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บทค ัดย่อ  

 บทความนี้เป็นการเขียนเพื่อแนะน าและอธิบายแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเป็นทางเลือกท่ีส าคัญของการวิจัย 
การใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพเข้าศึกษาในเร่ืองเดียวกัน สร้างคุณภาพการวิจัยท่ีมากกว่าวิจัยรูปแบบเดียวและให้
ความส าคัญการท าวิจัยแบบผสมผสานวิธีการให้ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานแบ่งได้  6 
รูปแบบ คือ 1) การออกแบบวิจัยแบบคูขนานเข้าหากัน2) การออกแบบวิจัยแบบล าดับช้ันเชิงอธิบาย 3) การออกแบบวิจัยแบบ
ล าดับข้ันเชิงส ารวจ 4) การออกแบบโดยให้ความส าคัญต่อการเก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เป็นหลัก 5) การออกแบบวิจัยแบบเน้นการปฏิรูป และ 6) การออกแบบวิจัยแบบหลายข้ันตอน บทความนี้ เน้นการให้แนวทางการ
การออกแบบข้ันตอนการด าเนินการวิจัยภายใต้การศึกษาการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการ เพื่อให้เข้าใจในการศึกษาวิจัยตาม
สถานการณ์ปัจจุบันนิยมใช้การศึกษาวิธีแบบผสมผสานในแนวทางท่ีแตกต่างกันอย่างเหมะสม 
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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. 
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บทน า 
ในปัจจุบันการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์มีฐานความคิดแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ปฎิฐานนิยม (Positivism) และ 2) ปรากฏการณ์นิยม 

(Phenomenology) การศึกษาปฎิฐานนิยมเป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณสามารถหาข้อเท็จจริงได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empiricism) ส่วน
การศึกษาปรากฏการณ์นิยมเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเน้นข้อมูลท่ีได้เฉพาะตัวท่ีมนุษย์สร้างข้ึนได้จากสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจริง 
โดยให้ความส าคัญกับความหมาย (Meaning) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543) ขณะเดียวกันปัญหาการวิจัยในการใช้วิธีวิจัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งไม่เพียงพอต่อการยืนยันผลการวิจัยท่ีมีความน่าเช่ือถือ ดังนั้น การด าเนินงานศึกษาในการใช้วิธีวิจัยเชิงผสมสานวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันท่ีเรียกว่า “นักปฏิบัตินิยม” (Pragmatists) โดยให้
ความส าคัญกับการศึกษาหาความจริงท่ีสามารถตอบสนองปัญหาของการวิจัยท่ีมีความซับซ้อนหลายมิติเมื่อเวลาผ่านไปนับว่าจะย่ิง
ซับซ้อนมากข้ึน และสามารถสนับสนุนให้ผลท่ีได้จากการศึกษามีความน่าเช่ือเนื่องจากมีการสนับสนุนซึงกันและกันท่ีส าคัญของการ
ศึกษาวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นิยมใช้การศึกษาวิธีแบบผสมผสานวิธีการมากข้ึนเร่ือยๆ ในระดับมากและน้อยแตกต่างกันข้ึนอยู่
กับความเหมาะสมของปัญหาการวิจัยในการประยุกต์ใช้งานจริงกับทุกองค์กร 

 

จุดประสงค ์หลักของการวิจัยแบบผสมผสานวิธ ีการ  
การใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการได้ท าการสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยจุดประสงค์หลัก 2 

ประการ (Morgan, 1998: 362;ดังนี้ 1) การปรับข้อจ ากัดเก่ียวกับด้านอคติ (Bias) ประกอบด้วยข้อมูลท่ีศึกษาจากแง่มุมเดียวด้วยข้อจ ากัด
จากข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนของท้ังหมด (Slices of Reality) ส่งผลกระทบท าให้ผู้ท่ีศึกษาวิจัยด าเนินการสรุปผลการวิจัยคลาดเคล่ือน ดังนั้น 
การใช้วิจัยแบบผสมผสานวิธีการจะช่วยท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการศึกษาวิจัยจากข้อมูลท่ีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมายืนยันร่วมกัน 
และ 2) การรองรับข้อจ ากัดซ่ึงกันและกันในการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลเชิง
คุณภาพสามารถน ามารองรับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีข้อจ ากัดของรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเก่ียวบริบทท่ีได้ท าการศึกษา 

