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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการวิจัยแบบผสมวิธีที่มีการผสมผสานการวิจัยแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เข้าด้วยกันมีหลากหลายรูปแบบ ในบทความนี้จะน าเสนอวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี 2 รูปแบบใหญ่ คือ  
1) แบบการวิจัยผสมวิธีขั้นพ้ืนฐาน และ 2) แบบการวิจัยผสมวิธีขั้นสูง ทั้งนี้ในแต่ละแบบการวิจัยผสม
วิธีมีรูปแบบให้ผู้วิจัยเลือกไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละ
งานวิจัย ทั้งหมด 7 แบบแผนย่อย ดังนี้ 1) แบบแผนแบบคู่ขนาน เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งคุณภาพ
และปริมาณทั้งสองชุดแล้วมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ 2) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย ใช้ วิธี 
เชิงปริมาณก่อนแล้วตามด้วยวิธีเชิงคุณภาพแล้วน าผลเชิงคุณภาพมาอธิบายผลของเชิงปริมาณ  
ในเชิงลึก 3) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ ส ารวจปัญหาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือน ามาสร้างงาน
ในระยะต่อมาที่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 4) แบบแผนเชิงทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจข้อมูล
เชิงคุณภาพในระหว่างการทดลอง หรือ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 5) แบบแผนการศึกษา
กรณี น าข้อมูลทั้งสองอย่างมาสรุปรวมกันในแต่ละกรณี และน าข้อสรุปแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบกัน 
6) แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ แบบแผนแบบปฏิรูป แบบแผนนี้จะมีเกี่ยวข้องกับความ
ยุติธรรมทางสังคมเป็นหลักรวมข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์  7) แบบแผนการ
ประเมินหลายขั้นตอนเป็นแบบแผนที่ใช้การออกแบบผสมวิธีที่หลากหลาย และใช้ระยะเวลายาวนาน 
แบบแผนย่อย 1-3 เป็นแบบการวิจัยผสมวิธีหลักที่น าไปใช้ประยุกต์ในแบบแผนย่อย 4-7 ซึ่งเป็นแบบ
การวิจัยผสมวิธีขั้นสูง ซึ่งน าแบบแผนย่อยผสมวิธีขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ในแบบการวิจัยผสมวิธี  
ขั้นสูง แบบการวิจัยมีหลากหลายแบบให้นักวิจัยเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 
ทั้งนี้แบบแผนของการวิจัยผสมวิธีนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   
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ค าส าคัญ 
 การวิจัยแบบผสมวิธี  แบบผสมวิธีหลัก  แบบผสมวิธีขั้นสูง 
 

ABSTRACT 
The current mixed methods research combined both quantitative and 

qualitative approaches together in different types. This paper proposed two principle 
types consisting of basic mixed methods research and advance mixed methods 
research. Each of these two types involving 7 different models which could be applied 
to various research objectives as follows: 1. A convergent Design Model: The quantitative 
and qualitative data were collected and analyzed to compare the result, 2. An 
Explanatory Sequential Design model: the quantitative approaches was conducted 
followed by the quantitative approaches and its result were utilize to explain the 
quantitative approaches deeply, 3 .  An Exploratory Sequential Design Model: begin with 
studying the state of the problems using quantitative approaches and utilize its result 
to design the quantitative research later, 4. Experimental Design or Intervention Design 
Model: the qualitative data were Studied and collected during, before or after the 
experiment, 5. Case study Design Model: the two set of the data were conceptualized 
together in each case and compare the results of each case, 6. Social Justice or 
Transformative Design Model: this model concerned mainly with the social justice and 
it was conducted by collecting the data of human living, 7. Multistage Evaluation 
Model: this mixed method s model using the diversified design and long term period. 
The model 1 - model 3 are core type of mixed methods research and model 4- model 
7 are advance type of methods research These core mixed methods research could 
be applied for conducting the advance mixed methods research, of which could be 
selected coping with the research objectives. These designs of mixed method research 
can applied to both social sciences and research.  
 
Keywords 
 Mixed Methods Research, Core Mixed Methods, Advanced Mixed Methods 
 
บทน า 

การวิจัยมีวิวัฒนาการมายาวนาน ประมาณ 500 ปี ก่อนคริสต์ศักราชโดยมีแนวคิดที่ต่างกัน
โดยมีปรัชญาเป็นรากฐาน มีการแบ่งความคิดเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเชิงปริมาณ และกลุ่มเชิงคุณภาพ  
มีการให้เหตุผลที่แตกต่างกัน และมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ทั้งสองแนวคิดน าเสนอวิธีการของตนว่า
ดีกว่าอีกวิธีการหนึ่ง ไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่าวิธีการใดมีความเหมาะสมมากกว่ากัน จวบจนมาถึงยุค
ในปัจจุบันคือ ตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 21 มีการเพ่ิมตัวของงานวิจัยที่ไม่ผูกติดกับระเบียบวิธี วิธีใดวิธีหนึ่ง 
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ใช้วิธีการทั้งสองวิธีเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นที่มาของ 
วิธีการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่นิยมในปัจจุบัน  

ที่ผ่านมามีการใช้ค าภาษาไทยที่หลากหลายส าหรับงานวิจัย Mixed Method ทั้งการวิจัย
ผสมผสาน การวิจัยผสานวิธี การวิจัยพหุวิธี การวิจัยพหุกลยุทธ์ การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ และการวิจัยผสมวิธี  ในบทความนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า “การวิจัยผสมวิธี” เนื่องจากสื่อ
ความหมายได้ชัดเจนที่สุดในการน าเอาวิธีเชิงคุณภาพกับวิธีเชิงปริมาณมาใช้ผสมกันในงานวิจัย  

บทความนี้เขียนขึ้นเพ่ืออธิบายหลักการส าคัญของการวิจัยแบบผสมวิธี  วิวัฒนาการของการ
วิจัยแบบผสมวิธี แบบแผนผสมวิธี โดยน าเสนอแบบแผนผสมวิธีทั้งแบบหลักและแบบซับซ้อนที่ได้
ศึกษาแนวทางมาจาก Creswell และคณะ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในการวิจัยแบบผสมผสานเป็นหลัก 
รวมถึงธรรมชาติของวิธีวิจัยแบบผสมวิธีไปจนถึงเทคนิค ข้อควรระวังในการเลือกใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี 
ผู้เขียนได้ท าการสรุปรูปแบบของวิธีวิจัยแบบผสมวิธีไว้เพ่ือให้นักวิจัยเลือกใช้เพ่ือให้เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัยในแต่ละงาน (Creswell 2015; Creswell & Plano Clark, 2018; Klangphaol, 
2018) โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

 
หลักการส าคัญของการวิจัยแบบผสมวิธี  
 จุดเริ่มต้นของการวิจัยผสมวิธี คือ การจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล หรือตีความข้อมูล 
เช่นการตรวจสอบสามเส้า การเติมเต็มข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือวัด การหามุมมองใหม่ ๆ และขยาย
ความข้อมูล วิธีการวิจัยแบบผสมวิธีเป็นประเภทของการวิจัยที่ผู้วิจัยผสมผสานองค์ประกอบของการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ืออธิบายความกว้างและความลึกและยืนยันผลการวิจัย ชื่อทาง
ภาษาอังกฤษ คือ Mixed Methods Research (“Mixed Methods” or “MM”) เป็นพี่น้องของการ
วิจัยแบบหลายวิธี (“Methodenkombination ภาษาเยอรมัน”) ซึ่งมีทั้งวิธีการเชิงคุณภาพหลายวิธี
หรือการผสมผสานเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้น าผลมารวมกัน (Schoonenboom & Johnson, 2017)  
 หลักการของวิธีการผสมวิธี (Mixed Method)  ให้พิจารณา 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้  ระเบียบวิธี
วิจัย วิธี (Method) ที่แตกต่างกัน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล , การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความ 
หลักปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ และเครื่องมือที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย ซึ่งหัวใจหลักของ
วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี คือ การรวบรวมข้อมูลที่ต้องน ามาตีความหรือวิเคราะห์ร่วมกัน สิ่งที่ต้องระวัง
ในการใช้วิธีการผสมวิธี ต้องน าข้อมูลทั้งสองชุดข้อมูลมารวมกันเพ่ือจะน าไปสู่การศึกษางานวิจัย ไม่ใช่
แยกกันแปลผลคนละวิธี การผสมวิธีไม่ใช่แค่การเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพไปยังงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Creswell, 2015; Tashakkaori & Teddlie, 2010) ทั้งนี้วิธี (Method) แยกเป็น 3 ส่วน คือ 1) วิจัย 
(Research) ประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง 
2) วิธีการเข้าถึง (Approach) ประกอบด้วย แบบแผนการวิจัยผสมวิธีต่าง ๆ Convergence-Parallel, 
Embedded, Explanatory-Sequential, Exploratory-Sequential  3) การออกแบบ (Design) 
เช่น Participant-Selection, Theory-Development, Instrument-Development, Multilevel, 
Embedded-Experimental เป็นต้น ในวิธี (Method) ที่แยกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนน ามาผสมวิธีกัน
ได้ สิ่งนี้เป็นหลักการของการวิจัยผสมวิธี (Edmonds & Kennedy, 2013) 
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วิวัฒนาการของการวิจัยแบบผสมวิธี  
 (Creswell & Clark, 2018) ได้พัฒนาและปรับปรุงแบบแผนของการวิจัยแบบผสมวิธี
ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ถึง ปัจจุบัน ค.ศ. 2018 เพ่ือให้นักวิจัยสามารถน าไปใช้ได้จริง มีแบบแผนใหม่  ๆ ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับปัญหาการวิจัยทุกรูปแบบ แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 วิวัฒนาการของแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ถึง ปัจจุบัน ค.ศ. 2018 
 

