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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีวิทยาการแบบผสม หรือเรียกว่าวิธวี ิทยาการวิจยั
แบบทีส่ าม โดยทีก่ ารวิจยั เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรูแ้ ละข้อเท็จจริงทีม่ รี ะบบและมีระเบียบ
แบบแผนที่ชัดเจน ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ น�ำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
วิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสมเป็นวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบหนึง่ ในสามทีเ่ ป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ทวี่ า่ ด้วยการผสม
ผสานวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างลงตัวและถูกต้อง ได้องค์ความรู้
ใหม่ที่เชื่อถือได้สามารถตอบโจทย์วิจัยที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน โดยยึด
สถานการณ์และหลักยืดหยุ่นในการผสมผสานทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธวิธีระหว่างแนวการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เหตุผลหลักของวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสม เป็นการน�ำข้อดีของวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณกับวิธี
วิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพมาผสมผสานวิธวี ทิ ยาการวิจยั เพือ่ แก้จดุ อ่อนของการวิจยั แต่ละวิธดี ว้ ยการเสริม
จุดแข็งทัง้ ในระดับข้อมูลและระดับกลยุทธ์ ให้มคี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับว่าเป็นชุดวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบหนึง่
ในสามและอาจเปรียบวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมคือวิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม
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Abstract
The objective of this academic article is to study the mixed research methodology
that is the third research methodology by the research is a systematic and clear
methodology process based on some steps of scientific inquiry seeking for knowledge
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and facts that enhance valid and reliable new knowledge applicable to more efficient
practices. Mixed research methodology is the third research methodology consisting of
science and arts of mixed methodology on suitable and correct quantitative and
qualitative research methodology enhancing valid and reliable new knowledge enabling
to answer variety and complex research questions in the same research work. It is
situational and flexible based in mixing on both technical and strategic levels of
quantitative and qualitative research.
The main goal of mixed research methodology is to draw out the strength of both
quantitative and qualitative research aiming at tackling the weaknesses to qualify each
research methods by supporting the strength on both informational and strategic levels.
It is acceptable that it is one of the three research methods and may be said that mixed
research methodology is the third research methodology.
Keywords: Mixed Methodology, Quantitative Research, Qualitative Research, The Third
Research Methodology

๑. บทน�ำ

การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้และข้อเท็จจริงที่มีระบบและมีระเบียบ
แผนที่ชัดเจน ได้ค�ำตอบหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ถูก
ต้องและเชือ่ ถือได้ น�ำไปใช้พฒ
ั นาการปฏิบตั งิ านให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่มนุษย์ได้ใช้ปัญญา
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลาก
หลาย การวิจัยจึงเป็นกระบวนการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ โดยอาศัยความจริง เชิงตรรกะหรือ
ความจริงเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้หรือ

ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อตอบปัญหาที่ตั้งไว้อย่างมี
ระบบและมีวัตถุประสงค์แน่นอน หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า การวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
ตรวจสอบความรู้เดิมให้ได้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
โดยยอมรับกระบวนการวิธีการและระบบที่แตก
ต่างกันของศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาซึ่งในความ
หมายเชิงกว้าง อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยคือ การหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ น� ำ มาตอบปั ญ หาที่ ตั้ ง ไว้ ๑ และ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความหมายว่า การวิจัยเป็นการค้นคว้าเพื่อหา
ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา๒ ซึ่งกล่าวเป็นนัย
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๒
ราชกิจจานุเบกษา, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๑ ง. ๑๓
มิถุนายน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๑๗.
๑

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

ส�ำคัญได้ว่าทุกแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า องค์แห่งความรู้ที่
เกิดจากกระบวนการหรือวิธกี ารทีจ่ ะต้องยึดถือและ
ปฏิบตั ติ ามในการแก้ปญ
ั หา เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ค�ำตอบ
หรือค�ำอธิบายทีช่ ดั เจน มีความหมายทีถ่ กู ต้องและ
เชื่อถือได้ กระบวนการที่ว่านี้ก็คือ การวิจัยนั่นเอง
การวิจัยสามารถจ�ำแนกได้หลายประเภท
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวก�ำหนด แต่ประเภทได้
รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า
การท�ำวิจัยส่วนมากรวมไปถึงการท�ำวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ มักใช้การวิจัยใน ๒
ประเภทนี้ โดยที่การวิจัยทั้งสองรูปแบบมีที่มาโดย
พื้นฐานทางปรัชญาแตกต่างกันและแตกต่างกันใน
กระบวนการและผลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยแต่
โดยความจริงทัง้ ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั กิ าร
วิจัยทั้ง ๒ ประเภทนี้ มิได้ถูกแยกออกจากกันโดย
สิ้ น เชิ ง อี ก ทั้ ง ในการท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย แต่ ล ะ
โครงการก็นยิ มทีจ่ ะใช้วธิ กี ารทัง้ เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณผสมผสานกันเพื่อความเข้าใจในข้อค้นพบ
ทีม่ คี วามถูกต้องสมบูรณ์มากขึน้ ซึง่ เข้าใจตรงกันว่า
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่ง
แสวงความรู้ ความจริงของสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ใน
ปัจจุบันและต้องอธิบายอย่างละเอียดกับสิ่งที่เกิด
ขึ้น ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาค้นคว้า
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หาความรูแ้ ละข้อเท็จจริงต่างๆ ทีเ่ ป็นกระบวนการ
หาตัวเลขเชิงปริมาณของปัจจัยหรือตัวแปรทีท่ ำ� ให้
เกิ ด ความแตกต่ า งและหรื อ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
สถานการณ์
ในราว ค.ศ. ๑๙๙๐ เกิดทางเลือกใหม่ที่มี
การผสมผสานข้อดีของการวิจยั เชิงปริมาณกับการ
วิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพในงานวิ จัย เดี ย วกั น โดยสนใจ
เทคนิควิธีการแบบสามเส้าขยายวงไปสู่การพัฒนา
วิธีวิทยาแบบผสมและใช้กันแพร่หลายในที่สุด ทั้ง
มีการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยนี้เรื่อยมาตามล�ำดับ
และมีชอื่ เรียกการวิจยั แบบผสมหรือวิจยั เชิงบูรณา
การตามความหมายทีแ่ ตกต่างกันบ้างในภาคภาษา
อังกฤษว่า Qualitative-Quantitative Methodological triangulation, Mixed Methods
และ Mixed methodology ซึ่งวิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสมเป็นที่ยอมรับว่าเป็นชุดของวิธีวิทยาการ
วิจัยหลักหนึ่งในสาม๓ จากที่เคยมีแนวคิดว่าวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นเส้นขนานกับวิธี
วิทยาการวิจยั เชิงปริมาณ จนเป็นทีม่ าของการวิจยั
แบบลูกผสมหรือที่เรียกว่า วิธีวิทยาการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Research Methodology) หรือวิธี
วิทยาการวิจัยแบบที่สาม (The Third Research
Methodology) โดยทีว่ ธิ วี ทิ ยาการวิจยั แบบทีห่ นึง่
และแบบที่สอง ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงเดี่ยว ก็คือวิธี
วิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ และวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิง
ปริมาณดังกล่าวแล้ว
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๒. การวิจยั เชิงคุณภาพกับการวิจยั เชิงปริมาณ ตัวอย่างด้วยสถิติพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์

