดจนการสร้างคุณค่าและลดต้ นทุ นในการประกอบการฉะนั้ นต้ องมี การบริ หารจั ดการที่ ดีเข้ ามา
เกี่ยวข้อง การลดต้นทุน 1 บาท จะดีกว่าการเพิ่มราคาขึ้น 1 บาท บริษัทบางแห่งใช้วิธีผลิตเท่าใด สั่ งซื้ อเท่ านั้ น หรื อใช้ วิ ธี การส่ งเสริ ม
การขาย ลดแลกแจกแถม เพื่อกระตุ้นการซื้อ หรือใช้สงครามราคา บางแห่งก็ใช้วิธีการลดต้นทุนโดยใช้ ระบบ IT ภายในองค์ กร การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยแบบผสานวิธีจะดาเนินการพร้อมกันทั้งสองวิธีการวิจัย แต่เป็นการเก็บข้อมู ลแบบเป็ นอิ สระต่ อกั น โดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพอาจใช้คาถามปลายเปิด การวิ จั ยเชิ งปริ มาณใช้ คาถามปลายปิ ด แต่ ให้ ความส าคั ญกั บทั้ งสองวิ ธี เท่ าๆ กั น การ
วิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงผสานวิธี พรรณปพร ลีวิโรจน์ (2559) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ แยกจากกั นโดยการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic analysis)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักของระบบโลจิสติกส์สามารถแบ่ งออกได้ เป็ นสองขั้ นตอน หลั กๆ คื อ
กิจกรรมขาเข้า (Inbound) และกิจกรรมขาออก (Outbound) โดยกิจกรรมขาเข้ าประกอบด้ วยขั้ นตอนการไหลหรื อการเคลื่ อนย้ าย
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจากต้นทางมาถึงบริษัทหรือผู้ประกอบการ (Material Management) ซึ่งประกอบด้ วย กิ จกรรมย่ อย ๆ ดั งนี้ คือ
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กิจกรรมการจัดหา (Sourcing) การจัดซื้อ (Purchasing) กิจกรรมการขนส่งขาเข้า (Inbound Transportation) การรั บและการเก็ บรั กษา
สินค้า (Receiving และ Storage) และกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบคงคลัง (Raw Material Inventory) (Lambert and Sharma, 1990)

ความหมายการจัดการด้านโลจิสติก ส์
การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือ กระบวนการท างานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการวางแผน การจั ดการ การ
ดาเนินการ และการควบคุมการทางานขององค์กร รวมทั้งการบริ หารจั ดการข้ อมู ลและธุ รกรรมทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ เกิ ดการ
เคลื่อนย้ าย การจั ดเก็ บการรวบรวม การกระจายสิ นค้ า วั ตถุ ดิบ ชิ้ นส่ วนประกอบ และการบริ การ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยคานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลู กค้ าเป็ นส าคั ญ ทั้ งนี้ ในปั จจุ บั นถื อว่ าการบริ หารจั ดการโลจิ
สติกส์เป็ นกระบวนการย่ อยหนึ่ งในการจั ดการสิ นค้ าและบริ การตลอดสายของโซ่ อุ ปทาน (Supply Chain Management) โดย
เป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์ คือความรวดเร็ วในการส่ งมอบสิ นค้ า (Just in Time Delivery) การไหลลื่ นของสิ นค้ า (Physical
Flow) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) การสร้ างมู ลค่ าเพิ่ ม (Value Added) ในกระบวนการทางการตลาดและ
การผลิตการลดต้นทุน (Cost Reduction) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกั บการจั ดการสิ นค้ าและต้ นทุ นการขนส่ ง ดั งนั้ นการท าความเข้ าใจ
เกี่ยวกับองค์กรและความสามารถของผู้ประกอบการโลจิสตกิส์ วิ ธี การวิ จั ยแบบเดี ยวไม่ สามารถตอบคาถามได้ ครบถ้ วน สอดคล้ อง
กับ Berg (1998) ที่กล่าวว่าการผสมผสานวิธีการวิจัยทาให้ได้มุมมองที่หลากหลายตามความเป็ นจริ งที่ ดี บทความนี้ มี วั ตถุ ประสงค์
นาเสนอเกี่ยวกับ กระบวนทัศน์ ความหมายและลักษณะแบบแผนการวิ จั ย และตั วอย่ างของวิ ธี การวิ จั ย วิ ธี การวิ จั ยเชิ งผสมผสาน
ความสามารถในการแข่งขั นของผู้ ประกอบการโลจิสติกส์