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลายทางด้านศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรเพื่อเพิ่มส าหรับ
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์และกิจกรรมโลจิสติสติกส์เป็นกระบวนการน าวัตถุดิบไปยังแหล่งผลิต เพื่อ
ผลิตเป็นสินค้าส่งผ่านพาหนะและช่องทางการขนส่งไปยังคลังสินค้าหรือสถานท่ีท่ีมีความต้องการและตามเวลาท่ีลูกค้าก าหนด 
ระหว่างข้ันตอนต่าง ๆ  ท่ีด าเนินไปนั้นจ าเป็นต้องมีการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสาร การขนส่ง สินค้าคงคลัง คลังสินค้า การ
เคล่ือนย้ายพัสดุ การบรรจุหีบห่อซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเนื่องและต้องประสานกัน ท่ีจะให้สินค้าหรือวัตถุดิบต้ังแต่การจัดหา การ
เคล่ือนย้ายสินค้าท่ีมีต้นทุนและระดับการให้บริการท่ีเหมาะสมในขณะท่ีแต่ละข้ันตอนหรือกระบวนการจะมีค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์
เพิ่มข้ึนในยุคท่ีมีการแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า การ
บริการ และผลิตภัณฑ์ของตน ตลอดจนการสร้างคุณค่าและลดต้นทุนในการประกอบการฉะนั้นต้องมีการบริหารจัดการท่ีดีเข้ามา
เก่ียวข้อง การลดต้นทุน 1 บาท จะดีกว่าการเพิ่มราคาข้ึน 1 บาท บริษัทบางแห่งใช้วิธีผลิตเท่าใด ส่ังซ้ือเท่านั้น หรือใช้วิธีการส่งเสริม
การขาย ลดแลกแจกแถม เพื่อกระตุ้นการซ้ือ หรือใช้สงครามราคา บางแห่งก็ใช้วิธีการลดต้นทุนโดยใช้ระบบ IT ภายในองค์กร การเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยแบบผสานวิธีจะดาเนินการพร้อมกันท้ังสองวิธีการวิจัย แต่เป็นการเก็บข้อมูลแบบเป็นอิสระต่อกัน โดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพอาจใช้คาถามปลายเปิด การวิจัยเชิงปริมาณใช้คาถามปลายปิด แต่ให้ความส าคัญกับท้ังสองวิธีเท่าๆ กัน การ
วิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงผสานวิธี พรรณปพร ลีวิโรจน์ (2559) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแยกจากกันโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic analysis) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบหลักของระบบโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองข้ันตอน หลักๆ คือ
กิจกรรมขาเข้า (Inbound) และกิจกรรมขาออก (Outbound) โดยกิจกรรมขาเข้าประกอบด้วยข้ันตอนการไหลหรือการเคล่ือนย้าย
วัตถุดิบหรือช้ินส่วนจากต้นทางมาถึงบริษัทหรือผู้ประกอบการ (Material Management) ซ่ึงประกอบด้วย   กิจกรรมย่อย ๆ ดังนี้ คือ 
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กิจกรรมการจัดหา (Sourcing) การจัดซ้ือ (Purchasing) กิจกรรมการขนส่งขาเข้า (Inbound Transportation) การรับและการเก็บรักษา
สินค้า (Receiving และ Storage) และกิจกรรมเก่ียวกับวัตถุดิบคงคลัง (Raw Material Inventory) (Lambert and Sharma, 1990) 
 

ความหมายการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือ กระบวนการท างานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผน การจัดการ การ

ด าเนินการ และการควบคุมการท างานขององค์กร รวมท้ังการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดการ
เคล่ือนย้าย การจัดเก็บการรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยค านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ท้ังนี้ ในปัจจุบันถือว่าการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์เป็นกระบวนการย่อยหนึ่งในการจัดการสินค้าและบริการตลอดสายของโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดย
เป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์ คือความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Just in Time Delivery) การไหลล่ืนของสินค้า (Physical 
Flow) การไหลล่ืนของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในกระบวนการทางการตลาดและ
การผลิตการลดต้นทุน (Cost Reduction) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสินค้าและต้นทุนการขนส่ง ดังนั้นการท าความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์กรและความสามารถของผู้ประกอบการโลจิสตกิส์ วิธีการวิจัยแบบเดียวไม่สามารถตอบค าถามได้ครบถ้วน สอดคล้อง
กับ Berg (1998) ท่ีกล่าวว่าการผสมผสานวิธีการวิจัยท าให้ได้มุมมองท่ีหลากหลายตามความเป็นจริงท่ีดี บทความนี้มี วัตถุประสงค์
น าเสนอเก่ียวกับ กระบวนทัศน์ ความหมายและลักษณะแบบแผนการวิจัย และตัวอย่างของวิธีการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 

 

ค  าจ ากัดความ 
ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นว่ารากศัพท์ของโลจิสติกส์นั้นนับถอยหลังไปถึงศตวรรษท่ี 19 โดยใน Oxford English Dictionaryได้ให้

ความหมายของโลจิสติกส์ไว้ว่า “...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...” ในความหมายดังกล่าวได้ช้ีให้เห็นว่า โลจิสติกส์ประกอบไปด้วยหน่วยธุรกิจหลายส่วนท่ีมีการ
ท างานท่ีซับซ้อนร่วมกัน จึงเรียกได้ว่าเป็นระบบโลจิสติกส์ โดยในทางการทหาร วัตถุประสงค์ของระบบโลจิสติกส์คือการส่งก าลัง
พลาธิการสนับสนุนการรบ ส่วนในภาคการค้าคือการน าพาสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