ในความหมายของการวิจยั เชิงคุณภาพกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ มีนักวิจัยให้ความหมายไว้
หลายแนวคิ ด กล่ า วคื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) หมายถึง การค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ตาม
ธรรมชาติ โดยมุ่งศึกษาข้อมูลต่างๆ มาบรรยายถึง
ความสัมพันธ์ของเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นกับสภาพ
แวดล้อมที่เป็นอยู่ เน้นการศึกษาแนวลึกมากกว่า
แนวกว้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ความส�ำคัญกับ
ประวัติส่วนตัว ความรู้สึกต่างๆของบุคคล โดยใช้
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการเป็นหลักและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสรุปบรรยายเชิง
วิเคราะห์๔ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การค้นคว้าที่
มุ่งแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริงของสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ต้องการอธิบายสภาพการณ์
หรือปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างละเอียดและอาศัย
การสรุปข้อมูลที่รวบรวมมาได้ โดยการวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณา(Descriptive statistics) เช่น
การหาความถี่ การกระจายของประชากรและกลุม่

เนื้อหา๕ หรือกล่าวอีกในความหมายหนึ่งก็คือ การ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น การแสวงหาความรู ้ โดย
พิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อม
ตามความจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น วิธีการนี้จะ
สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมายค่า
นิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล มักใช้เวลา นานใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย๖ หรือการวิจยั เชิงคุณภาพ
เป็นการศึกษาสิ่งที่อยู่ภายในคือ ความรู้สึกนึกคิด
หรือจิตใจที่วัดออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้๗ กล่าวสรุป
โดยนัยส�ำคัญได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการ
ศึกษาค้นคว้าที่มุ่งแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริง
ของสภาพการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และต้ อ ง
อธิบายอย่างละเอียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นถึง
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ จิ ตใจของบุ ค คล เป็ นการ
ศึกษาแนวลึกมากกว่าแนวกว้าง การเก็บรวบรวม
อาศัยวิธกี ารสังเกตและการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์

สมบัติ ท้ายเรือค�ำ, ระเบียบวิธีวิจัยส�ำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (มหาสารคาม
: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๗.
๕
มนัส สุวรรณ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ
เลียนสโตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๕-๖.
๖
สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓.
๗
ประเวศ วะสี อ้างใน ทวีศักดิ์ นพเกษร, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร
: บริษัทโชคชัยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗.
๔

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลและสรุปผลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive analysis) ด้วยสถิตพิ นื้ ฐาน เช่น การ
หาความถี่ (จ�ำนวน) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) QUOTE
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทั้งการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
research) หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าข้อเท็จจริง
เพื่อหาข้อสรุปในเชิงปริมาณ (ตัวเลขหรือจ�ำนวน)
เป็นการศึกษาในแนวกว้างมากกว่าแนวลึก โดยน�ำ
ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปใช้กับ
กลุ่มประชากร โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการหลายอย่าง เช่น การส่ง
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสร้างสถานการณ์
สมมุติ การทดลองและการทดสอบ การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
พรรณา ๘ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ การศึ ก ษาที่ มุ ่ ง
หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลของสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นและศึกษาถึงความส�ำคัญและอิทธิพลของ
ตัวแปรหรือปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความแตกต่าง และ
หรือความสัมพันธ์ของสภาพการณ์การสรุปผลส่วน
มากต้องผ่านกระบวนการทดสอบสมมุติฐานด้วย
สถิติเชิงวิเคราะห์ (Inferential statistics)๙ และ
การวิจยั เชิงปริมาณเป็นการศึกษาสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายนอก
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ที่เป็นรูปธรรมสามารถชั่ง ตวง วัดได้๑๐ กล่าวสรุป
โดยนัยส�ำคัญได้ว่า การวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง
การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้และข้อเท็จจริง
ต่างๆ ที่เป็นกระบวนการหาตัวเลข (จ�ำนวน) เชิง
ปริมาณ โดยเน้นศึกษาความส�ำคัญหรืออิทธิพลของ
ตัวแปรหรือปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความแตกต่าง และ/
หรือความสัมพันธ์ของสภาพการณ์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
การสร้างสถานการณ์สมมุติ การทดลองและการ
ทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
การสรุ ป ผลและตี ค วามต้ อ งผ่ า นกระบวนการ
ทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ เชิงวิเคราะห์ (Inferential statistics)และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive analysis)

๓. ความแตกต่างระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ
กับการวิจัยเชิงปริมาณ

ในหลักพื้นฐานเชิงปรัชญา การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณมีทมี่ าแตกต่างกัน
โดยที่ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพยึ ด หลั ก ปรั ช ญาแบบ
ธรรมชาตินิยม (Naturalism) เป็นการแสวงหาค�ำ
ตอบหรือค้นหาความจริง (Reality) ด้วยวิธกี ารวิจยั
ทีเ่ น้นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตามสภาพการณ์ทเี่ ป็น

สมบัติ ท้ายเรือค�ำ, ระเบียบวิธวี จิ ยั ส�ำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔, (มหาสาราคาม
: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๗.
๙
มนัส สุวรรณ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ
เลียนสโตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๕-๖.
๑๐
ประเวศ วะสี อ้างใน ทวีศกั ดิ์ นพเกษร, วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั โชคชัย
มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗.
๘
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ธรรมชาติ ซึ่ ง บางครั้ ง เรี ย กว่ า แนวคิ ด แบบ
ปรากฏการณ์นิยม (Phenomena) แล้วอาศัยวิธี
การพรรณนาเป็นส�ำคัญส่วนการวิจยั เชิงปริมาณยึด
หลักปรัชญาแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) เป็น
วิธีการค้นหาความจริงด้วยวิธีการวิจัยเชิงจ�ำนวน
ตัวเลขที่ต้องอาศัยกระบวนการหรือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ที่อยู่บนฐาน
ของข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ และมีร ะบบมีร ะเบี ย บ
แบบแผนที่ชัดเจน๑๑
นอกจากนัน้ การวิจยั เชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณยังแตกต่างกันในกระบวนการและ
ผลที่ ไ ด้ รั บ ของการศึ ก ษาวิ จั ย โดยที่ วิ ธี ก ารเชิ ง
คุ ณ ภาพจะเริ่ ม ด้ ว ยข้ อ มู ล สภาพการณ์ ห รื อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ข้อมูล
เหล่านี้จะถูกน�ำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการอุปมาน
(Inductive approach) เป็นการสรุปจากส่วนย่อย
ไปหาส่วนใหญ่แล้วสรุปตีความผลการวิเคราะห์ตั้ง
เป็นองค์ความรู้ เป็นกฎหรือทฤษฎี ส่วนการวิจัย
เชิงปริมาณจะเริ่มต้นด้วยกฎหรือทฤษฎีก่อนจาก
นั้นข้อมูลเชิงประจักษ์จะถูกรวบรวมและน�ำมา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการอนุมาน (Deductive
approach) เป็นการสรุปจากส่วนใหญ่ไปหาส่วน
ย่อย แล้วสรุปเป็นข้อค้นพบ๑๒
ความแตกต่างของวิธวี ทิ ยาการวิจยั ทัง้ สอง
ดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นบางแง่มุมที่ชี้ให้เห็นถึง
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ความแตกต่างของการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั
เชิงปริมาณ ดังนี้๑๓
๑. ความแตกต่ า งในลั ก ษณะข้ อ มู ล
ข้อมูลเชิงคุณภาพมีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับโลก
ทัศน์ ความรู้สึกนึกคิด ชีวประวัติ ส่วนข้อมูลของ
การวิจัยเชิงปริมาณข้อมูลแบบแจงนับได้หรือเป็น
สถิติต่างๆ
๒. ความแตกต่างของวัตถุประสงค์ การ
วิจยั เชิงคุณภาพมุง่ ไปทีค่ วามเข้าใจความหมายทีใ่ ห้
ความส�ำคัญแก่องค์ประกอบส่วนที่เป็นนามธรรม
ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด และความ
สัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้กับสภาพแวดล้อมของมัน
ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณจะมุ่งเน้นหาความถูกต้อง
ของสิ่งที่เป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธี
การทางวิทยาศาสตร์
๓. ความแตกต่ า งในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ า่ ง
กั น วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพต้องให้ผวู้ จิ ยั ออกไปสัมผัสข้อมูลด้วยตนเอง
โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบ
ลึก ซึ่งต้องใช้เวลานานในการวิจัยส่วนการเก็บ
ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนมากใช้วิธีการ
ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
(กลุ่มตัวอย่าง)