Creswell, 
Plano Clark, 
Gutmann & 

Hanson (2003) 

Creswell & 
Plano Clark 

(2007) 

Tashakkori & 
Teddlie 
(2010) 

 

Creswell & 
Plano Clark 

(2011) 

Creswell 
(2015) 

Creswell & 
Plano Clark 

(2018) 

Sequential 
explanatory 

Explanatory 
design   

Parallel 
mixed 
 

Explanatory 
sequential 
design   

Explanatory 
sequential 
design   

Explanatory 
sequential 
design   

Sequential 
exploratory 

Exploratory 
design   

Sequential 
mixed 
 

Exploratory 
sequential 
design   

Exploratory 
sequential 
design   

Exploratory 
sequential 
design   

Concurrent 
triangulation 

Triangulation 
design 

Conversion 
mixed 
 

Convergent 
parallel 
design  

Convergent 
design 

Convergent 
design 

Concurrent 
nested  

Embedded 
design  

Multilevel 
mixed 
 

Embedded 
design 

Intervention 
design  

Experimental 
design  

Sequential 
transformative 
Concurrent 
transformative 

 Fully 
integrated 
mixed  

Transformative 
design 
 

Social justice 
design 

Participatory-
Social justice 
design 

   Multiphase 
design  

Multistage 
evaluation 
design  

evaluation 
design/ 
program 
evaluation 
design 

     Case study 
designs   

ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า วิวัฒนาการของแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ถึง 
ปัจจุบัน ค.ศ. 2018 มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ จ านวนแบบแผนมีจ านวนให้ผู้วิจัยเลือกใช้
มากขึ้น และจะมี 2 แบบแผนการวิจัยที่ ไม่ เปลี่ยนชื่อ คือ Exploratory (การส ารวจ)  และ 
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Explanatory (การอธิบาย) ซึ่งเป็นค าที่สื่อความหมายชัดเจนในการออกแบบแผนวิจัย จะมีการ
เปลี่ยนชื่อบางแบบแผนที่ยังสื่อความหมายไม่ชัดเจน และมีการเพ่ิมเติมแบบแผนบางแบบแผนให้
เหมาะกับยุคสมัย  Tashakkori & Teddlie (2010)  จะมีการออกแบบที่ ยึดหลัก 2 วิ ธี  คื อ  
การออกแบบที่ท าไปพร้อมกัน (parallel) และการออกแบบที่ท าต่อกันตามล าดับ (sequential)  
ส่วน Creswell และคณะ ในช่วงแรกจะมีการก าหนดสัญลักษณ์ในการออกแบบไว้หลายอย่างและ 
มีการให้ความส าคัญกับวิธีใดวิธีหนึ่งในแต่ละแบบแต่หลังจากปี ค.ศ. 2015 ได้มีการปรับวิธีการ
ออกแบบเพ่ือให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจโดยใช้รูปภาพสื่อความหมายและลดทอนสัญลักษณ์บางตัว
ออกไปโดยเน้นในการน าข้อมูลมาสรุปผล        
 ก่อนอ่ืนผู้เขียนจะขอเกริ่นน าเพ่ือท าความเข้าใจถึงลักษณะพ้ืนฐานของการวิจัยแบบผสมวิธี 
จนถึงขั้นตอนการท าวิจัยแบบผสมวิธี และจะอธิบายถึงแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีอย่างละเอียด
ทั้งหมด พร้อมตัวอย่างงานวิจัย โดยแบบการวิจัยแบบผสมวิธีมีทั้งหมด 7 แบบ มี 3 แบบแรกเป็นวิธี
หลักซึ่งเป็นแบบผสมวิธีพ้ืนฐาน ส่วนอีก 4 แบบหลังเป็นแบบผสมวิธีขั้นสูงที่น า 3 แบบพ้ืนฐานเป็น
หลักในการออกแบบการวิจัย ซึ่งในแต่ละแบบจะมีการรวมข้อมูลที่ไม่เหมือนกันโดยสรุปดังนี้  
(Creswell, 2015; Creswell & Plano Clark, 2018; Klangphahol, 2018) รายละเอียดมีดังนี้   
 1) แบบแผนแบบคู่ขนาน (A Convergent Design) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองชุดพร้อมกันหรือเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้มีล าดับว่าวิธีการ
ใดเก็บก่อนเก็บหลัง และผสานผลของการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลทั้งสองชุดเพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ 
กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณกับอีกชุด
หนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 2)  แบบแผนแบบขั้ นตอนเชิ งอธิบาย (An Explanatory Sequential Design)  ใช้ วิ ธี 
เชิงปริมาณก่อนแล้วตามด้วยวิธีเชิงคุณภาพแล้วน าผลเชิงคุณภาพมาอธิบายผลของเชิงปริมาณ  
ในเชิงลึก เป็นวิธีที่ง่ายในการออกแบบ 
 3) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (An Exploratory Sequential Design) ขั้นตอนแรก 
คือ การส ารวจปัญหาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหา เพราะบางปัญหาผู้วิจัย
อาจจะยังไม่ทราบ ประชากรที่ต้องการศึกษายากที่จะเข้าถึง และหลังจากที่ส า รวจสิ่งที่จ าเป็นของ
ปัญหาแล้วนักวิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือสร้างงานในระยะที่สองที่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  
ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องมือการวัดตัวแปรเพ่ือน ามาพัฒนาการทดลอง หรือ การออกแบบ
ต่าง ๆ ในการวิจัย และในระยะที่สามเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ การทดลอง หรือ ตัวแปร  
จะถูกน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล   
 4) แบบแผนเชิงทดลอง (Experimental Design or Intervention Design) โดยนักวิจัยจะใช้แบบ 
Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรื อ  Exploratory Sequential Design 
ภายในของกรอบวิจัยแบบแผนเชิงทดลองผสมวิธีที่มีแบบแผนที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นการออกแบบที่ง่าย  
ในการที่นักวิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพในระหว่างการทดลอง หรือ 
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จะถูกน าไปใช้ในการทดลอง 
 5) แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design) เป็นแบบแผนที่น าแบบแผนผสมวิธีหลัก 
(Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ Exploratory Sequential Design) มา
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ใช้ในกรอบการวิจัยของการศึกษารายกรณีแบบเดี่ยว หรือ การศึกษาพหุกรณี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและน าข้อมูลทั้งสองอย่างมาสรุปรวมกันในแต่ละ
กรณี และน าข้อสรุปแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบกัน    
 6) แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ  แบบแผนแบบปฏิรูป (Social Justice or 
Transformative Designs) หรือ แบบแผนการมีส่วนร่วม-ความยุติธรรมทางสังคม (Participatory-
Social Designs) แบบแผนนี้จะมีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมและความยุติธรรมทางสังคมเป็นหลักและ
แวดล้อมด้วยแบบแผนพ้ืนฐาน  Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ 
Exploratory Sequential Design แต่จะมีจุดเน้นที่ความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมปัจจุบัน เช่น 
งานวิจัยเกี่ยวกับการสิทธิสตรีทางสังคม และการผสานหรือรวมข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์  
 7) แบบแผนการประเมินหลายขั้นตอน (Multistage Evaluation Design) หรือ แบบ
แผนการประเมิน (Evaluation Design) หรือแบบแผนการประเมินโปรแกรม (Program Evaluation 
Design) เป็นแบบแผนที่เหมาะส าหรับการศึกษาที่ยาวนานหรือโครงการที่มีหลายขั้นตอน ใช้การเสาะ
แสวงหาที่ยาวนานจึงต้องใช้การออกแบบผสมวิธีที่หลากหลาย และมีการแยกการศึกษาท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบผสมวิธีพ้ืนฐาน Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ 
Exploratory Sequential Design ขั้นแรกของการออกแบบอันนี้ใช้กับการประเมินโครงการ โปรแกรม 
หรือประเมินเครื่องมือ ขั้นตอนมีหลายระยะในการวิจัย ตั้งแต่กรอบการวิจัย ทั้งนี้ทางการศึกษาจะ
เกี่ยวข้องการประเมินโปรแกรม การประเมินความต้องการ การทดสอบโปรแกรม การติดตาม
โปรแกรม ในกรณีนี้การรวมข้อมูลจะอยู่ในขั้นแรกไปจนขั้นตอนสุดท้าย 
 