นอกจากนั้นแล้ว ในศตวรรษท่ี 20 เมื่อระบบโลจิสติกส์ได้รับความสนใจในแง่ท่ีเป็นกลยุทธ์เพื่อความส าเร็จของทางการทหารและ
ในทางการค้า ก็ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความของระบบโลจิสติกส์ไว้เพิ่มเติม เช่น กระบวนการวางแผน การด าเนินการ การควบคุม การ
ไหลเวียนและการจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเร่ิมต้น (Point of Origin) จนถึงจุด
ของการบริโภค (Point of Customer) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค...” จากสภาการจัดการโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกา 
(Council of Logistics Management:CLM) 

 

แนวค ิดทฤษฎ ีเกี่ยวกับค ุณภาพการบร ิการ  
ไพรพนา ศรีเสน (2544) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือ

องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท า
นั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กับ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆท้ังยังเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีน้ าใจ ไมตรี เป่ียมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวก
รวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค  ขณะท่ี พงษ์เทพ สันติพันธ์ (2546) รายงานว่า  หลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเท่าเทียมกันทุกคน ท้ัง
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ยังให้ความ สะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป โดยการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีไม่ค านึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการท่ีปราศจาก
อารมณ์ไม่มีความชอบพอ ขณะท่ี รัชยา กุลวานิชไชยนันท์. (2535) กล่าวว่า การบริการท่ีประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 
10 ประการความเช่ือถือได้ (reliability) การตอบสนอง (responsive)ความสามารถ (competency)การเข้าถึงบริการ (access)ความสุภาพ
อ่อนโยน (courtesy)การส่ือสาร (communication)ความซ่ือสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือความ
มั่นคง (security) ประกอบด้วยความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์และความเข้าใจ (understanding)  

 

ประสบความส าเร ็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 10 ประการ  ดังนี้  
1. ความเช่ือถือได้ (reliability) ประกอบด้วย 1.1 ความสม่ าเสมอ (consistency) 1.2 ความพึ่งพาได้ (dependability 2.การตอบสนอง 

(responsive) ประกอบด้วย 2.1  ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 2.2  ความพร้อมท่ีจะให้บริการ 2.3  มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง  2.4  ปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีความสามารถ (competency) ประกอบด้วย 3.  สามารถในการส่ือสาร 3.2  สามารถในการบริการ 3.3  สามารถใน
ความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการการเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย 4.1  ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก  4.2  ระเบียบ
ข้ันตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป 4.3  ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน  4.4  เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับ
ผู้ใช้บริการ  4.5  อยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ใช้บริการสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก 5.ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้วย 5.1  การแสดง
ความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 5.2  ให้การต้อนรับท่ีเหมาะสม 5.3  ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดีการส่ือสาร (communication) ประกอบด้วย 
6.1  มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ 6.2  มีการอธิบายข้ันตอนการให้บริการความซ่ือสัตย์ (credibility) คุณภาพของ
งานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือความมั่นคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ความ
เข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ  การแนะน าและการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการการสร้างส่ิงท่ีจับต้องได้ (tangibility) 
ประกอบด้วย 10.1  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการให้บริการ 10.2  การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
10.3  การจัดเตรียมสถานท่ีให้บริการสวยงาม Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าท่ีหน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่ง
น าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในส่ิงใด 
ผลิตผลของการบริการอาจเก่ียวข้องหรืออาจไม่เก่ียวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อ
ความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการท่ีส าคัญได้ 4 ประการ ดังนี้ 4.ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) 
บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นกิจการต้องหาหลักประกันท่ีแสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่4.1  สถานท่ี (place) ต้อง
สามารถสร้างความเช่ือมั่น และความสะดวกให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการ 4.2 บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี 
พูดจาดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเช่ือมั่นว่าบริการจะดีด้วย 4.3 เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณ์เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการ ต้องมีประสิทธิภาพให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 4.4  วัสดุส่ือสาร (communication material) ส่ือโฆษณาและเอกสาร
การโฆษณาต่างๆจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการท่ีเสนอขายและลักษณะของลูกค้า4.5 สัญลักษณ์ (symbols) ช่ือ หรือ 
เคร่ืองหมายตราสินค้าท่ีใช้ในการบริการเพื่อให้ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และส่ือความหมายได้ 4.6 ราคา (price) การก าหนดราคา ควร
เหมาะสมกับระดับการให้บริการท่ีชัดเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการท่ีแตกต่าง 
 

ความหมายและลักษณะ 
วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Mixed  Methods Research ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาวิจัย  