มนัส สุวรรณ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,
๒๕๔๙), หน้า ๑๕.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕.
๑๓
สุภางค์ จันทวานิช, วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๕๕), หน้า ๑๘-๑๙.
๑๑
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๔. ความแตกต่างในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไม่
จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ สถิ ติ ชั้ น สู ง
เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยใช้วธิ กี ารสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปมาน(Inductive approach) ส่วน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณต้อง
อาศัยวิธีการทางสถิติเป็นส�ำคัญและสรุปผลการ
วิจัยแบบอนุมาน (Deductive approach
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว ่ า การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแตกต่างกันจาก

ทีม่ าตามหลักพืน้ ฐานเชิงปรัชญาของการวิจยั แต่ละ
อย่าง แตกต่างกันในกระบวนการและผลที่ได้รับ
ของการศึกษาวิจัยแต่ละประเภทและแตกต่างกัน
ในลักษณะข้อมูล วัตถุประสงค์ของการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยเพื่อให้เห็นความแตกต่างในคุณลักษณะของ
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณได้
ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น จึงได้บูรณาการ
แนวคิดเป็นตารางเปรียบเทียบการวิจัยทั้งสอง ดัง
เสนอไว้ในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ๑๔
การวิจัยเชิงคุณภาพ
๑. มีรากฐานมาจากปรัชญาแนวคิดแบบธรรมชาติ(Naturalism)
๒. มุ่งท�ำความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (Phenomena)
อย่างลึกซึ้ง
๓. เป็นข้อมูลมีลกั ษณะเฉพาะเกีย่ วกับโลกทัศน์ ความรูส้ กึ นึกคิด
ชีวประวัติของบุคคล
๔. วัตถุประสงค์ของการวิจัยมุ่งความเข้าใจความหมายที่เป็น
นามธรรม
๕. วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว มและการ
สัมภาษณ์แบบลึกและใช้เวลานาน
๖. เป็นการวิจยั ทีเ่ น้นการพรรณนา/อธิบาย (Descriptive analysis)
๗. ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการได้มาซึง่ ความจริงโดยมองแบบ
องค์รวม (Holistic view)
๘. ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปมาน (Inductive-approach)
เป็นการวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่แล้วสรุปเป็นองค์
ความรู้เป็นกฎหรือทฤษฎี
๙. มุ่งแสวงหาความรู้เพื่อสร้างเป็นกฎหรือทฤษฎี (Theory
building)
๑๐. สิ้นสุดการศึกษาวิจัยด้วยทฤษฎี (Ending with theory)
๑๑. ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑๒. เป็นการศึกษาแนวลึกมากกว่าแนวกว้าง

การวิจัยเชิงปริมาณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

มีรากฐานจากปรัชญาแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (Positivism)
มุง่ เน้นหาความจริงทีค่ นทัว่ ไปจะยอมรับ (Common Reality)
เป็นข้อมูลแบบแจงนับหรือเป็นสถิติต่างๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมุ่งเน้นหาความถูกต้องของสิ่งที่เป็น
รูปธรรมด้วยวิธีการทางสถิติ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนมากใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ในบางครั้งใช้เวลานาน
เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และทดลองซึ่งจ�ำเป็นต้อง
อาศัยวิธีการทางสถิติ (Analytical and Experimental approaches)
ให้ความส�ำคัญกับผลมากกว่ากระบวนการ มีระเบียบแบบแผน
ค่อนข้างแน่นอน
ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Deductive - approach)
เป็นการวิเคราะห์จากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยแล้วสรุปเป็นข้อ
ค้นพบ
มุ่งแสวงหาค�ำตอบด้วยการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis
testing)
เริ่มต้นการศึกษาวิจัยด้วยทฤษฎี (Begins with theory)
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
เป็นการศึกษาแนวกว้างมากกว่าแนวลึก

ทวีศกั ดิ์ นพเกษร, วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ, เล่มที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั โชคชัยมาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด,
๒๕๔๘), หน้า ๓๙-๔๐.
๑๔
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๔. ความสัมพันธ์ ความคาบเกีย่ วและความ เกีย่ วและสัมพันธ์เกีย่ วเนือ่ งกันในกระบวนการวิจยั
เกีย่ วเนือ่ งของการวิจยั เชิงคุณภาพ และ กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะด�ำเนินการศึกษา
วิจยั เริม่ ต้นจากสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ทเี่ กิด
การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ
แตกต่างกันตามที่มาของหลักเบื้องต้นเชิงปรัชญา
กระบวนการวิ จั ย และผลที่ ไ ด้ รั บ ของการศึ ก ษา
ค้นคว้าดังที่ทราบแล้ว แต่โดยความจริงทั้งในทาง
ทฤษฎีและในทางปฏิบัติการวิจัยทั้งสองประเภท
มิได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่ยังมีความคาบ

ขึน้ ในปัจจุบนั ด้วยวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลและไป
สิ้นสุดที่ผลการพัฒนาเป็นกฎหรือทฤษฎี และการ
วิจยั เชิงปริมาณเริม่ ต้นด้วยการศึกษาทฤษฎีแล้วไป
สูข่ นั้ ตอนสุดท้ายคือสรุปตีความเป็นข้อเท็จจริงหรือ
ข้ อ ค้ น พบ ปรากฏรายละเอี
ย ดตามวงจรหรื
อ
วารสารวิชาการธรรมทรรศน
๓๐๓
๑๕
กระบวนการวิจัย ดังภาพประกอบต่อไปนี้