แบบแผนผสมวิธีหลัก (Core Mixed Method)  
 1. แบบแผนแบบคู่ขนาน (The Convergent Design) Creswell (2015) and Creswell & 
Plano Clark (2018) กล่าวถึง แบบแผนแบบคู่ขนาน (The Convergent Design) ว่าเป็น การรวม
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เห็นภาพของปัญหาทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนื่องจากข้อมูลทั้งสองรูปแบบให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีแตกต่างกัน การรวมกันจะ
สนับสนุนให้เห็นปัญหาจากหลายมุมมอง ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณจะให้แนวโน้มและความสัมพันธ์
ทั่วไปซึ่งมักเป็นสิ่งจ าเป็น ในขณะที่ผลจากข้อมูลเชิงคุณภาพจะให้มุมมองส่วนบุคคลในเชิงลึก ทั้งสอง
วิธีการให้ผลที่เป็นประโยชน์ การรวมกันนี้ไม่เพียงแต่ได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้น แต่ยังให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์
มากขึ้นกว่าฐานข้อมูลที่มีเพียงอย่างเดียว 
 ขั้นตอนของแบบแผนการวิจัยแบบคู่ขนานมี ดังนี้ 
 1) ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากวัตถุประสงค์การวิจัยและออกแบบ
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยท าการแยกกันในแต่ละวิธี 
 2)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์เชิงคุณภาพตามบริบทของงานวิจัย 
 3) น าข้อมูลทั้งสองที่ได้จากทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมารวมผล (Merge) หลังจากที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแยกกัน ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การตีความหรือ
ข้อสรุปที่ดึงมาจากฐานข้อมูลทั้งสอง แล้วน าอาผลมาการอภิปรายร่วมกัน การเปรียบเทียบผลลัพธ์
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จากฐานข้อมูลทั้งสองโดยการแสดงการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน หรืออีกวิธีหนึ่งคือการแปลงข้อมูล 
เพ่ือแปลงฐานข้อมูลแบบใดแบบหนึ่งให้เป็นรูปแบบอ่ืนที่สามารถเปรียบเทียบได้ง่าย ตัวอย่างเช่น จ านวน
อาจจะท าจากจ านวนครั้งที่รูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และ 
ค่าตัวเลขเหล่านี้สามารถแสดงตัวแปรใหม่ที่ป้อนลงในฐานข้อมูลเชิงปริมาณ และอีกวิธี คือ พัฒนาการ
แสดงผลร่วมทีจ่ัดเรียงผลลัพธ์เชิงปริมาณในรูปแบบตารางหรือกราฟ 
 4) แปลผลที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลทั้งสองท่ีได้จากทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมารวมผล 
(Merge) หลังจากที่มีการรวมผลลัพธ์แล้ว ให้ตรวจสอบว่าขอบเขตอะไรของผลเชิงปริมาณที่ได้รับ 
การยืนยันโดยผลเชิงคุณภาพ (หรือกลับกัน) ถ้าแตกต่างกัน ให้อธิบายว่าเหตุใดความแตกต่างเหล่านี้ 
จึงเกิดขึ้น 
 แบบแผนแบบคู่ขนานเป็นแบบแผนที่นิยมมากที่สุดที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจาก
สามารถเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ในระยะเดียวกัน สามารถเปรียบข้อมูลทั้งสอง
อย่างได้โดยตรง เช่น ข้อคิดเห็นเชิงคุณภาพกับผลจากการรายงานแนวโน้มทางสถิติ ซึ่งมีนักวิจัย
บางส่วนยังสับสนในการใช้แบบแผนนี้ว่าจะเก็บข้อมูลได้พร้อมกันอย่างไร ส่วนที่ท้าทายของแบบแผน
นี้คือ นักวิจัยจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการรวมผลข้อมูลทั้งสองว่าท าอย่างไร ซึ่งข้อมูลหนึ่งเป็นตัวเลขและ
อีกข้อมูลหนึ่งเป็นข้อความ และที่ส าคัญต้องให้ความส าคัญของข้อมูลเท่า ๆ กัน การออกแบบการวิจัย
แบบคู่ขนานแสดงดังภาพที่ 1 ผู้อ่านสามารถศึกษาแนวทางในการท าวิจัยของแบบแผนแบบคู่ขนานได้
จาก Lottero-Perdue & Parry (2017) ที่ศึกษาเรื่องการสะท้อนผลที่ออกแบบผิดพลาดของครู
ประถมศึกษาและการใช้ค าที่ผิดพลาดหลังจากการสอนวิศวกรรมส าหรับประถมศึกษาเป็นเวลาสองปี  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
สิบชุด โดยใช้การออกแบบผสมวิธีแบบคู่ขนาน ผู้วิจัยแยกค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์เชิงวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ชัดเจน วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเครื่องมือเชิงคุณภาพที่ส าคัญคือ วีดีโอ
ที่บันทึกการสัมภาษณ์และการส ารวจ สามารถขยายความในเชิงลึกได้ดีมาก สามารถมาผสมผสานกับ
ข้อมูลที่ได้จากเชิงปริมาณและได้เห็นการสะท้อนเชิงลึกจากคุณครูท าให้คุณครูสามารถน าผลงานวิจัย
ไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบแผนแบบคู่ขนาน (The Convergent Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู 
เชิงปริมาณ 

 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู 
เชิงคุณภาพ 

 