หมายถึง การใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัย ในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง หรือในระหว่าง
ข้ันตอนภายในเร่ืองเดียวกัน หรือใช้เทคนิควิธีการเชิงผสมในเร่ืองเดียวกัน แต่ด าเนินการวิจัยต่อเนื่องแยกจากกันแล้วน าผลการวิจัยมา
สรุปร่วมกัน  การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยความเช่ือว่าข้อมูลเพียงวิธีการเดียวไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของ
สถานการณ์นั้นได้ การผสมผสานเทคนิคท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล ท้ังวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน
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เกิดข้ึนได้บนพื้นฐานของกลุ่มส านักคิด (School of thought) นักปฏิบัตินิยม (Pragmatists) ท่ีเช่ือว่าความรู้ท่ีมีอยู่หากไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จะไร้ค่า สามารใช้วิธีวิจัยแบบใดก็ได้ท่ีตอบค าถามการวิจัยได้ดีท่ีสุดดังนั้นแนวคิดนี้จึงเป็นพื้นฐานของวิธีการวิจัยเชิง
ผสมผสานท่ีใช้ท้ังวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองมือหาความรู้ เพื่อศึกษาค าตอบในปัญหาวิจัยเดียวกันได้ 
 

กระบวนทัศน์ (Paradigm) 
การท าความรู้จักกับวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานควรต้องท าความเข้าใจกระบวนทัศน์ (Paradigm) ตามกรอบประเด็นค าถามเชิงประ

ปรัชญา 3 ด้านท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน ประกอบด้วย 1) ภววิทยา(Ontology) หมายถึง การมองธรรมชาติของความจริง 2) ญาณวิทยา 
(Epistemology) หมายถึง การมองธรรมชาติของความรู้ และ 3) วิธีวิทยา (Methodology) หมายถึง ข้ันตอนวิธี หมายถึง ข้ันตอนวิธี
แบบแผนกระบวนการของการหาความรู้และความจริงท่ีเช่ือถือได้ เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงรูปแบบการศึกษา (Design) และวิธีการ (Method)  

กระบวนทัศน์ คือ แนวทางการคิดก าหนดก าหนดวิธีการ และวิธีปฏิบัติในการแสวงหาความจริง หรือชุดแบบของความคิด 
ความเช่ือพื้นฐาน ซ่ึงกระบวนทัศน์จะเป็นตัวก าหนดเงื่อนไขทางความคิดของบุคคลในการก าหนดปัญหา และวิธีการท่ีใช้ในการวิจัย 
ซ่ึงแบ่งออกได้ 4 แนวทาง คือ 

1. กระบวนทัศน์ของปฎ ิฐานนิยม (Positivism) เป็นแนวคิดท่ีได้แบบอย่างมาจากวิธีการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์
กายภาพ เน้นการแสวงหาความจริงเชิงเหตุ โดยวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การเก็บข้อมูล การสังเกต หรือการทดลองและ
ใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และหาค าตอบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างมีเหตุผล ดังนั้นความรู้และความจริงจึงมีลักษณะเป็น วัตถุวิสัย (Objective) 

2. กระบวนทศันก์ารก าหนดสรา้ง (Constructivism) แนวคิดนี้ Heylighen (1997) กล่าวว่ากระบวนทัศน์การก าหนดสร้าง ไม่เช่ือว่า
ความรู้และความจริงมีอยู่และรอคอยผู้ค้นพบ แต่ความรู้และความจริงเป็นส่ิงท่ี ถูกสร้าง (Constructivism) ข้ึนมาภายใต้บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีผู้สร้างความรู้ และตัวความรู้และความจริงนั้นๆ สังกัดอยู่ ดังนั้นความรู้และความจริงจึงมีลักษณะเป็น อัตวิสัย (Subjective)  

3. กระบวนทศัน์แบบมสีว่นรว่ม (Advocacy or participatory) เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณโดยมีแนวคิดเชิง
การเมือง (Political) เพื่อพฒันาสังคมและคนในสังคมประเด็นในการศึกษาเก่ียวข้องกับการสร้างพลังอ านาจในประเด็นท่ีสนใจ
(Empowerment and issue oriented) รวมถึงสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ถูกวิจัย น าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
(Change oriented) 

4. กระบวนทัศน์แบบปฏ ิบัต ินิยม (Pragmatism) เป็นการวิจัยแบบผสมท่ีเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติ มุ่งการแก้ปัญหา
มากกว่าการติดยึดวิธีวิจัย มีการใช้การเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี และมุ่งให้เกิดการปฏิบัติในโลกจริง ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 กระบวนทัศน์ในการวิจัย 

กระบวนทัศน ์ของปฏิฐานน ิยม 

(Positivism) 

กระบวนทัศน ์การก าหนด

สร้าง (Constructivism) 

กระบวนทัศน ์แบบมีส่วนร่วม 

(Advocacy Participatory) 

กระบวนทัศน ์แบบปฏิบัติน ิยม 

(Pragmatism) 
1)การหาเหตุและผล 

2)การเลือกตัวแปรที่ เก่ียวข้อง
ให้แคบลง 
3)การสร้างเกดและวัดตัวแปร

อย่างละเอียด 
4) การพิสูจน์ทฤษฎี 

1) การสร้างความเข้าใจ 

2) การหาความหมายจากผู้มี
ส่วนร่วมที่แตกต่างกัน 
3) การสร้างแนวคิดทางสังคม

และทางประวัติศาสตร์ 
4) การสร้างทฤษฎี 

1) แนวคิดเชิงการเมือง 

2) แนวคิดในการมุ่งให้อ านาจและมุ่ง
ประเด็น 
3) เน้นการสร้างความร่วมมือร่วมกัน

ระหว่างนักวิจัยและผู้ถูกวิจัย 
4) มุ่งสู่การเปล่ียนแปลง 

1) เน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติ 

2) มุ่งการแก้ปัญหา 
3) ใช้วิธัการเก็บช้อมูลลากหลายวิธี 
4) มุ่งการปฏิบัติในโลกจริง 