HYPOTHESIS
3
DATA
4
A

REVIEW
LITERATURE
2

ANALYSIS
5
B

THEORY
1

THEORY
E
HYPOTHESIS
D

CONCLUSIONS
6
C

จากภาพประกอบนี้ชี้ใหเห็นวา
๑. การวิ
วงกลม
- (B)เคราะห์
- (C) - (B)
จากภาพประกอบนี
้ชี้ให้จเัยห็เชินงว่คุาณภาพ ดําเนินการตามกระบวนการในรู
การเก็บรวบรวมข้อมูลป(A)
และน�(A)ำมาวิ
(D) -จัย(E)เชิซึงคุ่งอธิ
บายไดด�วำาเนิการวิ
จัยเชิงคุณภาพจะเริ
ดวยการเก็
บรวบรวมข
และำไปสู่
๑. การวิ
ณภาพ
นการตาม
ก่อนจะมี่มตกนารสรุ
ปผลการวิ
เคราะห์อมู(C)ล (A)
และน�
นํามาวิเคราะห (B) กอนจะมีการสรุปผลการวิเคราะห (C) และนําไปสูการสรางสมมุติฐาน
การสร้
างสมมุ(E)ติฐในที
าน ่ส(D)
กระบวนการในรู
- (B) - (C)
- (D)
(D)ปวงกลม
และจะเชื(A)
่อมโยงไปสู
การพิ
สูจน-แ(E)
ละพัฒนาเป
นทฤษฎี
ุด และจะเชื่อมโยงไปสู่การ
ซึ่งอธิบายได้ว่า การวิจัยเชิ
ณภาพจะเริ
นด้วดํยาเนินการตามกระบวนการในรู
พิสูจน์และพัฒนาเป็นทฤษฎี
่สุด
๒.งคุการวิ
จัยเชิงปริ่มมต้าณ
ปสี่เหลี(E)่ยมในที
[๑]-[๒]-[๓][๔]-[๕]-[๖] การศึกษาวิ จัย เริ่ มต นด วยการศึกษาทฤษฎี [๑] และทบทวนวรรณกรรมที่
๑๕ เกี่ ย วข อ ง [๒] ก อ นจะทํ า การคาดคิ ด คํ า ตอบหรื อ ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน [๓] จากนั้ น คื อ การเก็ บ
มนัส สุวรรณ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
อมูล [๔]หน้เพืา ่อ๑๖.
นําไปวิเคราะห [๕] กอนสรุปตีความเปนขอเท็จจริงหรือขอคนพบใน
ส�ำนักพิมพ์โอเดียรวบรวมข
นสโตร์, ๒๕๔๙),
ขั้นตอนสุดทาย [๖]
จากภาพประกอบนี้มีขอสังเกตที่แสดงถึงความสัมพันธและความคาบเกี่ยวเนื่อง
ของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณอยู ๓ ประเด็น คือ การเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิเคราะหขอมูล และการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและเห็นอยางชัดเจนวาทฤษฎี
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๒. การวิจัยเชิงปริมาณ ด�ำเนินการตาม
กระบวนการในรูปสี่เหลี่ยม [๑]-[๒]-[๓]-[๔]-[๕][๖] การศึกษาวิจยั เริม่ ต้นด้วยการศึกษาทฤษฎี [๑]
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง [๒] ก่อนจะ
ท�ำการคาดคิดค�ำตอบหรือตั้งสมมุติฐาน [๓] จาก
นั้น คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล [๔] เพื่อน�ำไป
วิเคราะห์ [๕] ก่อนสรุปตีความเป็นข้อเท็จจริงหรือ
ข้อค้นพบในขั้นตอนสุดท้าย [๖]
จากภาพประกอบนี้ มี ข ้ อ สั ง เกตที่
แสดงถึงความสัมพันธ์และความคาบเกีย่ วเนือ่ งของ
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณอยู่ ๓ ประเด็น คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและเห็นอย่างชัดเจนว่าทฤษฎี ซึง่ เป็นจุดเริม่
ต้ น ของวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณนั้ น แท้ จ ริ ง คื อ ส่ ว น
สุดท้ายของการวิจัยเชิงคุณภาพ และจากจุดนี้เอง
หากมีทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
แล้วถูกน�ำไปทดสอบเพื่อยืนยันความจริงอีกครั้ง
หนึ่งด้วยวิธีเชิงปริมาณย่อมเท่ากับเป็นการศึกษา
แบบองค์รวม (Holistic) และปิดช่องว่างของการ
แบ่งแยกการวิจัยทั้ง ๒ ประเภทออกจากกัน จาก
แนวคิ ด นี้ นั ก วิ จั ย จึ ง น� ำ ข้ อ ดี ข องการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ กับการวิจัยเชิงปริมาณมาผสมผสานวิธี
วิทยาการวิจัยในงานวิจัยเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการ
วิจัยเชิงบูรณาการหรือวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม
(Mixed Methodology Research)
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๕. วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม คืออะไร

เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า วิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสมเกิดขึ้นจากแนวคิดการผสมผสานข้อดี
ของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการ
วิจยั เชิงคุณภาพในงานวิจยั เรือ่ งเดียวกันโดยกลุม่ ที่
ยึ ด สถานการณ์ (Situations) เห็ น ว่ า บาง
สถานการณ์อาจใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณและ
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกันได้เพื่อให้เกิด
การวิจัยที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและในส่วนกลุ่มที่
ยึดความยืดหยุน่ (Pragmatists) เห็นว่า ในงานวิจยั
หนึง่ ๆ อาจจะผสมผสานทัง้ ฐานคิดและวิธวี ทิ ยาการ
ตามที่เหมาะสม เพื่อใช้ข้อดีของวิธีวิทยาการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใช้เป็นแนวทางให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดในงานวิจยั นัน้ ๆ ซึง่ เป็นกลุม่ นักวิจยั
เชิงปริมาณแนวประนีประนอม โดยที่วิธีวิทยาการ
วิจยั แบบผสมมีฐานคิดเดียวกับวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิง
ปริมาณ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงทดลองแต่บางครั้ง
ก็ยังมีบางกลุ่มคิดว่าวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมให้
ความส�ำคัญกับวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณเป็นวิธี
การหลักส่วนวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธี
การเสริมราวกับเป็นไม้ประดับ อย่างไรก็ตามวิธี
วิทยาการวิจัยแบบผสมมีจุดเด่นอยู่ ๓ ประการ
กล่าวคือ๑๖
๕.๑ วิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสมสามารถ
ตอบค�ำถามวิจัยได้ทั้งเชิงค้นหาความรู้ (Exploratory) ที่เป็นแนวคิดเชิงคุณภาพและยืนยันความรู้