   รวมผลและ       
  เปรียบเทียบ 

สรุปผลการวิจัย 
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 2. แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) Creswell (2015) 
and Creswell & Plano Clark (2018) ได้อธิบายว่า แบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory  
Sequential Design) คือ แบบแผนที่เริ่มต้นศึกษาปัญหาโดยเริ่มจากวิธีการเชิงปริมาณ แล้วจึง
ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ การด าเนินการของวิธีเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่จะอธิบายผลการวิจัยที่
ได้จากเชิงปริมาณ เช่น ผลการวิจัยของเชิงปริมาณท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ช่วงของความเชื่อมั่น วิธีการ
เชิงคุณภาพจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนผลการวิจัยของวิธีการเชิงปริมาณ การออกแบบนี้จึงใช้ชื่อว่าแบบ
แผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย กล่าวว่าแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะมีการใช้วิธีการเชิงคุณภาพหรือปริมาณ
ที่ขึ้นก่อนแต่ในปัจจุบันแบบแผนนี้จะใช้เชิงปริมาณในระยะที่ 1 ก่อน และน าผลที่ได้จากเชิงคุณภาพ
มาอธิบายเชิงลึกในระยะท่ี 2  
 ขั้นตอนของแบบแผนการวิจัยแบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย มี ดังนี้ 
 1. ออกแบบเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรกด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยใช้สถิต
เชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง หรือค่าขนาดอิทธิพล เพ่ือตอบค าถามการวิจัยเชิงปริมาณ  
 2. ตรวจสอบผลของการวิเคราะห์วิธีการเชิงปริมาณที่จากขั้นตอนแรก และก าหนด 
กลุ่มตัวอย่างและขอบข่ายการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากที่จะส ารวจต่อไปในระยะที่ 2 ซึ่ง
ค าถามวิจัยจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลการวิจัยที่ได้ในระยะที่ 1  
 3. ออกแบบและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ในระยะท่ี 2 
นี้จะช่วยอธิบายผลของวิธีการเชิงปริมาณและเพ่ือตอบค าถามการวิจัยแบบผสมวิธี  
 4. สรุปผลการวิจัยและเชื่อมโยงผลการวิจัยของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ดังนี้  สรุป
ผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 
อภิปรายถึงผลที่ได้จากวิธีการเชิงคุณภาพท่ีไปอธิบายผลของข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างไร  
 จุดแข็งของแบบแผนนี้ คือ 2 ระยะที่ถูกเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
และง่ายในการการออกแบบ แบบแผนนี้เป็นที่นิยมของนักวิจัยและนักศึกษาที่ท าวิจัยเพ่ือส าเร็จ
การศึกษา  และเป็นที่นิยมของนักวิจัยที่เชี่ยวชาญวิธีเชิงปริมาณเนื่องจากการศึกษาในระยะเริ่มต้นนี้
ใช้วิธีเชิงปริมาณในระยะแรก แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบายดังแผนภาพที่ 2 และผู้อ่านสามารถ
ศึกษาแนวทางการวิจัยของแบบแผนนี้ได้จากงานวิจัยของ Watson et al. (2017) ที่ศึกษาเรื่อง
ลักษณะของผู้เรียนที่มีเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้ MOOC ที่ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมวิธีแบบ
แผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบายจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการตรวจสอบลักษณะของผู้เรียนใน MOOC 
ที่เน้นการเรียนรู้เจตคติทางวิทยาศาสตร์แห่งความสุขบนพ้ืนฐานของการประเมิน การออกแบบวิธีการ
ผสมแบบขั้นตอนเชิงอธิบายถูกน ามาใช้ในการส ารวจการเรียนรู้เจตคติในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท า
การส ารวจเชิงปริมาณและน าผลที่ได้มาท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เข้าร่วม 12 คน ท าให้สามารถแยก
ลักษณะกลุ่มผู้เรียนได้เป็นสองกลุ่มและทราบความต้องการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รูปแบบ MOOC   
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  ระยะที่ 1                                                                 ระยะที่ 2 

 
ภาพที่ 2  แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 3. แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) Creswell (2015) 
and Creswell & Plano Clark (2018) ได้อธิบายว่า เป็นแบบแผนที่มีการเริ่มต้นจากการส ารวจโดย
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากนั้นน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาพัฒนา
เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยหรือสิ่งทดลองเพ่ือน าไปใช้ในการทดลองและตามด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นแบบแผนนี้จึงมี 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2 เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสร้างเครื่องมือหรือสิ่งทดลอง และระยะที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ
ศึกษาผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 3  แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 ขั้นตอนของแบบแผนการวิจัยแบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ มี ดังนี้ 
 1. ออกแบบเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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 2. ใช้วิธีการ ออกแบบทดลองการเก็บรวบรวมข้อมูลการวัดเครื่องมือเชิงปริมาณโดยขึ้นจาก
ผลการวิจัยที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ แนวคิดซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงปริมาณใหม่นี้ช่วยปรับปรุงสิ่งที่
มีอยู่แล้ว (เครื่องมือที่มีอยู่) เพราะผลเกิดจากประสบการณ์จริงจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ออกแบบและด าเนินการวิธีการเชิงปริมาณ โดยก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการ
วิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นการสร้างเครื่องมือจะถูกทดสอบ
เพ่ือหาความตรงและความเชื่อมั่น  
 4. สรุปผลการวิจัยและเชื่อมโยงผลการวิจัยของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ดังนี้ สรุป
ผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณ และ 
อภิปรายถึงผลที่ขยายความ และวิธีการของผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากวิธีการเชิงคุณภาพที่ไป
อธิบายผลของข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างไร อภิปรายเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการของผลสรุปที่ได้จาก
เชิงปริมาณหรือทดสอบผลที่ได้จากเชิงคุณภาพ 
 ข้อดีของแบบแผนการวิจัยนี้ คือ แยกวิธีการชัดเจนในแต่ละระยะ และถึงแม้ว่าแบบแผนนี้จะ
เน้นที่ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักแต่ได้น าองค์ประกอบที่ส าคัญมาสร้างเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณที่
ไม่ได้เกิดจากความล าเอียงจากวิธีใดวิธีหนึ่ง แบบแผนนี้ยังท าให้นักวิจัยสามารถสร้างเครื่องมือวิจัย  
ตัวแปร กิจกรรม เครื่องมือทางดิจิทอล ได้อย่างหลากหลาย  

ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนการวิจัยขั้นตอนเชิงส ารวจเพ่ิมเติมได้จากงานวิจัยของ Kaya & 
Elster (2019) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพของครู โดยใช้เนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในขั้นตอนแรกของการศึกษาใช้วิธีการของเดลฟายวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพถึง 3 รอบ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 45 ท่านส่วนอีก 2 ระยะใช้วิธีการเชิงปริมาณโดยท า
การพัฒนารูปแบบการสอน STEM PCK ตามแนวคิดที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เห็นได้ชัดว่างานวิจัยนี้เน้นวิธีการเชิงคุณภาพมากที่ได้จากเทคนิคเดลฟาย 
และมาท าการเก็บข้อมูลต่อในลักษณะเชิงปริมาณท าให้ได้รูปแบบการสอนแบบ STEM PCK  และอีก
ตัวอย่างงานวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือเป็นงานวิจัยของ Márquez & Delgado (2017) ได้ศึกษาเรื่อง 
การออกแบบขั้นตอนเชิงส ารวจในการวัดความตรงของอารมณ์ทางศีลธรรม เป็นงานวิจัยที่ มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือโดยตรง ชื่อเรื่องมีความชัดเจนในการแสดงถึงแบบแผนของ  
การวิจัยแบบผสมวิธี และในการใช้เทคนิคเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์
เนื้อหาโดยใช้ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของอารมณ์ทางศีลธรรม และท าการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยใช้โมเดล RM ขั้นสูง ท าให้การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้จากทั้งใน 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ทั้งนี้ Crewell & Plano Clark (2018) ได้สรุปกระบวนการการออกแบบของแบบแผนผสม
วิธีแบบหลักไว้โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การใช้ปรัชญาการวิจัย กรอบแนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค์ 
ในออกแบบการวิจัย ชื่อเรื่องในการศึกษา วัตถุประสงค์ในการศึกษา ค าถามการวิจัย กลุ่มตัวอย่างการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การบูรณาการในการวิเคราะห์ ความตรง การเขียนรายงาน และ มุมมองของ
การศึกษา แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการของการออกแบบแบบแผนผสมวิธีหลัก (Core Mixed Methods Design)    
 

กระบวนการ 
การออกแบบ 

Convergent Design Explanatory Sequential 
Design 

Exploratory 
Sequential Design 

การใช้สมมติฐาน
ทางปรัชญา 

ใช้ปรัชญาที่ครอบคลมุ
กระบวนทัศน์ หรือ กรอบ
แนวคิดแบบแปลงรูป 
(transformative)  

ใช้ปรัชญาที่หลากหลายเริ่มจาก
ปรัชญายุคหลังปฏิฐานนิยมใน
ระยะแรกและตามด้วย 
คอนสตรัคติวิสในระยะทีส่อง 
หรือใช้กรอบแนวคิดแบบแปลง
รูป (Transformative) 

ใช้ปรัชญาที่หลากหลายเริ่ม
จากปรัชญาคอนสตรคัติวิส 
ในระยะแรกและตาม
ด้วยปรัญชาหลังปฏิฐาน
นิยมในระยะที่สอง หรือใช้
กรอบแนวคิดแบบแปลง
รูป (Transformative) 

การวางทฤษฎี
หรือกรอบ
แนวคิด 

ใช้ทั้งทฤษฎีของเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
เป็นหลัก   

ใช้ทฤษฎีโดยทั่วไปเพื่อแจ้งให้
ทราบถึงตัวแปรในวิธีทาง
ปริมาณที่เป็นหลักหรือใน
ต าแหน่งท่ีเชิงคุณภาพเป็นหลัก 