ท่ีมา Creswell John.W.& Plano Clark Vicki L., 2007 

นักวิจัยจะต้องเข้าใจความหมายของกระบวนทัศน์น าไปสู่การท าความเข้าใจวิธีวิทยารูปแบบการศึกษาและวิธีการ ได้อย่าง
ถ่องแท้ ค าว่า วิธีวิทยา หมายถึง กรอบของปรัชญา (Philosophical framework) และข้อสมมุติฐาน (Assumption) ท่ีเป็นข้อตกลง
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หรือเงื่อนไขท่ียอมรับกันท่ัวไป ช่วยช้ีทิศทางการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากกรอบของปรัชญามีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ของการวิจัย โดยวิธีวิทยาเป็นกรอบท่ีสัมพันธ์กับทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัยส่วน รูปแบบการศึกษา หมายถึง แผนการ
ด าเนินงานท่ีเช่ือมกับกรอบของปรัชญาและข้อสมมุติฐานไปยังวิธีการเฉพาะ ตัวอย่างของรูปแบบการศึกษา เช่น การวิจัยแบบ
ทดลอง การวิจัยแบบส ารวจ การวิจัยแบบปรากฏการวิทยา ส าหรับค าว่า วิธีการ หมายถึง เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ เช่น การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
วิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกประเด็น เป็นต้น วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานถือเป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งเนื่องจากวิธีวิทยา เก่ียวข้องกับ
กรอบความคิดเชิงปรัชญาในการค้นหาค าตอบว่าควรใช้กระบวนการสืบค้นแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพซ่ึงให้แนวทาง
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละช่วงของกระบวนการวิจัย (Research Process) 
 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธ ีการวิจัยแบบผสานวิธ ี 
การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธีนั้นมีข้อดีท่ีมีประโยชน์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, รัตนะ บัวสนธ์, 2554) มีสาระส าคัญหลักๆ  ดังนี้ 1) ท า

ให้ได้ค าตอบหรือสามารถตอบค าถามการวิจัยประเภทท่ีวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพเพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ไม่สามารถตอบ
ได้อย่างครอบคลุม 2) ท าให้ได้ค าตอบท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นท่ีศึกษาอย่างกว้างขวางและลุ่มลึก 3) ท าให้นักวิจัยมีโลก
ทัศน์ทางวิชาการกว้างขวางสอดคล้องกับความเป็นจริงของศาสตร์ทางสังคมหรือการศึกษามากกว่าการท่ีจะยึดมั่นถือมั่นเพียงโลกทัศน์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพียงค่ายเดียว 4) ช่วยให้นักวิจัยต้ังค าถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาหาค าตอบได้อย่างหลากหลายและยัง
สามารถใช้เทคนิควิธีการอย่างหลากหลายในการหาค าตอบให้กับค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนั้นๆอีกด้วย ส่วนในข้อจ ากัด 

ประกอบด้วย 1) มีความยากในการด าเนินงานวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยท่ีถูกฝึกฝนมาเฉพาะแนวทางการวิจัยแนวทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้น 2) 
ส้ินเปลืองทรัพยากรในการด าเนินงานมากกว่าท้ังเร่ืองระยะเวลาและงบประมาณในการวิจัย 3) ยังไมม่ีรูปแบบของการเขียนรายงานท่ีชัดเจน
ว่าควรจะเขียนอย่างไร 4) ผลการศึกษาหรือข้อค้นพบท่ีขัดแย้งกัน ท าให้ยากแก่การน าไปใช้และสร้างความเข้าใจต่อผู้อ่าน 
 

การออกแบบขั้นตอนการวิจัยเช ิงผสมผสานวิธ ีการ  
การศึกษาในการออกแบบการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการสามารถพิจารณาได้จากข้ันตอนของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยผสมผสานวิธีการเป็นพื้นฐานของการท าวิจัยมีสาระหลักๆ  ท่ีส าคัญ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551: 7-20) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดของการการออกแบบข้ันตอนการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการ 
ขั้นตอน  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยผสมผสานวิธีการ 

1. วัตถุประสงค์ 
(Purpose) 

เน้นการวัดตัวแปรและ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาและท าความเข้าใจความหมาย 
หรือขั้นตอนจากปรากฏการณ์ของ

บริบทที่ท าการศึกษา 

การรวมการวัดตัวแปรความสัมพันธ์จากตัวอย่างที่
อ้างอิงประชากร และท าความเข้าใจปรากฏการณ์