Teddlie and Tashakkori, อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, การวิจัยแบบผสม : ทางสายกลางของ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕),
หน้า ๓๑๙.
๑๖
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(Confirmatory) ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงปริมาณได้ใน
งานวิจัยเรื่องเดียวกัน โดยที่ผู้วิจัยสามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงสังเกตระหว่างตัวแปรขณะเดียวกัน
ก็สามารถอธิบายลักษณะความเป็นจริงและเหตุผล
ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรได้
๕.๒ วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมช่วยให้
การสรุปอ้างมีนำ�้ หนักมากขึน้ เช่น ผลการวิเคราะห์
จากวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณได้รับการยืนยัน
ด้วยข้อค้นพบในวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
๕.๓ วิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสมจะสามารถ
เสนอมุมมองที่แตกต่างกันได้มากกว่าแบบเดียว
(การวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ) ใน
กรณีที่การวิจัยทั้งสองขัดแย้งกันในงานวิจัยแบบ
ผสมก็ถือว่าเป็นข้อดีเช่นกันเพราะนักวิจัยจะได้
ระมัดระวังในการสรุปอ้างผลการวิจัยหรือช่วยใน
การออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาให้ชัดเจนต่อไป
เหตุผลหลักของการผสมผสานวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพ ก็คอื การแก้จดุ อ่อนของแต่ละวิธดี ว้ ยการ
เสริมจุดแข็งโดยการผสมในระดับข้อมูลที่นักวิจัย
เชิงคุณภาพคุ้นเคยกับการใช้เทคนิคแบบสามเส้า
เพื่อเสริมความเที่ยงตรงของงานวิจัยโดยลดอคติ
หรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากข้อมูลแหล่งเดียว
หรือแง่มมุ เดียวในขณะเดียวกันนักวิจยั เชิงปริมาณ
ก็ให้ความสนใจเทคนิคแบบสามเส้าเช่นเดียวกัน
เพื่อได้แง่มุมที่หลากหลาย และการผสมในระดับ
กลยุทธ์ของการวิจยั ทัง้ สองเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุม
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ทั้งในภาพกว้าง (Broad) ภาพรวม (holistic) หรือ
ภาพลึก (in-depth)๑๗ ซึ่งนักวิจัยได้ศึกษาและ
พัฒนางานวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาแบบผสมให้มีคุณภาพ
และพัฒนาวิธีวิทยาให้ชัดเจน ก่อให้เกิดงานวิจัยที่
น่าสนใจมีจ�ำนวนมากขึ้นและมีชื่อเรียกงานวิจัย
รูปแบบนีว้ า่ การวิจยั เชิงบูรณาการหรือวิธี
วิทยาการวิจัยแบบผสม ซึ่งในภาคภาษาอังกฤษใช้
ค�ำว่าMixed Methodology หรือเรียกชื่อย่อ
ว่ า MM.ดั ง นั้ น วิ ธี วิ ท ยาการแบบผสม (Mixed
Methodology) คื อ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ห รื อ วิ ธี
วิทยาการว่าด้วยการผสมผสานวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างลงตัวและอย่างถูก
ต้องเพื่อสามารถตอบโจทน์วิธีหลากหลายหรือซับ
ซ้ อ นมากขึ้ น ในงานวิ จั ย เดี ย วกั น โดยยึ ด หลั ก
สถานการณ์และหลักยืดหยุ่นในการผสมผสานใน
ระดั บ เทคนิ ค และระดั บ ยุ ท ธวิ ธี ร ะหว่ า งแนววิ ธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนค�ำ
ว่า “Mixed Method “ หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธกี ารในการผสมผสานวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและ
วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยให้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณเป็นตัวตั้งตามด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และใช้สถิติชั้นสูงในทางปริมาณที่เรียกว่า Multi Level analysis ให้ภาพความสัมพันธ์ความเชื่อม
โยงเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของตัวแปร เมือ่ ได้ผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณก็น�ำมาศึกษาให้ลึกซึ้ง ด้วยวิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป จึงเรียกว่าการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธ๑๘
ี

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒๑.
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research). แหล่งที่มา : http: www.
gototnow.org/posts/285216 [๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘].
๑๗
๑๘
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๖. การออกแบบวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสม ตรวจสอบซึ่งกันและกันในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน

การผสมผสานวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณ
และวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการแก้จุด
อ่อนของแต่ละวิธีด้วยการเสริมจุดแข็ง เพื่อศึกษา
แง่มมุ หลากหลายในงานวิจยั เรือ่ งนัน้ ๆ ให้ได้ขอ้ มูล
มาเสริมกันในภาพรวม เป็นการตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อมูล ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคสามเส้า
ตามความหมายเดิมและพยายามขยายความกว้าง
และความลึกของงานวิจัย ซึ่งการผสมผสานวิธี
วิทยาการวิจยั ท�ำได้ในระดับต่างๆ ทัง้ การผสมอย่าง
อ่ อ นจนถึ ง การผสมอย่ า งเข้ ม การออกแบบวิ ธี
วิทยาการวิจยั แบบผสมทีจ่ ะกล่าวถึงนีเ้ ป็นแนวทาง
เบือ้ งต้นส�ำหรับนักวิจยั ทัง้ แนวทางกลุม่ ยึดสถานการณ์
ซึง่ เป็นการผสมผสานในระดับเทคนิควิธกี บั แนวทาง
ของกลุม่ ยึดหยุน่ ซึง่ เป็นการร่วมกันในระดับยุทธวิธี
ระหว่างแนววิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและแนว
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจ�ำแนกแนวทาง
ผสมผสานตามระดับที่ใช้ ๒ ระดับ๑๙
๑. การผสมในระดับข้อมูล โดยทีน่ กั วิจยั
เชิงคุณภาพมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคนิคแบบ
สามเส้า (triangulation) ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เสริม
ความเทีย่ งตรงของงานวิจยั โดยลดอคติหรือความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากข้อมูลแหล่งเดียวหรือแง่มุมเดียว
ต่อมานักวิจยั เชิงปริมาณให้ความสนใจเทคนิคแบบ
สามเส้าเพื่อให้ได้แง่มุมที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้วิธี
วิทยาการวิจัยแบบผสมจึงเน้นการใช้ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันเพื่อสนับสนุนหรือ

เช่น ในวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณโครงการทางการ
ศึกษาผู้วิจัยอาจใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกันการศึกษาเชิงคุณภาพ
จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาจากงานข้อมูลของ
โรงเรียน ผลงานจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
คะแนนที่ ค รู ใ ห้ ข ้ อ มู ล เจตคติ จ ากการวั ด ทาง
จิตวิทยา ข้อมูลพืน้ ฐานทางสังคมจากแบบสอบถาม
ข้อมูลจากการสอบถาม ข้อมูลจากการศึกษากรณี
เฉพาะรายและข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมทั้ง
ในและนอกชัน้ เรียนของนักเรียนและครูเป็นต้น ซึง่
จะเห็นว่ามีการผสมในระดับข้อมูลมากขึ้นในวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณในปัจจุบัน โดยมุ่งที่จะ
ช่วยแก้ขอ้ จ�ำกัดของอคติ (bias) ข้อมูลซึง่ ได้จากแง่
มุมเดียวอาจถูกจ�ำกัดด้วยข้อเท็จจริงในเพียงบางจุด
ของทัง้ หมดเป็นเหตุให้นกั วิจยั สรุปผลคลาดเคลือ่ น
ได้ วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมจะช่วยเสริมความ
มั่นใจแก่นักวิจัย โดยน�ำข้อมูลมาเสริมหรือยืนยัน
ซึ่งกันและกันในการวิจัยเรื่องเดียวกัน และขจัด
ความยึดมั่นในวิธีการเดิม ซึ่งมีจุดอ่อนเพราะนัก
วิจัยจะยึดติดกับวิธีการวิจัยของตนอย่างเหนียว
แน่นและปฏิเสธวิธีการวิจัยอื่นๆ เพราะความคุ้น
เคย ความถนัดหรือประสบการณ์ทไี่ ด้รบั การฝึกฝน
มา บางครั้งจึงมักพบว่านักวิจัยใช้เครื่องมือ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามความเคยชิน หรือตามความ
สะดวกมากกว่าเลือกใช้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์
ที่ควรจะเป็น