ค าจ ากัดความ
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่ารากศัพท์ของโลจิ สติ กส์ นั้ นนั บถอยหลั งไปถึ งศตวรรษที่ 19 โดยใน Oxford English Dictionaryได้ ให้
ความหมายของโลจิ สติ กส์ ไว้ ว่ า “...the detailed coordination of a complex operation involving many people,facilities, or
supplies...Military: the organiztion of moving, housing, and supplying troops and equipment..thecommercial activity
of transporting goods to customers...” ในความหมายดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า โลจิสติกส์ประกอบไปด้วยหน่วยธุรกิจหลายส่ วนที่ มี การ
ทางานที่ซับซ้อนร่วมกัน จึงเรียกได้ว่าเป็นระบบโลจิสติกส์ โดยในทางการทหาร วั ตถุ ประสงค์ ของระบบโลจิ สติ กส์ คือการส่ งก าลั ง
พลาธิการสนับสนุนการรบ ส่วนในภาคการค้าคือการนาพาสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
นอกจากนั้นแล้ว ในศตวรรษที่ 20 เมื่อระบบโลจิสติกส์ได้รับความสนใจในแง่ที่เป็นกลยุทธ์เพื่อความสาเร็จของทางการทหารและ
ในทางการค้า ก็ได้มีผู้ให้คาจากัดความของระบบโลจิสติกส์ไว้เพิ่มเติ ม เช่ น กระบวนการวางแผน การดาเนิ นการ การควบคุ ม การ
ไหลเวียนและการจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่ มต้ น (Point of Origin) จนถึ งจุ ด
ของการบริโภค (Point of Customer) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค...” จากสภาการจั ดการโลจิ สติ กส์ แห่ งสหรั ฐอเมริ กา
(Council of Logistics Management:CLM)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ย วกับคุณ ภาพการบริก าร
ไพรพนา ศรีเสน (2544) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดาเนิ นการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งของบุ คคลหรื อ
องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึ งพอใจจากผลของการกระท า
นั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้ าของในรู ปธรรมและไม่ จ าเป็ นต้ องรวมอยู่ กั บ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้าใจ ไมตรี เปี่ยมด้ วยความปรารถนาดี ช่ วยเหลื อเกื้ อกู ลให้ ความสะดวก
รวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ขณะที่ พงษ์เทพ สันติพันธ์ (2546) รายงานว่า หลักของการให้ บริ การนั้ นต้ องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดาเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเท่ าเที ยมกั นทุ กคน ทั้ ง
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ยังให้ความ สะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่ สร้ างความยุ่ งยากให้ แก่ ผู้ ใช้ บริ การมากจนเกิ นไป โดยการให้ บริ การที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด คือ การให้บริการที่ไม่คานึ งถึ งตั วบุ คคลหรื อเป็ นการให้ บริ การที่ ปราศจาก
อารมณ์ไม่มีความชอบพอ ขณะที่ รัชยา กุลวานิชไชยนันท์. (2535) กล่าวว่า การบริการที่ประสบความสาเร็จจะต้ องประกอบด้ วยปั จจั ย
10 ประการความเชื่อถือได้ (reliability) การตอบสนอง (responsive)ความสามารถ (competency)การเข้าถึงบริการ (access)ความสุ ภาพ
อ่อนโยน (courtesy)การสื่อสาร (communication)ความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมี ความเที่ ยงตรงน่ าเชื่ อถื อความ
มั่นคง (security) ประกอบด้วยความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์และความเข้าใจ (understanding)

ประสบความสาเร็จ จะต้อ งประกอบด้ว ยปัจ จัย 10 ประการ ดังนี้
1. ความเชื่อถือได้ (reliability) ประกอบด้วย 1.1 ความสม่าเสมอ (consistency) 1.2 ความพึ่งพาได้ (dependability 2.การตอบสนอง
(responsive) ประกอบด้วย 2.1 ความเต็มใจที่จะให้บริการ 2.2 ความพร้อมที่จะให้บริการ 2.3 มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 2.4 ปฏิบั ติต่อ
ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีความสามารถ (competency) ประกอบด้วย 3. สามารถในการสื่อสาร 3.2 สามารถในการบริ การ 3.3 สามารถใน
ความรู้วิชาการที่จะให้บริการการเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย 4.1 ผู้ใช้บริการเข้ าใช้ หรื อรั บบริ การได้ สะดวก 4.2 ระเบี ยบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป 4.3 ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน 4.4 เวลาที่ ให้ บริ การเป็ นเวลาสะดวกส าหรั บ
ผู้ใช้บริการ 4.5 อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก 5.ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้ วย 5.1 การแสดง
ความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 5.2 ให้การต้อนรับที่เหมาะสม 5.3 ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดีการสื่อสาร (communication) ประกอบด้ วย
6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ 6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของ
งานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือความมั่นคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ความ
เข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ การแนะนาและการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility)
ประกอบด้วย 10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการให้บริการ 10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริ การ
10.3 การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการสวยงาม Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระทาที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่ง
นาเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้ เกิ ดความเป็ นเจ้ าของในสิ่ งใด
ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึ งพอใจที่ สนองตอบต่ อ
ความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่สาคัญได้ 4 ประการ ดังนี้ 4.ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility)
บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นกิจการต้องหาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่4.1 สถานที่ (place) ต้ อง
สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ 4.2 บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุ คลิ กดี
พูดจาดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย 4.3 เครื่องมือ (equipment) อุ ปกรณ์ เกี่ ยวข้ องกั บการ
ให้บริการ ต้องมีประสิทธิภาพให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 4.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสาร
การโฆษณาต่างๆจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลั กษณะของลู กค้ า4.5 สั ญลั กษณ์ (symbols) ชื่ อ หรื อ
เครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการบริการเพื่อให้ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหมายได้ 4.6 ราคา (price) การก าหนดราคา ควร
เหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ชัดเจนและง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่แตกต่าง