เพ่ือมาช่วยยืนยันภายใต้บริบทที่ศึกษา 

2. กรอบความคิดการวิจัย 
(Conceptual 
Framework) 

ศึกษาทฤษฏีที่แตกต่าง ศึกษาทฤษฎีตามกระบวนการ ประยุกต์ใช้ทั้งทฤษฎีที่แตกต่างและทฤษฎีตาม
กระบวนการและศึกษาพฤติกรรมที่สามารถพยากรณ์ได้ 

3. ค าถามการวิจัย 
(Research Question) 

ให้ความส าคัญกับระดับ
ความสัมพันธ์ สาเหตุ และ

ผลที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปร 

ให้ความส าคัญกับสาเหตุที่ เกิดขึ้น
จริงตามปรากฏการณ์ทีลักษณะ

หรือความหมายที่ได้ท าการศึกษา 

ใช้การต้ังค าถามหลายรูปแบบในการศึกษาวิจัย 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการ วิจัยน าไปใช้ 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ขั้นตอน  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยผสมผสานวิธีการ 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 การสุ่มตัวอย่าง 
(Sampling) 

หลักความน่าจะเป็น แบบเจาะจง ใช้ทั้งหลักความน่าจะเป็นและแบบเจาะจง 

5. การตรวจสอบความตรง 

5.1 ความตรงภายใน 
(Internal Validity) 

การสรุปในเชิงสถิติ ตาม
โครงสร้างของการวัดตัวแปร 

ยึดที่นักวิจัยเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การสรุปในเชิงสถิติ ตามโครงสร้างของการวัด  ตัวแปร
และยึดที่นักวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

5.2 การสรุปอ้างอิง ความตรงภายนอก การเช่ือมโยงกับทฤษฏีในการ

น ามารองรับผลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูล 

มีทั้งความตรงภายนอกและ การเช่ือมโยงกับ

ทฤษฏีในการน ามารองรับผลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูล 

6. การรวบรวมข้อมูล 
(Date Collection) 

สร้างและตรวจสอบ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ก่อนน าไปรวบรวมข้อมูล 

ยึดที่นักวิจัยเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

สร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ก่อนน าไปรวบรวมข้อมูลยึดที่นักวิจัยเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติอ้างอิง เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 

ใช้การพรรณนาเล่าเร่ือง โดยมี
ค าพูด ภาพประกอบ และการ
ตีความ 

ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานและใช้การพรรณนาเล่าเร่ือง โดยมี
ค าพูด ภาพประกอบ และการตีความ 

 

ร ูปแบบของการวิจัยแบบแบบผสานวิธ ีการ  
การท าความเข้าใจรูปแบบของการวิจัยแบบแบบผสานวิธีการโดยมีหลายรูปแบบ การศึกษานี้เพื่อให้เข้าใจแนวทางการด าเนินการ

วิจัยแบบแบบผสานวิธีการอย่างถูกต้อง ตามท่ี Creswell and Plano Clark. (2007) ได้ระบุ Designing and conducting mixed 
methods research มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การผสมผสานวิธีการท่ีเท่าเทียมกัน (Equivalent status design) และ 2) การ
ผสมผสานวิธีการเป็นหลักและเป็นรอง (Dominant-Less dominant status design) ซ่ึงก าหนดความหมาย คือ QUAL เป็นวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นวิธีการด าเนินการเป็นหลัก และ QUAN เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการด าเนินการเป็นหลักและ qual เป็นวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการด าเนินการเป็นรอง และ quan วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการด าเนินการเป็นรองมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การผสมผสานวิธีการท่ีเท่าเทียมกัน (Equivalent status design) โดยก าหนดวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้มี
ความส าคัญท่ีเท่าๆ  กัน ท าการศึกษาไปควบคู่กันและด าเนินการตามล าดับช่วงเวลา รายละเอียดตามภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 การผสมผสานวิธีการท่ีเท่าเทียมกัน 
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2. การผสมผสานวิธีการเป็นหลักและเป็นรอง (Dominant-Less dominant status design) เน้นการศึกษาโดยการใช้วิธีวิจัย
แบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักและชัดเจน เน้นท่ีการพิจารณาได้มาซ่ึงผลการวิจัยท่ีมีความเช่ือถือ โดยใช้วิธีวิจัยท่ีเหมาะสม มี 2 ลักษณะ
ประกอบด้วย 1) เป็นหลักและเป็นรองท่ีด าเนินการควบคู่กันและตามล าดับเวลารายละเอียดตาม  ภาพท่ี 2 
 

1) การผสมผสานวธิกีารเป็นหลกัและเปน็รองทีด่  าเนนิการควบค ูก่นัม ี2 แบบ 

 
ภาพที่ 2 การผสมผสานวิธีการเป็นหลักและเป็นรอง 

 

2) การผสมผสานวธิกีารเป็นหลกัและเปน็รองทีด่  าเนนิการตามล าดบัเวลา ม ี 2 แบบ 
อีกท้ัง การออกแบบการวิจัยแบบแบบผสานวิธีการในบทความนี้ ไดน าเสนอการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการของ

วิธีการตามแนวคิดของ  Creswell and Plano Clark (2011) ประกอบด้วย 6 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การออกแบบวิจัยแบบคูขนานเข้าหากัน (The Convergent Parallel Design) เป็นใช้ยืนยันความถูกต้องของความสอดคล้องกับ

ผลการวิจัย โดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผลท่ีได้จากวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเร่ืองเดียวกัน 
2. การออกแบบวิจัยแบบล าดับช้ันเชิงอธิบาย (The Explanatory Sequential Design) เป็นการวิจัย 2 ช่วงเวลาท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน 

เร่ิมจากเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ต่อด้วยการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการตีความจากผลการวิจัย 
3. การออกแบบวิจัยแบบล าดับข้ันเชิงส ารวจ (The Exploratory Sequential Design) เป็นการวิจัย 2 ช่วงเวลาท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน 

เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ น าไปสู่การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และท าการตีความจากผลการวิจัย 
4. การออกแบบโดยให้ความส าคัญต่อการเก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นหลัก (The 

Embedded Design) การใช้รูปแบบนี้เกิดจากการเก็บข้อมูลรูปแบบเดียวไม่เพียงพอในการตอบค าถามการวิจัยแต่ละข้อ สามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) เป็นการเพิ่มหรือเสริมแบบการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบเดียวเข้าไปรูปแบบการวิจัยหลัก และ 2) 
เป็นการวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเพิ่มการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าไปในแบบกานวิจัยหลัก และให้ความส าคัญต่อ
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพพิจารณาก่อน ระหว่าง หรือหลัง ด าเนินการสรุปผลการวิจัยด้วยการตีความ 

5. การออกแบบวิจัยแบบเน้นการปฏิรูป (The Transformative Design) เน้นการใช้กรอบทฤษฏีท่ียึดถือเป็นตัวตัดสินใจว่าควรใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะก าหนดวัตถุประสงค์ในเชิงอุดมการณ์มากกว่า
ระเบียบวิธีวิจัย เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ น าไปสู่การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ต่อด้วยการเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและท าการตีความจากผลการวิจัย 

6. การออกแบบวิจัยแบบหลายข้ันตอน (The Multiple Design) เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก และ
ด าเนินการศึกษาวิจัยคร้ังท่ี 1 เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นผลท่ีได้มาด าเนินการต่อในการก าหนดการศึกษาวิจัยคร้ังท่ี 2 เป็นวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เนื้อหา อาจรวมถึงการตีความ และด าเนินการสรุปผลการวิจัยด้วยการก าหนดการวิจัยคร้ังท่ี 3 
เป็นวิธีวิจัยการผสมผสานวิธีการ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการศึกษาขณะนี้ 
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ลักษณะของความเที่ยงตรงในการวิจัยแบบผสมผสานวิธ ีการ  
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีเป็นการบูรณาการวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น คุณภาพของผลการวิจัยจึงข้ึนอยู่กับ

ท้ังความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได้ แต่ความเท่ียงตรงจะต้องเกิดข้ึนก่อนเป็นล าดับแรก McKinnon, J. (1988); Johnson. (2014) มี
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ความเท่ียงตรงในการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 

น ิยาม ความหมาย 

1.Inside-outside Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากความสมดุลระหว่างมุมมองของคนในหรือผู้ให้ข้อมูล (Insider) และมุมมอง
ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นคนนอก (Outsider) 

2. Paradigmatic/Philosophical 
Validity 

ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในกระบวนทัศน์การวิจัยหรือปรัชญาที่เป็นพ้ืนฐานของ
วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและน ามาใช้ เพ่ือสนับสนุนหรือเสริมซ่ึงกันและกันอย่างมีเหตุผล 

3. Commensurability Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาแบบองค์รวมสามารถสลับและ

บูรณาการวิธีคิด ทั้งแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน 

4. Weakness Minimization 
Validity 

ความเที่ยงตรงที่เกิดจาการที่นักวิจัยวางแผน ออกแบบและเลือกใช้วิธีวิทยาที่ตรงกับความมุ่งหมาย
ของการวิจัยทั้งนี้เพ่ือน าให้จุดอ่อนของแต่ละวิธีวิทยามีน้อยที่สุด 

5. Sequential Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือข้อค้นพบจากการใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากระยะที่ด าเนินการก่อนหน้านั้น 

6. Conversion Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยแปลงข้อมูลและแปลงความหมายข้อมูลที่ดัดแปลงมาอย่าง

เหมาะสม เช่น การต้ังช่ือตัวแปรและการจัดประเภทของข้อมูลเป็นต้น 
7. Sample Integration Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสร้างข้อสรุปจากการใช้หลักเหตุผลและหลักฐานที่เป็น

ข้อเท็จจริงอย่างหลากหลายจากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายเพ่ืออ้างอิงไปยังประชากร 

8. Integrative Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสามารถบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปผลเข้า
ด้วยกันเพ่ือท าให้เกิดการอนุมานที่สมบูรณ์ บางคร้ังนักวิชาการเรียกว่า Meta-inferences 