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, การออกแบบการวิจยั , พิมพ์ครัง้ ที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร
: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๒๑-๓๒๔.
๑๙
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การผสมในระดับข้อมูลเป็นวิธวี ทิ ยาการ
วิจัยแบบผสมในขั้นเริ่มแรก นักวิจัยแต่ละกลุ่ม
ยอมรับได้โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งให้
คุณค่ากับการใช้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายทัง้ ในระดับการ
วิเคราะห์ปญ
ั หาจนถึงการวิเคราะห์และสะท้อนผล
การปฏิบัติ นอกจากนั้นการผสมในระดับข้อมูลยัง
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นการต่ อ ยอดข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ ซึง่ ข้อมูลทีว่ เิ คราะห์โดย
การจั ด กลุ ่ ม หั ว เรื่ อ งแล้ ว (categories) น� ำ มา
แจกแจงความถีข่ องแต่ละหัวข้อเรือ่ งและน�ำข้อมูล
สองชุดมาเปรียบเทียบดูความสอดคล้องกัน และ
ในขณะเดียวก็ต่อยอดข้อมูลเชิงปริมาณให้เป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน�ำข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์องค์ประกอบตามวิธกี ารทางสถิติ (factor analysis) จะได้กลุ่มหัวเรื่องขึ้นมาสามารถน�ำ
ไปเปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม หั ว เรื่ อ งจากข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพหรือสามารถผสมข้อมูลเพือ่ หาตัวแปรใหม่
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ก�ำหนดจากทฤษฎีแนวคิดของวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ น�ำมาพิจารณาร่วมกัน
กลุ่มหัวเรื่อง “ตัวแปร” ที่เกิดขึ้นจากวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพอาจท�ำให้ได้ตัวแปรเพิ่มขึ้น
๒. การผสมในระดับกลยุทธ์ เป็นการ
ผสมที่ซับซ้อนขึ้นเป็นการออกแบบการวิจัยที่ใช้
กลยุทธ์การวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพือ่
สนับสนุนซึ่งกันและกันมองในแง่มุมหลากหลาย
อันจะท�ำให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทั้งในภาพกว้าง
(broad) ภาพรวม (Holistic) หรือภาพลึก (in-
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depth) โดยวิธีการผสมจะให้น�้ำหนักกับวิธีใดเป็น
วิธีหลักและวิธีการใดเป็นวิธีเสริมหรือวิธีวิทยาการ
วิจยั เชิงปริมาณและวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพคู่
ขนานกันไปหรือจะแยกเป็นขัน้ ตอนต่างกันและจะ
ล�ำดับขัน้ ตอนอย่างไร ซึง่ จะผสมแบบใดย่อมขึน้ อยู่
กับโจทย์วิจัยที่ต้องการตอบเป็นส�ำคัญ เพื่อให้องค์
ประกอบต่างๆ ของการออกแบบการวิจยั เชือ่ มโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกันในการตอบโจทย์วิจัย
จะท� ำ ให้ ง านวิ จั ย นั้ น มี ค วามเที่ ย งตรงโดยรวม
(Overall Validity) ซึ่ง Creswell๒๐ ได้เสนอ
กลยุทธ์ของการวิจัยไว้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
๒.๑ รู ป แบบการวิ จั ย ๒ ระยะ
(Two-Phase design) การวิจัยแบบนี้ ด�ำเนินการ
วิจัยแยก ๒ ขั้นตอนอย่างเด่นชัด ด้วยวิธีวิทยาการ
วิจยั ทีต่ า่ งกันทัง้ ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพและ
การน�ำเสนอผลการวิจยั แบ่งเป็น ๒ ตอน แต่ละตอน
ต่างมีความส�ำคัญตอบค�ำถามวิจัยต่างประเด็นกัน
แต่ช่วยกันตอบโจทย์รวม ซึ่งการวิจัยใดเป็นเรื่องที่
ซับซ้อน อาจด�ำเนินการเป็น ๒ ระยะได้ โดยใน
ระยะที่ ๑ ใช้แนวทางวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อท�ำความเข้าใจในปัญหาหรือสถานการณ์ให้
ถ่องแท้ตอ่ มาในระยะที่ ๒ นักวิจยั ใช้ขอ้ มูลการวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพในการวางแผนปฏิ บั ติ ก ารหรื อ การ
ทดลองปฏิบัติตามแผนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณร่วมกันในการสรุปผลการวิจยั มีการสะท้อน
ผลวิจัยโดยรวม

Creswell, อ้างในผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, การวิจยั แบบผสม : ทางสายกลางของการวิจยั การออกแบบ
งานวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๒๓.
๒๐

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

๒.๒ รูปแบบการวิจยั แบบน�ำ-แบบรอง
(dominant-less dominant design)การวิจัย
แบบนีเ้ ป็นการด�ำเนินการด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั หลัก
แนวคิดแนวหนึ่ง เช่น การใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นหลักและใช้วิธีการบางอย่างของวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อขยายความเพื่อ
ตรวจสอบยืนยันหรือเพิ่มความลึกของข้อมูลหรือ
ในทางตรงกันข้ามใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นหลักเสริมด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ๒๑
คือ ๑) Explanatory design เป็นการวิจัยที่เริ่ม
ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและตามด้วยวิธี
วิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ท�ำความเข้าใจความ
หมายของผลการวิจัยเชิงปริมาณให้ชัดเจนมากขึ้น
เช่น การช่วยติดตามกลุ่มตัวอย่างที่ต่างจากพวก
(Outliners) ในเชิงปริมาณก็ไม่ตัดทิ้งแต่น�ำไป
ศึกษาต่อเชิงคุณภาพเพื่อท�ำความเข้าใจในกลุ่มนี้
และน�ำมาเป็นข้อเสริมในการอภิปรายผล ซึ่งการ
วิจยั รูปแบบนีพ้ บมากทีส่ ดุ ในวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบ
ผสม และ ๒) Exploratory design เป็นการวิจัย
ทีเ่ ริม่ ด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยท�ำความ
เข้าใจประเด็นการวิจัยให้ชัดเจนหรือให้ได้ข้อมูล
เบือ้ งต้นเพือ่ ใช้ในการวางแผนวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิง
ปริมาณซึ่งเป็นขั้นตอนหลักให้มีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะการสร้างเครือ่ งมือวิจยั ในการศึกษาเจาะลึก
กลุ่มเป้าหมายจ�ำนวนหนึ่งให้ได้ข้อมูลมาเพื่อเป็นก
รอบในการสร้างแบบสอบถามในการส�ำรวจในตอน
ต่อไป รวมทัง้ ช่วยสร้างตัวแปรกลุม่ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
บางอย่างในงานวิจัย เชิงคุณภาพมาใช้เป็นตัวแปร
กลุ่มในงานวิจัยเชิงปริมาณ เช่น สถานภาพทาง
๒๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒๓.
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สังคมหรืออาชีพรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง ในขณะ
เดียวกันยังช่วยติดตามกลุม่ ตัวอย่างทีต่ า่ งจากพวก
ดังที่กล่าวแล้ว
การวิจยั แบบน�ำ-แบบรองได้ใช้
มาก่อนในประเทศไทย คือ การวิจัยแบบ EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่ง
เป็นเทคนิคของการวิจัยเชิงอนาคตที่ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรอบแรกจากกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยวิธี
วิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิง
ลึก หลังจากนั้นจึงท�ำการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำ
มาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ในรอบต่ า งๆ ไปด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง
ส�ำรวจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเทคนิคของวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
๒.๓ รูปแบบการวิจยั แบบบูรณาการ
(integrated design) เป็นการวิจัยข้ามฐานคิด
อย่างแท้จริงเพราะเป็นการผสมผสานทัง้ ระดับมหา
ภาคและจุ ล ภาค วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบนี้ ถู ก เรี ย กว่ า
เป็นการวิจัยแบบ ลูกผสม (hybrids) ซึ่งท�ำได้ยาก
เนือ่ งจากต้องผสมผสานในทุกขัน้ ตอนของการวิจยั
ตัง้ แต่การน�ำเสนอปัญหา การก�ำหนดชือ่ เรือ่ ง วัตถุประสงค์
ของการวิจยั ค�ำถามการวิจยั การทบทวน วรรณกรรม
การสร้างและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงการสรุปผลการ
วิจยั ซึง่ ในบางขัน้ ตอนอาจไม่สามารถผสมผสานกัน
ได้ เ ต็ ม ที่ ด ้ ว ยจ� ำ กั ด ของกรอบคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น
ระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ
จะท�ำได้ถา้ นักวิจยั มีความเข้าใจและมีประสบการณ์
ในการวิจัยทั้งสองวิธีมาก่อน
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๗. วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม : วิธีวิทยา (Mixed Methodology) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า
MM. และเข้าใจตรงกันว่าวิธีวิทยาการวิจัยแบบ
การวิจัยแบบที่สาม
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณแต่ละวิธีวิทยาเป็นการวิจัยเชิงเดี่ยว และ
เคยเป็นเส้นขนานกันมาแต่เดิม และเมื่อมีการ
บูรณาการวิธีวิทยาการวิจัยทั้งสองเป็นชุดของวิธี
วิทยาแบบหนึ่งในสามเรียกว่า วิธีวิทยาแบบผสม