ใช้ทฤษฎีโดยทั่วไปเพื่อ
แจ้งในต าแหน่งท่ีเชิง
คุณภาพเป็นหลัก หรือให้
ทราบถึงตัวแปรเมื่อใช้วิธี
ทางปริมาณเป็นหลัก  

เป้าหมายของ
การออกแบบ 

เพื่อพัฒนาและยืนยัน
ข้อสรุปที่สมบูรณ์จากการ
เปรียบเทยีบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ 
 

เพื่อพัฒนาการอธิบายท่ีแกร่งข้ึน
ของผลที่เกิดจากข้อมลูเชิง
ปริมาณโดยน าข้อมูลเชิง
คุณภาพมายืนยัน  

เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด
โดยส ารวจจากข้อมูลเชิง
คุณภาพเพื่อไปออกแบบ
โครงการที่อยูร่ะยะของวิธี
เชิงปริมาณ  

ช่ือเรื่องที่ใช้ใน
การศึกษา  

พัฒนาช่ือท่ีเป็นกลาง ๆ 
ในทิศทางเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

พัฒนาช่ือท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
อธิบายผลลัพธ์เชิงคุณภาพด้วย
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

พัฒนาช่ือท่ีแสดงให้เห็นถึง
การส ารวจหัวข้อที่สรา้ง
ขึ้นจากการประเมินจาก
วิธีการเชิงปริมาณ  

วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา  

มีทั้งการส ารวจ และการ
อธิบาย  

การอธิบายผลลัพธ์เชิงคณุภาพ
ด้วยข้อมูลเชิงปรมิาณ 

ส ารวจจากข้อมูล 
เชิงคุณภาพเพื่อไปวดัหรือ
ประเมินในเชิงปริมาณ  

ตัวอย่างและการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกัน
จะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้  

ตัวอย่างของวิธีเชิงคุณภาพเป็น
กลุ่มที่อยู่ในตัวอย่างของวิธี 
เชิงปริมาณมีการติดตาม
ตัวอย่างโดยขึ้นอยู่กับ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ขนาดตัวอย่างของวิธี 
เชิงคุณภาพเล็กกว่า 
เชิงปริมาณ ตัวอยา่งของ
วิธีเชิงคุณภาพควร
แตกต่างจากตัวอย่างของ
วิธีปริมาณ 

การบูรณาการ
ของการออกแบบ
วิธีผสมวิธี  

บูรณาการผลการวจิัยของ
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยเปรียบเทียบ
แบบเทียบเคียงกัน (Side 
by Side)  

บูรณาการข้อมูลโดยใช้ผลของ
เชิงปริมาณเพื่อไปเติมเต็มหรือ
เชื่อมต่อในระยะเชิงคุณภาพ
แล้วจึงแปลผล 
บูรณาการผลร่วมกัน (Joint 
Displays) 

บูรณาการข้อมูลโดยใช้ผล
ของเชิงคุณภาพเพื่อไปเติม
เต็มหรือเชื่อมต่อในระยะ
เชิงคปริมาณแล้วจึงแปล
ผล 
บูรณาการผลร่วมกัน 
(Joint Displays) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
การออกแบบ 

Convergent Design Explanatory Sequential 
Design 

Exploratory 
Sequential Design 

ความตรง/
ประเด็นวิธีวิทยา
ของการออกแบบ
การวิเคราะห์แบบ
ผสมวิธี  

ค้นหาความตรงของผล 
เชิงคุณภาพจาก 
เชิงปริมาณเพื่อน ามา
ยืนยันผลการวิจัย  

ค้นหาความตรงของผล 
เชิงปริมาณเพื่อมาสร้างค าถาม
และผูเ้กี่ยวข้องในวิธีเชิงคุณภาพ
เพื่อเช่ือมต่อท้ัง 2 วิธี และน ามา
ยืนยันผลการวิจัย  

ค้นหาผลของเชิงคุณภาพ
ในการสร้าง/พัฒนาอย่าง
เข้มงวดของวิธีทางปริมาณ
เพื่อเช่ือมต่อท้ัง 2 วิธีและ
น ามายืนยันผลการวิจัย 

การเขียนรายงาน
การวิจัย  

รายงานผลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแยกกัน 
หรือ แยกเป็นแตล่ะหัวข้อ
ย่อยแล้วเปรียบเทียบผลที่
ได้จากทั้ง 2 วิธี  

รายงานผลเชิงปริมาณแล้วตาม
ด้วยผลที่เกิดจากวิธีแบบผสมวิธี
และตามด้วยผลเชิงคุณภาพ  

รายงานผลเชิงคุณภาพ
แล้วตามด้วยผลที่เกิดจาก
วิธีแบบผสมวิธีและตาม
ด้วยผลเชิงปริมาณ  

มุมมองของ
การศึกษา  

การพัฒนาการ
เปรียบเทยีบผลของการวัด
ที่เกิดจากมุมมองของแต่
ละบุคคล หรือ 2 วิธี  

การพัฒนาวิธีการเชิงคุณภาพ
ที่มาช่วยอธิบายผลของเชิง
ปริมาณ  

การพัฒนาข้อมูลเชิงลึกท่ี
ผ่านการส ารวจมุมมอง
ส่วนบุคคลทีไ่ด้จากวิธีการ
เชิงปริมาณในภายหลัง 

ที่มา: Crewell & Plano Clark (2018) 
 
แบบแผนผสมวิธีขั้นสูง  (Advance Mixed Method)  
 1. แบบแผนเชิงทดลอง (Experimental-Intervention Design) Creswell (2015) and 
Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่าแบบแผนนี้ เป็นการศึกษาปัญหาวิจัยโดยท าการทดลอง 
(Experiment or Intervention) ที่เพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพแทรกลงไปด้วย โดยสามารถเพ่ิมในช่วงก่อน
การทดลอง ระหว่างการทดลอง หรือหลังจากการการทดลองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
ทดลอง ซึ่งเดิมแบบแผนนี้มีการปรับปรุงมาจากแบบแผนรองรับภายใน (Embedded design) ถ้าเพ่ิม
ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อนเริ่มการทดลอง จะมีลักษณะเป็นแบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory 
Sequential Basic Design) หากเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างท าการทดลอง เพ่ือดูว่าจะเกิดผล
อย่างไรกับกลุ่มตัวอย่างเรียกว่าเป็นการทดลองแบบคู่ขนาน (Convergent) เพราะข้อมูลเชิงคุณภาพ
กับข้อมูลเชิงปริมาณมีผลพร้อมกันในการการทดลอง หากเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพหลังจากท าการ
ทดลอง เพ่ือติดตามผลที่เกิดขึ้นและช่วยอธิบายรายละเอียดที่ตัวเลขเชิงสถิติอธิบายไม่ได้ จะเรียกว่า
เป็นการทดลองแบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) ที่ซ้อนอยู่กับแบบ
แทรกแซง (Intervention Design)    
 ล าดับขั้นของการท าการทดลองนี้ คือ 
 1. ตัดสินว่า จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเข้าแทรกแซงในการทดลองหลักอย่างไร หากเพ่ิมก่อน
การทดลองจะมีลักษณะเป็นแบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) หาก
เพ่ิมระหว่างการทดลองจะมีลักษณะเป็นแบบแผนคู่ขนาน (Convergent) หรือหากเพ่ิมภายหลังการ
ทดลองจะมีลักษณะเป็นแบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory)  
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 2. จากนั้นท าการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ท าการทดสอบก่อน และหลัง 
เก็บข้อมูล แล้ววัดว่า ตัวแปรต้น (Treatment) เกิดผลอย่างไร 
 3. วิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ พิจารณาว่าการค้นพบเชิงคุณภาพช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทดล
องอย่างไร ผลเชิงคุณภาพท าให้การทดลองท าให้เกิดผลการทดลองในด้านใด ในการทดลองประเภทนี้ 
ผู้วิจัยต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทดลองหลัก อีกทั้งยังต้องตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน
ล าดับขั้นใด หรือต้องเก็บมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ 
 สิ่งที่พึงระวังคือ หากเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างการทดลอง นักวิจัยมักใส่ใจติดตามอย่าง
ใกล้ชิดท าให้ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นไม่ส่งผลลัพธ์แบบที่ควรจะเป็น งานวิจัยแบบแผนนี้เป็นที่นิยมใน
การศึกษาในศาสตร์สุขภาพเชิงคลินิก ซึ่งกลุ่มควบคุมที่ได้มาแบบสุ่มแบบ Multisite Randomized 
Controlled Trial (RCT)   หรือ เรี ยกว่ า  “Gold Standard” ในงานวิ จั ยที่ ท าการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ จะเพ่ิมปัจจัยเชิงคุณภาพหรือข้อมูลของบุคคลเข้าไปเพ่ือท าให้ผลการศึกษาน่าเชื่อถือ
มากขึ้น ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จากตัวอย่างงานวิจัยของ Van Velzen (2019)  
ที่ศึกษาเรื่องการวิจัยกึ่งทดลองเกี่ยวกับการสอนและปัญหาของการมอบหมายงานของครู  : การวิจัย
ผสมวิธีโดยใช้แบบแผนกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการวิจัยเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองเปรียบเทียบ ห้องทดลองและห้องควบคุม โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ ในระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภพโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน 3 วิธี หลังจากนั้นสรุป
ผลการวิจัยที่ได้จากทั้งสองระยะ ผลการวิจัยที่ได้สนับสนุนประสิทธิภาพการสอนที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น  
 ทั้งนี้ในการออกแบบโดยใช้แบบแผนการทดลองผสมวิธี (Experimental (Intervention) 
Design) นั้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพไม่จ าเป็นต้องเก็บ ก่อนการทดลอง, ระหว่างการทดลอง หรือ 
หลังการทดลอง ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แบบแผนการทดลองผสมวิธี (Experimental (Intervention) Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 2. แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design) เป็นแบบแผนที่น าแบบแผนหลัก 
(Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ Exploratory Sequential Design) มาใช้
ในกรอบการวิจัยของการศึกษารายกรณีแบบเดี่ยว หรือ การศึกษาพหุกรณี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและน าข้อมูลทั้งสองอย่างมาสรุปรวมกันในแต่ละ
กรณี และน าข้อสรุปแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบกัน แสดงดังภาพที่ 5     