ความหมายและลัก ษณะ
วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานตรงกับคาในภาษาอั งกฤษว่ า Mixed Methods Research ถื อเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการศึ กษาวิ จั ย
หมายถึง การใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาหาคาตอบของงานวิจัย ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือในระหว่าง
ขั้นตอนภายในเรื่องเดียวกัน หรือใช้เทคนิควิธีการเชิงผสมในเรื่องเดียวกัน แต่ดาเนินการวิจัยต่อเนื่องแยกจากกั นแล้ วน าผลการวิ จั ยมา
สรุปร่วมกัน การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยความเชื่อว่าข้อมูลเพียงวิธีการเดียวไม่สามารถอธิบายรายละเอี ยดของ
สถานการณ์นั้นได้ การผสมผสานเทคนิคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะทาให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล ทั้งวิธีการวิจัยเชิ งผสมผสาน
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เกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของกลุ่มสานักคิด (School of thought) นักปฏิบัตินิยม (Pragmatists) ที่เชื่อว่าความรู้ที่มีอยู่หากไม่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้จะไร้ค่า สามารใช้วิธีวิจัยแบบใดก็ได้ที่ตอบคาถามการวิจัยได้ดีที่ สุ ดดั งนั้ นแนวคิ ดนี้ จึ งเป็ นพื้ นฐานของวิ ธี การวิ จั ยเชิ ง
ผสมผสานที่ใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือหาความรู้ เพื่อศึกษาคาตอบในปัญหาวิจัยเดียวกันได้