ผสมก็คือวิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สามซึ่งเมื่อน�ำวิธี
วิ ท ยาแบบผสมมาเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี วิ ท ยาเชิ ง
คุณภาพและวิธีวิทยาเชิงปริมาณตามแนวคิดของ
Teddliceand Tashakkori๒๒ ปรากฏตามที่แสดง
ไว้ในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ วิธีวิทยาแบบผสมเปรียบเทียบกับวิธีวิทยาเชิงคุณภาพและวิธีวิทยาเชิงปริมาณ
ประเด็นเปรียบเทียบ

วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ
(QUALs)

วิธีวิทยาแบบผสม
(MMs)

วิธีวิทยาเชิงปริมาณ
(QUANs)

๑. ฐานคิด

ตีความนิยม (กลุ่มหลัก) วิพากษ์นิยม ปฏิบตั นิ ยิ ม (Pragmatism) และแนวคิด ปฏิฐานนิยม (Positivism) (ทั้งแบบ
หลังสมัยใหม่นิยม (รวมอยู่ในส�ำนักคิด เชิ ง ปรั บ ปฎิ รู ป (Transformative ดั้งเดิม และแบบปรับตัว (Post positiประกอบสร้างนิยม-Constructivism) perspective)
vion)

๒.จุดมุ่งหมาย

มุ่งค้นหาความรู้ (exploratory) และ มุง่ ค้นหาและ/หรือยืนยันความรู้ ขึน้ อยู่ มุง่ ทัง้ ค้นหาและยืนยันความรูข้ นึ้ อยูก่ บั
บางครั้งมุ่งยืนยันความรู้ (Confirma- กับค�ำถามวิจัย
ค�ำถามวิจัย
tory)

๓. ค�ำถามวิจัย

ค�ำถามวิจัยเชิงตีความเชิงวิพากษ์ หรือ ค� ำ ถามวิ จั ย แบบผสม ระหว่ า งการ ค�ำถามวิจัยเชิงส�ำรวจเชิงอธิบายหรือ
เชิงถอดรื้อ (เฉพาะกลุ่ม)
ตีความและการอธิบาย-ท�ำนาย
เชิงท�ำนายและสมมติฐานเชิงปริมาณ

๔. ข้อมูล

ข้อมูลเชิงพรรณาเป็นหลัก

ข้อมูลเชิงพรรณาและเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก

๕. ทฤษฎีแนวคิดและหลักตรรกะใน เน้นทฤษฎีจากความเป็นจริงใช้หลัก ใช้หลักตรรกะทั้งอุปมานและอนุมาน ใช้หลักตรรกะจากทฤษฎีและแนวคิด
การวิจัย
ตรรกะเชิงอุปมานในการศึกษา (induc- (inductive-deductive)
ซึง่ เป็นองค์ความรูท้ ผี่ า่ นการพิสจู น์แล้ว
tive logic)
(hypothetico- deductive model)
๖. รูปแบบเด่นของงานวิจัย

กรณีศึกษา

การวิจยั แบบผสม ชนิดต่างๆ เช่น แบบ การส�ำรวจ การทดลองสหสัมพันธ์
น�ำ-แบบรอง

๗. การสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มแบบเจาะจง ชนิดต่างๆ

การสุ่มแบบผสม

๘. การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนมากใช้วธิ กี ารสกัดกลุม่ ความหมาย การวิ เ คราะห์ แ บบผสมผสานทั้ ง การ ใช้สถิติเป็นหลักในการวิเคราะห์ ทั้ง
(Thematic strategies) โดยการจัด สกัดกลุม่ ความหมายและการวิเคราะห์ พรรณนาสถิติและอนุมานสถิติ
กลุ่มที่ใช้วิธีอื่น เช่นการรื้อสร้าง
ทางสถิติข้นึ อยู่กับลักษณะของข้อมูล

๙. การประเมินคุณภาพของงานวิจัย

ใช้ เ กณฑ์ ต ่ า งๆที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ อาทิ ใช้เกณฑ์แบบผสม เช่น การสรุปอ้างอิง ยึดหลักเกณฑ์แบบเดิมคือความเที่ยง
ความน่าเชื่อถือ การถ่ายโยงผล และ และการถ่ายโยงผล
ตรงภายในและความเทีย่ งตรงภายนอก
การยืนยันได้

เน้นการสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น

Teddlie and Tashakkori, อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, การวิจัยแบบผสม : ทางสายกลางของ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕),
หน้า ๓๑๘.
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จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า วิธีวิทยาการ
วิจัยแบบผสมเป็นการผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพและวิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
โดยยึ ด ประเด็ น การเปรี ย บเที ย บทั้ ง ฐานคิ ด
กระบวนการวิจยั และการประเมินคุณภาพของงาน
วิจยั เป็นส�ำคัญ ซึง่ อาจเปรียบได้วา่ วิธวี ทิ ยาการวิจยั
แบบผสมก็คือ วิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สามนั่นเอง

๘. ประโยชน์และข้อจ�ำกัดของวิธวี ทิ ยาการ
วิจัยแบบผสม

เหตุผลหลักของวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสม
ตามแนวคิดของ Teddlie and Tashakkori ก็คือ
การแก้จดุ อ่อนของวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณและ
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน�ำวิธีวิทยาการ
วิจัยทั้งสองมาบูรณาการให้เกิดเป็นวิธีวิทยาการ
วิจัยหลักหนึ่งในสามของวิธีวิทยา ที่เราเรียกว่า วิธี
วิทยาการวิจยั แบบผสม (Mixed research Methodology) โดยทีแ่ นวคิดแบบปฏิบตั นิ ยิ ม (Pragmatism) เป็นกระบวนการที่เน้นการแสวงหาความรู้
ความจริงทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลดีเป็นที่พึงพอใจ
และมีประโยชน์อย่างแท้จริง ซึง่ ลักษณะส�ำคัญของ
กระบวนทัศน์ปฏิบัตินิยมในวิธีวิทยาการวิจัยแบบ
ผสมนีก้ เ็ ป็นวิธวี ทิ ยาการวิจยั ส่วนหนึง่ ทีน่ ำ� ไปปฏิบตั ิ
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบตั งิ านได้เป็น
อย่างดี วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมมีทั้งประโยชน์
และข้อจ�ำกัดสรุปได้ ดังนี้
๑. ประโยชน์ของวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสม
๑.๑ ช่วยให้ได้คำ� ตอบทีก่ ว้างและลึก
เป็นการขยายความขอบเขตของการวิจัยเป็นการ