เก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณ 

เก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ 
(ก่อนการทดลอง, ระหว่างการทดลอง 

หรือ หลังการทดลอง) 

 

สรุปผลการวิจัย 
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ภาพที่ 5 แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Designs)  
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018)  
 
 Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่า เจตนาของแบบแผนนี้ คือ การวิเคราะห์ของ
กรณีหรือหลายกรณีผ่านการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยหาค าอธิบายที่เพ่ิมขึ้น และผู้วิจัย
มักระบุกรณีหรือกรณีที่น่าสนใจเมื่อเริ่มต้นการศึกษา นักวิจัยต้องใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายกรณีหรือเปรียบเทียบกรณีที่ดีที่สุด นักวิจัยต้องมีความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ และมีความเข้าใจและเปรียบเทียบความซับซ้อนภายในและ
ระหว่างกรณีโดยใช้ข้อมูลวิธีการแบบผสม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ 
ที่หลากหลายของสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของความเป็นไปได้
ของแต่ละกรณีเพ่ือช่วยให้เข้าใจปัญหาการวิจัย แบบแผนนี้มีขั้นตอนคล้ายกับแบบแผนแบบคู่ขนาน 
(A Convergent Design) ที่แสดงดังในภาพที่ 1 แต่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมของการสร้างไปสู่การระบุและ
ก าหนดค าอธิบายของกรณี (cases) ดังนี้ วางแผนส าหรับระบุกรณี, ระบุเกณฑ์เชิงคุณภาพหรือ/และ
เชิงปริมาณที่ใช้ในการระบุและเลือกกรณีของปัญหาที่จะท าวิจัย, จัดท าข้อสรุปเชิงพรรณนาของแต่ละ
รายกรณีโดยอิงจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเปรียบเทียบผลที่ได้ของแต่ละ
กรณี ดังภาพที่ 5 จุดแข็งของแบบแผนนี้ คือ การพัฒนาในเชิงลึก เข้าใจในทางปฏิบัติและสรุปสิ่งที่
เฉพาะเจาะจงและถ่ายโอนได้ มีประโยชน์ส าหรับการท าความเข้าใจความซับซ้อนของกรณี ผู้อ่าน
สามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จากตัวอย่างงานวิจัยของ Sami et al. (2018) ได้ศึกษาความ
เข้าใจระบบสุขภาพเพ่ือปรับปรุงการดูแลทารกแรกเกิดในระดับชุมชนและระดับโรงงานในกลุ่ม
ประชากรพลัดถิ่นในซูดานใต้: กรณีศึกษาแบบผสมวิธี  ผู้วิจัยบันทึกการด าเนินงานของทารกแรกเกิด
ตั้งแต่มิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2018 ในโรงพยาบาลแห่งเดียวโรงพยาบาลหลักสี่แห่งและโครงการ
สุขภาพชุมชนสี่โครงการด าเนินการโดยคณะแพทย์นานาชาติ เรารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การ
สนทนากลุ่มสนทนาระหว่างสุขภาพพนักงานสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างผู้จัดการโครงการและการสังเกต
ความพร้อมด้านสุขภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแทรกแซงในระหว่าง
ระยะเวลาการศึกษา จะเห็นได้ว่านอกจากผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มสถานพยาบาลที่หลากหลายโดยใช้
เงื่อนไขเดียวกันแล้ว ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของคุณลักษณะ

เก็บรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เก็บรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เปรียบเทียบแต่ละรายกรณี 

รวมข้อมูล
สรุปผล 

กรณีที่ 1                          กรณีที่ 2                           กรณีที่ 3 
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ของผู้เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไว้ส าหรับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นภาวะ
ฉุกเฉิน ผลการวิจัยนี้ท าให้ไปพัฒนาแผนในอนาคต เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030  
การดูแลทารกแรกเกิดควรเป็นล าดับความส าคัญในกิจกรรมสุขภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเร่งระดม
ทุนด้านมนุษยธรรมจากองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริจาคสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพ 
 3 .  แบบแผนความยุติ ธ รรมทางสั งคม ( The Participatory-Social Justice Design) 
Creswell (2015)  Klangphahol (2018)  and Creswell & Plano Clark (2018)  กล่ าวถึ ง  การ
ออกแบบความยุติธรรมทางสังคม คือ การศึกษาปัญหาในกรอบความยุติธรรมทางสังคม เป็น
การศึกษาด้วยการใช้วิจัยแบบผสมวิธีในลักษณะหลายมุมมองหลายแนวคิด การออกแบบแบบแผนนี้
แสดงดังภาพที่ 6 งานวิจัยที่ใช้การออกแบบนี้มักจะพบในงานวิจัยที่ศึกษาผ่านมุมมองทางเพศสภาพ 
มุมมองทางเชื้อชาติหรือชาติพันธ์ มุมมองทางสถานะทางสังคม แบบแผนนี้จะเริ่มจากวิธีการ
ผสมผสานหลัก (Convergent, Explanatory Sequential, Exploratory Sequential) แต่ทั้งนี้ผู้ที่
ศึกษาจะต้องศึกษาอยู่ในกรอบความยุติธรรมทางสังคมตลอดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม (Participatory social Justice Design)  
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

 เนื่องจากแบบแผนนี้มีความซับซ้อนผู้เขียนจึงน าขั้นตอนในการท าวิจัยของแบบแผน
นี้มาแสดงดังภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่าแบบแผนนี้เป็นการศึกษาโดยใช้  Explanatory  Sequential เป็น
หลักและเพ่ิมเติมประเด็นทฤษฎีสตรีนิยมในขั้นตอนต่าง ๆ ในการศึกษา โดยเริ่มจากทฤษฎีพ้ืนฐานที่
จะศึกษา เก็บรวมรวบข้อมูลและสรุปรวมผลข้อมูล โดยมีขั้นตอน  Creswell (2015) Klangphahol 
(2018) ดังนี้  
  Research Problem (ปัญหาการวิจัย) มีการน าทฤษฎี Gender Based Theoretical 
Perspective เข้ามาเพ่ิมเติมหรือสนับสนุนปัญหาการวิจัย 
  Survey Data Collection (การส ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล) มีการน าทฤษฎี 
Women Studied เข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและตรงประเด็น 
  Survey Data Analysis น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
  Quantitative Result Focus on women’s Experiences มี การน าทฤษฎี  Women’s 
Experiences เข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนผลของข้อมูลเชิงปริมาณ 
  Interviews with Women มีการน าทฤษฎี  Women Studied เข้ามาเพ่ิมเติมเ พ่ือ
สนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ 
 