กระบวนทัศ น์ (Paradigm)
การทาความรู้จักกับวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานควรต้องทาความเข้าใจกระบวนทัศน์ (Paradigm) ตามกรอบประเด็ นคาถามเชิ งประ
ปรัชญา 3 ด้านที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบด้วย 1) ภววิทยา(Ontology) หมายถึง การมองธรรมชาติ ของความจริ ง 2) ญาณวิ ทยา
(Epistemology) หมายถึง การมองธรรมชาติของความรู้ และ 3) วิธีวิทยา (Methodology) หมายถึ ง ขั้ นตอนวิ ธี หมายถึ ง ขั้ นตอนวิ ธี
แบบแผนกระบวนการของการหาความรู้และความจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะเชื่อมโยงรูปแบบการศึกษา (Design) และวิธีการ (Method)
กระบวนทัศ น์ คือ แนวทางการคิดกาหนดกาหนดวิธีการ และวิธีปฏิบั ติในการแสวงหาความจริ ง หรื อชุ ดแบบของความคิ ด
ความเชื่อพื้นฐาน ซึ่งกระบวนทัศน์จะเป็นตัวกาหนดเงื่อนไขทางความคิดของบุคคลในการก าหนดปั ญหา และวิ ธี การที่ ใช้ ในการวิ จั ย
ซึ่งแบ่งออกได้ 4 แนวทาง คือ
1. กระบวนทัศ น์ข องปฎิฐานนิยม (Positivism) เป็นแนวคิดที่ได้แบบอย่างมาจากวิธีการแสวงหาความจริงทางวิ ทยาศาสตร์
กายภาพ เน้นการแสวงหาความจริงเชิงเหตุ โดยวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การเก็บข้อมูล การสั งเกต หรื อการทดลองและ
ใช้รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อในการวิ เคราะห์ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อสร้ างความสั มพั นธ์ เชิ งสาเหตุ และหาคาตอบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างมีเหตุผล ดังนั้นความรู้และความจริงจึงมีลักษณะเป็น วัตถุวิสัย (Objective)
2. กระบวนทัศน์การกาหนดสร้าง (Constructivism)แนวคิดนี้ Heylighen (1997) กล่าวว่ากระบวนทัศน์การกาหนดสร้าง ไม่เชื่อว่า
ความรู้และความจริงมีอยู่และรอคอยผู้ค้นพบ แต่ความรู้และความจริงเป็นสิ่งที่ ถูกสร้าง (Constructivism) ขึ้นมาภายใต้บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ผู้สร้างความรู้ และตัวความรู้และความจริงนั้นๆ สังกัดอยู่ ดังนั้นความรู้และความจริงจึงมีลักษณะเป็น อัตวิสัย (Subjective)
3. กระบวนทัศน์แบบมีสว่ นร่วม (Advocacy or participatory) เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณโดยมีแนวคิดเชิง
การเมือง (Political) เพื่อพัฒนาสังคมและคนในสังคมประเด็นในการศึกษาเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังอานาจในประเด็นที่สนใจ
(Empowerment and issue oriented) รวมถึงสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ถูกวิจัย นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
(Change oriented)
4. กระบวนทัศ น์แบบปฏิบัต ิน ิยม (Pragmatism) เป็นการวิจัยแบบผสมที่เน้นผลลั พธ์ จากการปฏิ บั ติ มุ่ งการแก้ ปั ญหา
มากกว่าการติดยึ ดวิธีวิจั ย มีการใช้การเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี และมุ่งให้เกิดการปฏิบัติในโลกจริง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กระบวนทัศน์ในการวิจัย
กระบวนทัศน์ของปฏิฐานนิยม กระบวนทัศ น์การกาหนด
(Positivism)
สร้าง (Constructivism)
1)การหาเหตุและผล
1) การสร้างความเข้าใจ
2)การเลือกตั วแปรที่ เกี่ยวข้ อง
2) การหาความหมายจากผู้มี
ให้แคบลง
ส่วนร่วมที่แตกต่ างกัน
3)การสร้างเกดและวัดตัวแปร
3) การสร้างแนวคิดทางสังคม
อย่างละเอียด
และทางประวัติศาสตร์
4) การพิสูจน์ทฤษฎี
4) การสร้างทฤษฎี
ที่มา Creswell John.W.& Plano Clark Vicki L., 2007

กระบวนทัศน์แบบมีส ่วนร่วม
(Advocacy Participatory)
1) แนวคิดเชิงการเมื อง
2) แนวคิดในการมุ่งให้อ านาจและมุ่ง
ประเด็น
3) เน้นการสร้างความร่วมมือร่วมกั น
ระหว่างนักวิจัยและผู้ถูกวิจัย
4) มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศ น์แ บบปฏิบัติน ิยม
(Pragmatism)
1) เน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติ
2) มุ่งการแก้ปัญหา
3) ใช้วิธัการเก็บช้อมู ลลากหลายวิธี
4) มุ่งการปฏิบัติในโลกจริง

นักวิจัยจะต้องเข้าใจความหมายของกระบวนทัศน์นาไปสู่การท าความเข้ าใจวิ ธี วิ ทยารู ปแบบการศึ กษาและวิ ธี การ ได้ อย่ าง
ถ่องแท้ คาว่า วิธีวิทยา หมายถึง กรอบของปรัชญา (Philosophical framework) และข้ อสมมุ ติฐาน (Assumption) ที่ เป็ นข้ อตกลง
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หรือเงื่อนไขที่ยอมรับกันทั่วไป ช่วยชี้ทิศทางการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากกรอบของปรั ชญามี อิ ทธิ พลต่ อกระบวนการ
ของการวิจัย โดยวิธีวิทยาเป็ นกรอบที่ สั มพั นธ์ กั บทุ กขั้ นตอนของกระบวนการวิ จั ยส่ วน รู ปแบบการศึ กษา หมายถึ ง แผนการ
ดาเนินงานที่เชื่อมกับกรอบของปรัชญาและข้อสมมุ ติฐานไปยั งวิ ธี การเฉพาะ ตั วอย่ างของรู ปแบบการศึ กษา เช่ น การวิ จั ยแบบ
ทดลอง การวิจัยแบบสารวจ การวิจัยแบบปรากฏการวิ ทยา ส าหรั บคาว่ า วิ ธี การ หมายถึ ง เทคนิ ควิ ธี การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล การ
วิเคราะห์ เช่น การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม การเก็ บข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพโดยใช้ แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง
วิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกประเด็น เป็นต้น วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานถื อเป็ นรู ปแบบการศึ กษาหนึ่ งเนื่ องจากวิ ธี วิ ทยา เกี่ ยวข้ องกั บ
กรอบความคิดเชิงปรัชญาในการค้นหาคาตอบว่าควรใช้กระบวนการสืบค้นแบบผสมผสานทั้ งเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพซึ่ งให้ แนวทาง
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้ อมูลในแต่ ละช่วงของกระบวนการวิจั ย (Research Process)