9. Socio-political Validity ความเที่ยงตรงที่เกิดจากการที่นักวิจัยสามารถสะท้อนความสนใจ ค่านิยม และมุมมองจากจุดยืนที่หลากหลาย และ
จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องต่าง ใๆนกระบวนการวิจัยจนท าให้ผู้อ่านงานวิจัยเห็นคุณค่าของการอนุมาน 

10. Multiple Validities ความเที่ยงตรงหลายๆ  ด้าน ทั้งภายในและภายนอกส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณและความเที่ยงตรงเชิงบริบท 

(Contextual Validity) ความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Generalizability) และความสามารถในการถ่ายโอน 
(Transferability) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพที่นักวิจัยสามารถเช่ือมโยงส่วนต่าง  ๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน 

 

ร ูปแบบการวิจัยและตัวอย่างของวิธ ีการวิจัยเช ิงผสมผสานส าหร ับความสามารถทางการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
 

ตารางที่ 4  สรุปแบบแผนการศึกษาเชิงผสมผสานแบบสามเศร้า  

 รูปแบบการวิจัย ระยะเวลา การให้น ้ าหน ักความส าคัญ สัญลักษณ์ 

1.แบบแผนแบบสามเส้า ด าเนินการพร้อมกันทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ (Concurrent) 

เท่ากัน (Equal) QUAN+QYAL 

2.แบบแผนแบบรอง รั บ

ภายใน (Emb4dded) 

เป็นการวิจัยระยะเดียวหรือต่อเนื่อง 

(Concurrent or sequential) 

ให้ความส าคัญ 

ไม่เท่าเทียมกัน (Unequal) 

QUAN  (qual) หรือ 

QUAL (quan) 

3.แบบแผนเชิงอธิบาย 
(Explanatory) 

เร่ิมต้นด้วยการวิจัยเชิงปริมาณก่อนเสมอ
แล้วศึกษาเชิงคุณภาพ (Sequential: 
quantitative followed by qualitative) 

ส่วนใหญ่วิธีการเชิงปริมาณ
เป็นหลัก 

QUAN        (qual) 
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ตารางที่ 4  (ต่อ)  

 รูปแบบการวิจัย ระยะเวลา การให้น ้ าหน ักความส าคัญ สัญลักษณ์ 

4.แบบแผนเชิงส ารวจ 
(Explanatory) 

เร่ิมต้นด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ววิจัย
เชิงปริมาณ  (Sequential: quantitative   
followed by qualitative) 

ส่วนใหญ่วิธีการเชิง คุณภาพ
เป็นหลัก 

QUAN         (quan) 

ท่ีมา ประยุกต์จาก Creswell John. W. & Plano Clark Vicki L., 2004 
 

บทสร ุปและข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยแบบผสมผสานวิธีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตอบค าถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ซ่ึงงานวิจัยเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกระท าได้ และด้วยวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีแตกต่างกัน การออกแบบงานวิจัยแบบผสานวีจึงแบ่ง
ออกได้เป็นหลายรูปแบบตามลักษณะการผสานวิธีจึงแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบตามลักษณะการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภัทราวดี  มากมีและคณะ.2558) ได้แก่ 1)การให้น้ าหนัก (Weighting) ในการก าหนดล าดับความส าคัญให้กับเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 2) ช่วงเวลาในการด าเนินการวิจัย (timing) ในการก าหนดล าดับและช่วงเวลาให้กับกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 3)
ภาพรวมของทฤษฎีท่ีใช้  (theorizing) เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการวิจัยในภาพรวม และ 4) ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อมลูเชิงคุณภาพเพื่อให้
สามารถนับและเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงปริมาณ (integrating) การเช่ือมกัน ณ ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยหนึ่งกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของอีกการวิจัยหนึ่ง (connecting) และการท่ีงานวิจัยหนึ่งเป็นส่วนประกอบของอีกงานวิจัยหนึ่งท่ีใหญ่กว่า (embed-ding) 
(Crewell,2009) เนื่องจาการผสมผสานดังกล่าวนี้มีความมุง่หมายท่ีจะลดข้อด้วยของงานวิจัยแต่ละแบบจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีนักวิจัยต้องทราบ
วัตถุประสงค์ ข้ันตอนกระบวนการ และรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยท่ีเลือกใช้อย่างถ่องแท้ จึงจะท าให้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มี
ลักษณะท่ีส่งเสริมให้สามารถตอบค าถามวิจัยได้อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงได้ อย่างไร ก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันการวิจัยแบบสานวิธีจะมีความ
ทันสมัยก็ตาม นักวิจัยแบบผสานวิธีท่ีต้องการจะความเช่ียวชาญควรต้องหมั่นศึกษาและท าความเข้าใจผลงานวิจัยแบบผสานวิธีท่ีเผยแพร่ใน
แหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้โดยสอดคล้องกับรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น ภัทราวดี มากมี (2558ก) 
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