ติดตามผล 
ต่อโดย 

เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ 
 

สรุป
ผลการวิจัย 
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  Qualitative Data Analysis มีการน าทฤษฎี Themes about Mothers เข้ามาเพ่ิมเติม
เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  Interpretation: How Qualitative Finding  Explain  Quantitative  Result  (ผลที่
ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ  น าไปสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปรมิาณ)  ขั้นตอนสุดท้าย  มีการเรียกร้องให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง (Call  for  Action  or  Change) การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ขั้นตอนวิจัยของแบบแผนความยุติธรรมทางสังคม (The Social Justice Design)  
ที่มา: Klangphahol (2018) Adapted from Creswell (2015) 
 
 Creswell & Plano Clark (2018)  กล่าวว่า จุดแข็งของแบบแผนนี้  คือ มุมมองความ
ยุติธรรมทางสังคมช่วยแก้ปัญหาที่ศึกษาได้แบบแผนนี้มีคุณค่าสามารถช่วยเหลือทางสังคม กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส หรือคนที่เสียเปรียบทางสังคม การเรียกร้อง แบบแผนนี้ให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ยุติธรรมทางสังคม การออกแบบนี้เป็นที่นิยมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  โดยเฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ใน
สภาพที่ไม่เป็นธรรม ความท้าทายในการออกแบบวิธีการประเภทนี้  ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีมุมมอง
ความยุติธรรมทางสังคม เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นักวิจัยสามารถช่วยส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงได้เพราะผู้เข้าร่วมและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยในการตัดสินใจในการศึกษา นักวิจัย
สามารถช่วยเพ่ิมพลังให้บุคคลและน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ผู้วิจัยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่
เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือต่อสมาชิกชุมชนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ก าหนดนโยบาย และที่
ส าคัญผู้วิจัยมีแนวทางการน าเสนอความคิดเกี่ยวกับมุมมองของการมีส่วนร่วมและความยุติธรรมทาง
สังคมท่ีจะถูกน ามาตัดสินใจในระดับแนวหน้าของสังคม ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จาก

มุมมองทางทฤษฎี 
เกี่ยวกับเพศ 

ประสบการณ์สตรี เรียกร้องให้ด าเนินการหรือเปลีย่นแปลง 

  สาระส าคัญเกี่ยวกับมารดา สิทธิสตรี  

มุมมองทางเพศ 

ปัญหา 
การวิจัย 

การส ารวจ
และ 

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล   

ผลของข้อมูล 
เชิงปรมิาณ 
มุ่งเน้นไปที่

ประสบการณ์
สตร ี

การส ารวจและ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล   
 

สัมภาษณ ์
จากสตรี  

 

วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

ผลที่ได้จากข้อมูล 
เชิงคุณภาพ น าไป
สนับสนุนข้อมูล 

เชิงปรมิาณ 
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ตัวอย่างงานวิจัยของ Brown, Strickland-Munro, Kobryn & Moore (2017) ที่ศึกษาวิธีการผสมวิธี
แบบมีส่วนร่วม GIS :  การประเมินความถูกต้องของวิธีการท าแผนที่โดยวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการ
เชิงปริมาณ งานวิจัยนี้ใช้แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม (The Participatory Social Justice 
Design)  โดยใช้แบบแผน  2 แบบแผนหลัก คือ Exploratory Sequential และ  Convergent 
Parallel ในชั้นตอนการวิจัย เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพ่ือระบุคุณค่าทางทะเลและชายฝั่งใน
ภูมิภาค Kimberley ของออสเตรเลีย มีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือระบุค่าสถานที่
โดยใช้วิธีการท าแผนที่รูปหลายเหลี่ยม จ านวน 167 คน และผู้มีส่วนร่วมทางอินเทอร์เน็ต GIS (PPGIS) 
จ านวน 578 คน ผู้วิจัยพบว่าการออกแบบวิจัยด้วยวิธีการนี้มีคุณค่าและให้ความส าคัญของพ้ืนที่ที่
น ามาศึกษาได้เป็นอย่างดี  
 4. แบบแผนการประเมินผสมวิธี (Evaluation Design) Creswell (2015) Klangphahol 
(2018) and Creswell & Plano Clark (2018)  กล่าวถึงเป้าหมายของแบบแผนนี้เป็นการประเมิน
โปรแกรมกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว หรือการทดลอง เป็นการด าเนินการหลายระยะหรือหลาย
ขั้นตอน ซึ่งที่เรียกว่า หลายขั้นตอนหรือหลายระยะ (Multistage) เพราะแต่ละองค์ประกอบหรือหลายขั้นตอนที่
ศึกษาสามารถเป็นตัวแทนของการศึกษาชิ้นเดียวได้ ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าโดยรวม โดยในส่วนที่แยก
ประเมินแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละระยะจะใช้วิธีเชิงคุณภาพ หรือ วิธีเชิงปริมาณ หรือ ผสมวิธี ก็ได้แบบแผนนี้ก็
เหมือนกับแบบแผนผสมวิธีขั้นสูงแบบอ่ืน ๆ ที่มีแบบแผนผสมวิธีหลักเป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนผสมวิธี 
ขั้นสูง แสดงดังภาพท่ี 8  
 

 
 
ภาพที่ 8  แบบแผนการประเมินโปรแกรม (Program Evaluation Design)  
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่า แบบแผนการวิจัยนี้เหมาะส าหรับ นักวิจัยที่
พร้อมจะท าโครงการระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์หลายประการ นักวิจัยต้องที่มีทรัพยากรเพียงพอ  
และเงินทุนเพ่ือด าเนินการศึกษาเป็นเวลาหลายปี นักวิจัยที่สนใจในการประเมินกระบวนการของ
กิจการที่น่าสนใจและประเมินผลลัพธ์ของกิจการนั้นนักวิจัยที่สนใจในการท าความเข้าใจบริบททาง
วัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของสถานที่ที่จะประเมิน นักวิจัยยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการท าซ้ าหลายครั้ง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดลองใช้งานโปรแกรมจุดแข็งของแบบแผนนี้  คือ 
การออกแบบการประเมินผลประกอบด้วยความยืดหยุ่นที่จ าเป็นในการใช้องค์ประกอบการออกแบบ
วิธีการผสมที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือตอบค าถามชุดการวิจัยที่เชื่อมโยงถึงกัน นักวิจัยสามารถเผยแพร่
ผลการวิจัยจากการศึกษาของแต่ละบุคคลและในขณะเดียวกันก็ยังประเมินผลโดยรวมของ
โครงการวิจัย นักวิจัยสามารถใช้การออกแบบนี้เพ่ือให้ก าหนดกรอบการท างานโดยรวมส าหรับ
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การศึกษาซ้ าหลายครั้งในช่วงเวลาหลายปี แบบแผนนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจในการประเมินผลซึ่งให้ผล
ลัพธ์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่หลากหลายและให้หลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่มีประโยชน์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากแบบแผนนี้มีความซับซ้อนผู้เขียนจึงน าเสนอ
ขั้นตอนการวิจัยเพิ่มเติมแสดงดังภาพท่ี 9   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  ขั้นตอนวิจัยของแผนการประเมินแบบหลายขั้นตอน (Multistage Evaluation Design) 
ที่มา: Klangphahol (2018) Adapted from Creswell (2015) 
 
 จากภาพที่ 9 เป็นขั้นตอนการวิจัยของแบบแผนการประเมินแบบหลายขั้นตอนผสมวิธี  
(Multistage Evaluation Design) ซึ่งมีข้ันตอนการออกแบบ 5 ขั้นตอน  ดังนี้ Klangphahol (2018) 
and Creswell & Plano Clark (2018) 1) ระบุความต้องการจ าเป็นของโปรแกรมที่ต้องการจะ
ประเมินและก าหนดสมาชิกในทีมท่ีจะด าเนินการ 2) พิจารณาเลือกแบบแผนหลักผสมวิธี จากตัวอย่าง
ในภาพที่ 9 นี้ ใช้แบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) 3) ก าหนดขั้นตอน
การประเมินผล สิ่งที่จ าเป็น คือ กรอบแนวคิดทฤษฎี คุณลักษณะของการวัดและเครื่องมือ  
การทดสอบโปรแกรมและเครื่องมือ การติดตามและการทดสอบการใช้โปรแกรม 4) ก าหนดว่าในแต่
ระยะใช้วิธีการเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ ในการประเมิน และ 5) สร้างวิธีการประเมินและทบทวน
โปรแกรมและเครื่องมือที่จ าเป็นจากการประเมิน 

ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จากตัวอย่างงานวิจัยของ Hurley, McHugh, 
Browne, Vaughan & Normand (2019) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาโปรโตคอลเพ่ือประเมินการใช้

โปรแกรมติดตามผลและการกลั่นกรอง 
Program Follow-Up and Refinement 
ขั้นตอนเชิงคุณภาพ 
Qualitative Stage 
 สัมภาษณ์ Interviews 
 สังเกต Observations 
 เอกสาร Documents 

 

การพัฒนาเครื่องมือ  
Instrument and 
Measures Development 
ขั้นตอนเชิงปริมาณ 
Quantitative Stage 
 การวัดลักษณะเฉพาะ 
 Specify Measures 
 การพัฒนาเครื่องมือ 
Develop  Instruments 

การประเมินความต้องการจ าเป็น  
 Needs Assessment 
 ขั้นตอนเชิงคุณภาพ 
 Qualitative Stage 
 สัมภาษณ์ Interviews 
 สังเกต Observations 
 เอกสาร Documents 

ก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎ ี
Theory Conceptualization 
Specific to Setting 
Quantitative Stage 
ขั้นตอนเชิงปริมาณ 
 ทบทวนวรรณกรรม

Literature  Review 

การทดสอบโปรแกรมหรือเคร่ืองมือ  
Program Implementation and Test 
ขั้นตอนเชิงปริมาณ 
Quantitative Stage 
 การทดลองExperimental Intervention 
 การทดสอบโปรแกรมท่ีขึ้นอยู่กับการวัดเชิงปริมาณ 
Test Program Based On Quantitative Measures 
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งานและผลกระทบของการก าหนดค่าใหม่ของยาเฉียบพลันในโรงพยาบาลของไอร์แลนด์โดยใช้แบบ
การวิจัยผสมวิธีหลายขั้นตอน ร่วมกับ แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ ( An Exploratory 
Sequential Design) เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินการใช้งานของโปรแกรมรวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรม โดยมีขั้นตอนในการท าวิจัยที่ชัดเจน ขั้นแรก ศึกษาทฤษฎี (เชิงคุณภาพ) ขั้นที่สอง ประเมิน
โปรกรม (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) ขั้นที่สาม ก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลการก าหนดค่าใหม่ของยา
เฉียบพลันในโรงพยาบาลของไอร์แลนด์ (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) ขั้นที่สี่ ประเมินโปรแกรม  
(เชิงปริมาณ) และขั้นที่ห้า บูรณาการผลที่ได้จากการก าหนดค่ายาและประเมินโปรแกรม (เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ) และตัวอย่างงานวิจัยของ Simona & et al. (2016) ที่ศึกษามาตรการของศูนย์ดูแล
ครอบครัวในสถาบันความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน : วิธีการศึกษาแบบผสมวิธี วัตถุประสงค์
การวิจัยคือ การประเมินโปรแกรมการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นครอบครัวในช่วงสองปีแรกหลังจาก
ขั้นตอนแรกของการด าเนินงานในกลุ่มพักอาศัยระยะสั้นของสถาบันยุติธรรมเด็กและเยาวชนสองแห่ง
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่มด้วยการศึกษา แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory 
Sequential design) และตามด้วยแบบแผนคู่ขนาน (Convergent design) การวิจัยนี้ เน้นการ
ประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรเพ่ือลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในหมู่วัยรุ่น เพ่ือน าไปปรับปรุง
โปรแกรมการดูแลที่เน้นครอบครัว  
 
สรุป 
 แบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่ผู้เขียนน าเสนอในบทความนี้มีทั้งหมด 7 แบบ มี  3 แบบซึ่งเป็น
แบบผสมวิธีหลักส่วนอีก 4 แบบ เป็นแบบผสมวิธีขั้นสูงที่น า 3 แบบเป็นหลักในการออกแบบการวิจัย  

แบบผสมวิธีหลัก มี 3 วิธี 1) แบบแผนแบบคู่ขนาน (A Convergent Design) 
 2) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (An Explanatory 

Sequential Design)  
 3) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (An Exploratory Sequential 

Design) 
แบบผสมวิธีขั้นสูง มี 3 วิธี  4) แบบแผนเชิงทดลองผสมวิธี  (Experimental Design)   

5) แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design)  
 6)  แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ แบบแผนแบบปฏิรูป 

(The Participatory-Social Justice Design or Transformative 
Design)  

 7) แบบแผนการประเมิน (Evaluation Design)  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาการวิจัยแบบผสมวิธีสามารถเลือกประยุกต์ได้ในรูปแบบอ่ืน  ๆ ที่
เพ่ิมเติมขึ้น โดยยึดแบบผสมวิธีหลักทั้งสามวิธีเป็นแนวในการท าวิจัย ในปัจจุบันงานวิจัยผสมวิธีที่ใช้
แบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) เป็นที่นิยมใช้มากในงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเป็นแบบแผนที่ไม่ซับซ้อนและเหมาะกับการพัฒนานวัตกรรม
และให้ผลการวิจัยที่มีทั้งความเที่ยงความตรงทั้งภายในภายนอก ส่วนแบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย 
(Explanatory Sequential Design) เป็นที่นิยมเช่นกันเนื่องจากการเก็บข้อมูลแยกจากกันและน าไป
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อธิบายผลในแต่ละขั้นได้อย่างชัดเจนผู้วิจัยที่ต้องการยืนยันผลการวิจัยจากทั้งข้อมูลทั้งสองวิธีจึงเป็นที่
นิยมใช้  ซึ่งในอดีตจะนิยมแบบแผนแบบคู่ขนาน (Convergent Design) หรือแบบแผนสามเส้า 
(Concurrent Triangulation) เพราะเป็นแบบแผนที่ไม่ซับซ้อนด าเนินการวิจัยทั้งสองวิธีไปพร้อม ๆ 
กัน หัวใจส าคัญของแบบแผนนี้คือ การที่ต้องให้ความส าคัญกับวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพเท่า ๆ กันดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องระวังในการออกแบบการวิจัยให้ดี   
 ส่วนในแบบแผนขั้นสูงในงานวิจัยของไทยเริ่มมีการใช้ แบบแผนการทดลองผสมวิธี 
(Experimental (Intervention) Design) เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนักวิจัยสามารถออกแบบการเก็บข้อมูล 
เชิงคุณภาพ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูล ก่อนการทดลอง, ระหว่างการทดลอง หรือ หลังการทดลอง 
ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้วิจัย แบบแผนการวิจัยนี้ เป็นแบบแผนที่ดีแต่ต้องระวัง  
ในการออกแบบวิจัยตามหลัก Max Min Cons ของการวิจัยด้วย ถึงจะได้ผลการวิจัยที่มีทั้งความเที่ยง
และความตรง แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design) ส่วนใหญ่ยังท าในลักษณะที่เป็นเชิง
คุณภาพอย่างเดียวเป็นหลักแบบแผนนี้จึงเป็นอีกแบบแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยควรน าไปประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยได้ แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ แบบแผนแบบปฏิรูป (The Participatory-
Social Justice Design or Transformative Design) ปัจจุบันเป็นที่น่าสนใจว่าศาสตร์อ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากทางสังคมศาสตร์ก็น าไปประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สาธารณสุข เป็นต้น และแบบแผนการประเมิน (Evaluation Design) ก็เป็นอีกแบบแผนหนึ่งที่เหมาะ
กับการประเมินโครงการที่มีลักษณะใหญ่ ๆ จะทราบได้ถึงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ  
 แบบแผนการวิจัยที่ผู้เขียนได้กล่าวมาในข้างต้นเป็นเพียงการน าเสนอเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับผู้วิจัย ผู้วิจัยสามารถออกแบบเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแบบแผนที่ผู้วิจัยน าเสนอได้แต่ทั้งนี้ต้อง
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัด ในแต่ละวิธี (Method) และที่
ส าคัญของหัวใจของการวิจัยผสมวิธี คือ การรวมข้อมูลทั้งสองวิธีเพ่ือที่จะสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่
ท้าทายนักวิจัยที่ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี  
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