ข้อ ดีแ ละข้อ จ ากัดของวิธ ีก ารวิจ ัย แบบผสานวิธ ี
การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธีนั้นมีข้อดีที่มีประโยชน์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, รัตนะ บัวสนธ์, 2554) มีสาระสาคัญหลักๆ ดังนี้ 1) ท า
ให้ได้คาตอบหรือสามารถตอบคาถามการวิจัยประเภทที่วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพเพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ไม่สามารถตอบ
ได้อย่างครอบคลุม 2) ทาให้ได้คาตอบที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาอย่างกว้างขวางและลุ่มลึก 3) ท าให้ นั กวิ จั ยมี โลก
ทัศน์ทางวิชาการกว้างขวางสอดคล้องกับความเป็นจริงของศาสตร์ทางสังคมหรือการศึกษามากกว่าการที่จะยึดมั่นถือมั่นเพียงโลกทั ศน์ เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพียงค่ายเดียว 4) ช่วยให้นักวิจัยตั้งคาถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาหาคาตอบได้อย่ างหลากหลายและยั ง
สามารถใช้เทคนิควิธีการอย่างหลากหลายในการหาคาตอบให้กับคาถามและวั ตถุ ประสงค์ การวิ จั ยข้ อนั้ นๆอี กด้ วย ส่ วนในข้ อจ ากั ด
ประกอบด้วย 1) มีความยากในการดาเนินงานวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยที่ถูกฝึกฝนมาเฉพาะแนวทางการวิจัยแนวทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้น 2)
สิ้นเปลืองทรัพยากรในการดาเนินงานมากกว่าทั้งเรื่องระยะเวลาและงบประมาณในการวิจัย 3) ยังไม่มีรูปแบบของการเขียนรายงานที่ชัดเจน
ว่าควรจะเขียนอย่างไร 4) ผลการศึกษาหรือข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน ทาให้ยากแก่การนาไปใช้และสร้างความเข้าใจต่อผู้อ่าน

การออกแบบขั้น ตอนการวิจ ัย เชิงผสมผสานวิธ ีก าร
การศึกษาในการออกแบบการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการสามารถพิจารณาได้ จากขั้ นตอนของการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ การวิ จั ยเชิ ง
คุณภาพและการวิจัยผสมผสานวิธี การเป็นพื้นฐานของการท าวิจัยมีสาระหลั กๆ ที่สาคัญ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551: 7-20) ดังนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดของการการออกแบบขั้นตอนการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการ
ขั้น ตอน
1. วัตถุประสงค์
(Purpose)
2. กรอบความคิดการวิจัย
(Conceptual
Framework)
3. คาถามการวิจัย
(Research Question)

การวิจัยเชิงปริมาณ
เน้นการวัดตัวแปรและ
เปรียบเทียบความสั มพั นธ์
จากการศึกษากลุ่ มตั วอย่าง
ศึกษาทฤษฏีที่แตกต่าง

การวิจัยเชิงคุณ ภาพ
ศึกษาและทาความเข้าใจความหมาย
หรือขั้นตอนจากปรากฏการณ์ของ
บริบทที่ทาการศึกษา
ศึกษาทฤษฎีตามกระบวนการ

การวิจัยผสมผสานวิธีการ
การรวมการวั ดตั วแปรความสั มพันธ์จากตั วอย่างที่
อ้างอิงประชากร และทาความเข้าใจปรากฏการณ์
เพื่อมาช่วยยืนยันภายใต้บริบทที่ศึกษา
ประยุกต์ใช้ทั้งทฤษฎีที่แตกต่างและทฤษฎีตาม
กระบวนการและศึกษาพฤติกรรมที่สามารถพยากรณ์ได้

ให้ความสาคัญกับระดับ
ความสัมพันธ์ สาเหตุ และ
ผลที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปร

ให้ความสาคัญกับสาเหตุที่ เกิดขึ้น
จริงตามปรากฏการณ์ทีลักษณะ
หรือความหมายที่ได้ท าการศึ กษา

ใช้การตั้งคาถามหลายรูปแบบในการศึกษาวิจัย
เพื่อใช้ประโยชน์จากผลการ วิจัยนาไปใช้
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้น ตอน
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 การสุ่มตัวอย่าง
(Sampling)
5. การตรวจสอบความตรง
5.1 ความตรงภายใน
(Internal Validity)