ธรรมทรรศน์ 311
ผสมผสานในเชิงความกว้างของวิธีวิทยาการวิจัย
เชิงปริมาณและความลึกเป็นวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพ
๑.๒ ช่วยสามารถตอบค�ำถามการวิจัยได้
ทั้งเชิงค้นหาความรู้ (Exploratory) ซึ่งเป็นวิธี
วิทยาการวิจัย เชิงคุณภาพและเชิงยืนยันความรู้
(Confirmatory) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณได้ในงานวิจัยเดียวกัน
๑.๓ ช่วยให้การสรุปผลการวิจัยมีน�้ำหนัก
มากขึน้ โดยทีผ่ ลการวิเคราะห์จากวิธวี ทิ ยาการวิจยั
เชิงปริมาณได้รับการยืนยันด้วยข้อค้นพบในวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
๑.๔ ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลซึง่ กันและกัน ในกรณีใช้เทคนิคแบบสามเส้า
และได้แง่มมุ หลากหลายในเรือ่ งนัน้ ๆ ใช้เป็นข้อมูล
มาเสริมกันในการสรุปภาพรวมของการวิจัย
๑.๕ สามารถเสนอมุมมองทีต่ า่ งกันทัง้ ผูใ้ ห้
ข้อมูลและทั้งของผู้วิจัยได้มากกว่าวิจัยเชิงเดี่ยว
แม้วา่ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะให้ผลขัด
แย้งกันก็ถือว่าเป็นผลดีเช่นกันเพราะนักวิจัยจะได้
ระมัดระวังในการสรุปอ้างผลการวิจัยหรือช่วยใน
การออกแบบวิจัยให้ชัดเจนในโอกาสต่อไป
๒. ข้อจ�ำกัดของวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสม
อย่างไรก็ตาม วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม
ก็มีข้อจ�ำกัดบางประการที่อาจจะเป็นอุปสรรคใน
การน�ำไปใช้ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
๒ . ๑ นั ก วิ จั ย ต ้ อ ง มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์ในการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่ถูกต้องตามหลักวิธีไม่เช่นนั้นจะได้งาน
วิจัยวิธีวิทยาแบบผสมที่ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
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๒.๒ วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมจะ
ต้องใช้เวลา และทรัพยากรในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลในปริมาณมากกว่าการวิจัยเชิงเดี่ยว
๒.๓ ผู้วิจัยอาจใช้วิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสมตามสมัยนิยมโดยเป็นการใช้แบบผิดตาม
ทีผ่ วู้ จิ ยั เข้าใจ โดยใช้วธิ กี ารทีม่ กั ง่ายทัง้ โดยการเก็บ
ข้ อ มู ล หรื อ การเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ค รบถ้ ว น
สมบูรณ์และใช้เกณฑ์ทไี่ ม่เหมาะสมตามหลักวิธกี าร
วิ จั ย ท� ำ ให้ ไ ด้ ง านวิ จั ย วิ ธี วิ ท ยาแบบผสมที่ ไ ม่ มี
คุณภาพ
๒.๔ ผู้วิจัยมีความไม่ชัดเจนในวิธี
วิทยาการวิจัยแบบผสมทั้งการผสมในระดับข้อมูล
และการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ท�ำให้รูปแบบการบูรณา
การไม่สมบูรณ์ในบางขั้นตอน
๒.๔ ผู้วิจัยมีความไม่ชัดเจนในการ
เขี ย นรายงานการวิ จั ย โดยที่ ก ารสรุ ป ผล การ
อภิปรายและเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้อง
ซึ่งกันและกัน ท�ำให้คุณภาพของงานวิจัยเป็นงาน
วิจัยที่ไม่มีคุณภาพ

๙. สรุป

การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่
มีระบบและมีระเบียบแบบแผนทีช่ ดั เจนได้คำ� ตอบ
หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้น�ำไปใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
องค์แห่งความรูใ้ หม่ทเี่ กิดขึน้ จากกระบวนการหรือ
วิธีการที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามในการแก้
ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำตอบหรือค�ำอธิบายที่มี
ความถูกต้องและชื่อถือได้
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การท� ำ วิ จั ย ส่ ว นมากรวมไปถึ ง การท� ำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามักใช้วิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณที่มี
ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงเดียว ต่อเมื่อราว ค.ศ.
๑๙๙๐ เกิดทางเลือกใหม่ที่มีการผสมผสานข้อดี
ของการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณใน
งานวิจยั เรือ่ งเดียวกัน โดยสนใจเทคนิควิธกี ารแบบ
สามเส้าขยายวงไปสู่การพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัย
เป็นวิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสม (Mixed Research
Methodology) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันว่าเป็นชุดของ
วิธีวิทยาวิจัยแบบหนึ่งในสาม จากที่เคยมีแนวคิด
ว่าวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพเป็นเส้นขนานกับวิธี
วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณจนเป็ น ที่ ม าของวิ ธี
วิทยาการวิจัยแบบผสมหรือวิธีวิทยาการวิจัยแบบ
ที่สาม
การออกแบบวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม
เป็นการผสมผสานวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณและ
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อแก้จุดอ่อนของ
การวิจัยแต่ละวิธีวิทยาการวิจัยด้วยการเสริมจุด
แข็ง โดยการผสมผสานในระดับข้อมูลเชิงคุณภาพ
มีการอธิบายขยายความให้รายละเอียดข้อมูลของ
ตัวแปรมีการแจงความถีแ่ ละสรุปผลข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาน�ำไปสู่วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
ปริมาณต่อไป และมีการผสมผสานในระดับกลยุทธ์
ทัง้ กระบวนการสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล
การตีความผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยวิธกี ารทางสถิติ
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(Statistics analysis) ซึง่ วิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสม
สามารถตอบค�ำถามวิจัยได้ทั้งเชิงค้นหาความรู้
(Exploratory) เป็นแนวคิดเชิงคุณภาพ (Qualitative) และสามารถยืนยันเชิงความรู้ (Confirmatory) ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงปริมาณในงานวิจัยเรื่อง
เดียวกันทัง้ วิธวี ทิ ยาการวิจยั แบบผสมสามารถเสนอ
มุมมองที่แตกต่างกันได้มากกว่างานวิจัยเชิงเดี่ยว
ช่วยให้ได้คำ� ตอบทีก่ ว้างและลึก สามารถตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูลได้หลายมิติและช่วยให้
สรุปผลการวิจัยมีน�้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม นัก
วิจยั แบบผสมต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในงาน
วิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีถ่ กู ต้องตาม
หลักวิธีวิทยาการวิจัยและสามารถผสมได้ทั้งระดับ

ข้อมูลและระดับกลยุทธ์ทั้งฐานคิด กระบวนการ
วิ จัย และการประเมิ นคุ ณ ภาพของงานวิ จัย เป็ น
ส�ำคัญ ให้สามารถยอมรับได้ว่าวิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสม(Mixed research Methodology) คือ
วิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม ซึ่งเป็นวิธีวิทยาการ
วิจัยแบบหนึ่งในสามที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การผสมแบบลงตั ว ที่ อ าจแตกต่ า งจากค� ำ ว่ า
“Mixed Methods research” ซึ่งหมายถึง การ
วิจัยที่มีกระบวนการหรือวิธีการในการผสมผสาน
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตามรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ จึงท�ำให้วิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสมเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายทั่วไป
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