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยผสมผสานวิธีการ

หลักความน่าจะเป็น

แบบเจาะจง

ใช้ทั้งหลักความน่าจะเป็นและแบบเจาะจง

การสรุปในเชิงสถิติ ตาม
โครงสร้างของการวัดตัวแปร

ยึดที่นักวิจัยเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก
การเชื่อมโยงกับทฤษฏีในการ
นามารองรับผลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูล
ยึดที่นักวิจัยเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ใช้การพรรณนาเล่าเรื่อง โดยมี
คาพูด ภาพประกอบ และการ
ตีความ

การสรุปในเชิงสถิติ ตามโครงสร้างของการวัด ตัวแปร
และยึดที่นักวิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก
มีทั้งความตรงภายนอกและ การเชื่อมโยงกับ
ทฤษฏีในการนามารองรับผลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูล
สร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ก่อนนาไปรวบรวมข้อมูลยึดที่นักวิจัยเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง เพื่อทดสอบ
สมมติฐานและใช้การพรรณนาเล่าเรื่อง โดยมี
คาพูด ภาพประกอบ และการตีความ

5.2 การสรุปอ้างอิง

ความตรงภายนอก

6. การรวบรวมข้อมูล
(Date Collection)

สร้างและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ก่อนนาไปรวบรวมข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติอ้างอิง เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)

การวิจัยเชิงคุณ ภาพ

รูปแบบของการวิจ ัย แบบแบบผสานวิธ ีก าร
การทาความเข้าใจรูปแบบของการวิจัยแบบแบบผสานวิธีการโดยมีหลายรูปแบบ การศึกษานี้เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดาเนิ นการ
วิ จั ยแบบแบบผสานวิ ธี การอย่ างถู กต้ อง ตามที่ Creswell and Plano Clark. (2007) ได้ ระบุ Designing and conducting mixed
methods research มี 2 รูปแบบ ประกอบด้ วย 1) การผสมผสานวิ ธี การที่ เท่ าเที ยมกั น (Equivalent status design) และ 2) การ
ผสมผสานวิธีการเป็นหลักและเป็นรอง (Dominant-Less dominant status design) ซึ่งกาหนดความหมาย คื อ QUAL เป็ นวิ ธี การวิ จั ย
เชิงคุณภาพเป็นวิธีการดาเนินการเป็นหลัก และ QUAN เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการดาเนินการเป็นหลักและ qual เป็ นวิ ธี การ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการดาเนินการเป็นรอง และ quan วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการดาเนินการเป็นรองมีรายละเอียด ดังนี้
1. การผสมผสานวิ ธี การที่ เท่ าเที ยมกั น (Equivalent status design) โดยก าหนดวิ ธี วิ จั ยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพให้ มี
ความสาคัญที่เท่าๆ กัน ทาการศึกษาไปควบคู่ กันและดาเนินการตามล าดับช่ วงเวลา รายละเอียดตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การผสมผสานวิธีการที่เท่าเทียมกัน
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2. การผสมผสานวิธีการเป็นหลั กและเป็ นรอง (Dominant-Less dominant status design) เน้ นการศึ กษาโดยการใช้ วิ ธี วิ จั ย
แบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักและชัดเจน เน้นที่การพิจารณาได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีความเชื่อถื อ โดยใช้ วิ ธี วิ จั ยที่ เหมาะสม มี 2 ลั กษณะ
ประกอบด้วย 1) เป็นหลักและเป็นรองที่ดาเนินการควบคู่ กันและตามล าดับเวลารายละเอียดตาม ภาพที่ 2
1) การผสมผสานวิธ ีการเป็นหลักและเป็นรองทีด่ าเนินการควบคกัู่ นมี 2 แบบ

ภาพที่ 2 การผสมผสานวิธีการเป็นหลักและเป็นรอง
2) การผสมผสานวิธ ีการเป็นหลักและเป็นรองทีด่ าเนินการตามลาดับเวลา มี 2 แบบ
อีกทั้ง การออกแบบการวิจัยแบบแบบผสานวิธีการในบทความนี้ ไดน าเสนอการออกแบบการวิ จั ยแบบผสมผสานวิ ธี การของ
วิธีการตามแนวคิ ดของ Creswell and Plano Clark (2011) ประกอบด้วย 6 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การออกแบบวิจัยแบบคูขนานเข้าหากัน (The Convergent Parallel Design) เป็นใช้ยืนยันความถูกต้องของความสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัย โดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผลที่ได้จากวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเรื่องเดียวกัน
2. การออกแบบวิจัยแบบลาดับชั้นเชิงอธิบาย (The Explanatory Sequential Design) เป็นการวิจัย 2 ช่วงเวลาที่มีปฏิสัมพั นธ์ กั น
เริ่มจากเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ต่อด้วยการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการตีความจากผลการวิจัย
3. การออกแบบวิจัยแบบลาดับขั้นเชิงสารวจ (The Exploratory Sequential Design) เป็นการวิจัย 2 ช่วงเวลาที่มี ปฏิ สั มพั นธ์ กั น
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ นาไปสู่การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และทาการตีความจากผลการวิจัย
4. การออกแบบโดยให้ความสาคัญต่อการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิ งคุ ณภาพในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งเป็ นหลั ก (The
Embedded Design) การใช้รูปแบบนี้เกิดจากการเก็บข้อมูลรูปแบบเดียวไม่ เพี ยงพอในการตอบคาถามการวิ จั ยแต่ ละข้ อ สามารถ
จาแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) เป็นการเพิ่มหรือเสริมแบบการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบเดียวเข้าไปรู ปแบบการวิ จั ยหลั ก และ 2)
เป็นการวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเพิ่มการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าไปในแบบกานวิจัยหลัก และให้ ความส าคั ญต่ อ
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพพิจารณาก่อน ระหว่าง หรือหลัง ดาเนินการสรุปผลการวิจัยด้วยการตีความ
5. การออกแบบวิจัยแบบเน้นการปฏิรูป (The Transformative Design) เน้นการใช้กรอบทฤษฏีที่ยึดถือเป็ นตั วตั ดสิ นใจว่ าควรใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะก าหนดวั ตถุ ประสงค์ ในเชิ งอุ ดมการณ์ มากกว่ า
ระเบียบวิธีวิจัย เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ นาไปสู่การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ ต่ อด้ วยการเก็ บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและทาการตี ความจากผลการวิจัย
6. การออกแบบวิ จั ยแบบหลายขั้ นตอน (The Multiple Design) เป็ นการก าหนดวั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จั ยเป็ นหลั ก และ
ดาเนินการศึกษาวิจัยครั้งที่ 1 เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นผลที่ได้มาดาเนิ นการต่ อในการก าหนดการศึ กษาวิ จั ยครั้ งที่ 2 เป็ นวิ ธี
วิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เนื้อหา อาจรวมถึงการตีความ และดาเนิ นการสรุ ปผลการวิ จั ยด้ วยการก าหนดการวิ จั ยครั้ งที่ 3
เป็นวิธีวิจัยการผสมผสานวิ ธีการ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการศึ กษาขณะนี้
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ลัก ษณะของความเที่ย งตรงในการวิจ ัย แบบผสมผสานวิธ ีก าร
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีเป็นการบูรณาการวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น คุณภาพของผลการวิ จั ยจึ งขึ้ นอยู่ กั บ
ทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ แต่ความเที่ยงตรงจะต้องเกิ ดขึ้ นก่ อนเป็ นล าดั บแรก McKinnon, J. (1988); Johnson. (2014) มี
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3 ความเที่ยงตรงในการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
นิยาม
1.Inside-outside Validity

ความหมาย
ความเที่ยงตรงที่เกิดจากความสมดุลระหว่างมุมมองของคนในหรือผู้ให้ข้อมูล (Insider) และมุมมอง
ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นคนนอก (Outsider)
2. Paradigmatic/Philosophical ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในกระบวนทัศน์การวิจัยหรือปรัชญาที่เป็นพื้นฐานของ
Validity
วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและนามาใช้ เพื่อสนับสนุนหรือเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล
3. Commensurability Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาแบบองค์รวมสามารถสลับและ
บูรณาการวิธีคิด ทั้งแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน
4. Weakness Minimization
ความเที่ยงตรงที่เกิดจาการที่นักวิจัยวางแผน ออกแบบและเลือกใช้วิธีวิทยาที่ตรงกับความมุ่งหมาย
Validity
ของการวิจัยทั้งนี้เพื่อนาให้จุดอ่อนของแต่ละวิธีวิทยามีน้อยที่สุด
5. Sequential Validity
ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือข้อค้นพบจากการใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากระยะที่ดาเนินการก่อนหน้านั้น
6. Conversion Validity
ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยแปลงข้อมูลและแปลงความหมายข้อมูลที่ดัดแปลงมาอย่าง
เหมาะสม เช่น การตั้งชื่อตัวแปรและการจัดประเภทของข้อมูลเป็นต้น
7. Sample Integration Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสร้างข้อสรุปจากการใช้หลักเหตุผลและหลักฐานที่เป็น
ข้อเท็จจริงอย่างหลากหลายจากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่ออ้างอิงไปยังประชากร
8. Integrative Validity
ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสามารถบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปผลเข้า
ด้วยกันเพื่อทาให้เกิดการอนุมานที่สมบูรณ์ บางครั้งนักวิชาการเรียกว่า Meta-inferences
9. Socio-political Validity
ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสามารถสะท้อนความสนใจ ค่านิยม และมุมมองจากจุดยืนที่หลากหลาย และ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในกระบวนการวิจัยจนทาให้ผู้อ่ านงานวิจัยเห็นคุณค่าของการอนุมาน
10. Multiple Validities
ความเที่ยงตรงหลายๆ ด้าน ทั้งภายในและภายนอกสาหรับการวิจัยเชิงปริ มาณและความเที่ ยงตรงเชิงบริบท
(Contextual Validity) ความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Generalizability) และความสามารถในการถ่ายโอน
(Transferability) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพที่นักวิจัยสามารถเชื่อมโยงส่ วนต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน

รูปแบบการวิจ ัยและตัวอย่างของวิธ ีการวิจ ัยเชิงผสมผสานส าหรั บความสามารถทางการแข่ งขั น ของ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ตารางที่ 4 สรุปแบบแผนการศึกษาเชิงผสมผสานแบบสามเศร้า
รูปแบบการวิจัย
1.แบบแผนแบบสามเส้า

ระยะเวลา

ดาเนินการพร้อมกันทั้งข้อมูลเชิงปริ ม าณ
และเชิงคุณภาพ (Concurrent)
2.แบบแผนแบบรองรั บ เป็น การวิ จั ย ระยะเดี ย วหรื อ ต่ อ เนื่ อ ง
ภายใน (Emb4dded)
(Concurrent or sequential)
3.แบบแผนเชิงอธิบาย
เริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงปริมาณก่อนเสมอ
(Explanatory)
แล้วศึกษาเชิงคุณภาพ (Sequentia l:
quantitative followed by qualitative)
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การให้น ้าหนักความส าคัญ
เท่ากัน (Equal)

สัญลักษณ์
QUAN+QYAL

ให้ความสาคัญ
QUAN (qual) หรือ
ไม่เท่าเทียมกัน (Unequal)
QUAL (quan)
ส่วนใหญ่วิธีการเชิ ง ปริ ม าณ QUAN
(qual)
เป็นหลัก

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 191
ตารางที่ 4 (ต่อ)
รูปแบบการวิจัย
4.แบบแผนเชิงสารวจ
(Explanatory)

ระยะเวลา

การให้น ้าหนักความส าคัญ

เริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ ว วิ จั ย ส่วนใหญ่วิธีการเชิ ง คุ ณ ภาพ QUAN
เชิงปริมาณ (Sequential: quantitative เป็นหลัก
followed by qualitative)
ที่มา ประยุกต์จาก Creswell John. W. & Plano Clark Vicki L., 2004

สัญลักษณ์
(quan)

บทสรุปและข้อ เสนอแนะ
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตอบคาถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งงานวิจัยเชิงปริ มาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกระทาได้ และด้วยวัตถุประสงค์การวิจัยที่แตกต่างกัน การออกแบบงานวิจัยแบบผสานวีจึงแบ่ ง
ออกได้เป็นหลายรูปแบบตามลักษณะการผสานวิธีจึงแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบตามลักษณะการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภัทราวดี มากมีและคณะ.2558) ได้แก่ 1)การให้น้าหนัก (Weighting)ในการกาหนดลาดับความสาคัญให้กับเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 2) ช่วงเวลาในการดาเนินการวิจัย (timing) ในการกาหนดลาดับและช่วงเวลาให้กับกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 3)
ภาพรวมของทฤษฎีที่ใช้ (theorizing) เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการวิจัยในภาพรวม และ 4) ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้
สามารถนับและเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงปริมาณ (integrating) การเชื่อมกัน ณ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจั ยหนึ่ งกั บการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลของอีกการวิจัยหนึ่ง (connecting) และการที่งานวิจัยหนึ่งเป็นส่วนประกอบของอีกงานวิจัยหนึ่งที่ใหญ่กว่า (embed-ding)
(Crewell,2009) เนื่องจาการผสมผสานดังกล่าวนี้มีความมุง่ หมายที่จะลดข้อด้วยของงานวิจัยแต่ละแบบจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่นักวิจัยต้องทราบ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ และรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้อย่างถ่องแท้ จึงจะทาให้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มี
ลักษณะที่ส่งเสริมให้สามารถตอบคาถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งได้ อย่างไร ก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันการวิจัยแบบสานวิธีจะมีความ
ทันสมัยก็ตาม นักวิจัยแบบผสานวิธีที่ต้องการจะความเชี่ยวชาญควรต้องหมั่นศึกษาและทาความเข้าใจผลงานวิจัยแบบผสานวิธีที่เผยแพร่ใน
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยสอดคล้องกับรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ภัทราวดี มากมี (2558ก)
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