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บทคัดย่อ1
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บทนา ซึ่งนาเสนอสาระเกี่ยวกับความสาคัญจาเป็นของรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมวิธีในการดาเนินการวิจัยแบบผสมวิธี (2) เนื้อหา นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของการจาแนกรูปแบบ
การวิจัยแบบผสมวิธี รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี และข้อควรพิจารณาในการเลือกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี
และ (3) บทสรุป
คาสาคัญ การวิจัยแบบผสมวิธี รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี รูปแบบการผสมวิธี
Abstract
The purpose of this article was to present a concept of mixed methods research
designs. The article was divided into three parts, first, an introduction concerned the
important of mixed methods research designs for conducting mixed methods research,
second, a main content regarded the evolution of the classifications of mixed methods
research designs, the mixed methods research designs, and the considerations in choosing an
appropriate mixed methods design, and third, a conclusion.
Keywords: mixed methods research, mixed methods research designs, mixed methods design
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บทนา
การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) เป็นวิธีการวิจัยที่มีจุดเริ่มต้นในช่วงปลายยุค
1950 ซึ่งนับเป็นช่วงยุคการก่อรูปของการวิจัยแบบผสมวิธี โดยเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มนักวิจัยเริ่มให้ความสนใจ
กับการใช้วิธีก ารวิจัย มากกว่า 1 วิธีการ ในการดาเนินการวิจัย การให้ความสนใจในการตรวจสอบข้อมู ล
(Triangulating) โดยใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และความสนใจในการรวมข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิง คุณภาพเข้าด้ว ยกัน ในขณะที่ นั กวิจัยส่ว นหนึ่งมีมุ มมองต่อ การดาเนินการวิ จัย ด้วยวิธีการวิ จัย ทั้ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และรวมข้อมูล ทั้ง 2 ชนิด (ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ) เข้าด้วยกัน เพื่อ
การตีความหมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลทาให้ผลการศึกษาวิจัยมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าการนาเสนอข้อ
ค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลาพัง
สิ่งที่สะท้อนถึงการยอมรับวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี สังเกตได้จากการที่กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา ได้นาวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี
ไปใช้ในการดาเนินการวิจัย/วิทยานิพนธ์ อย่างแพร่หลาย ซึ่ง Askun และ Cizel (2020) ได้วิเคราะห์จานวน
บทความวิจัยที่ดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี และจานวนบทความวิชาการด้านการวิจัยแบบผสม
วิธี ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Web of Science โดยพบว่า มีจานวน
บทความวิจัย/บทความวิชาการด้านการวิจัยแบบผสมวิธีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูล Web of Science เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด ระหว่างปี ค.ศ. 2007 ถึงปี ค.ศ. 2018 สาหรับ
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่สะท้อนถึงการยอมรับและความแพร่หลายของการวิจัย
แบบผสมวิธี ได้แก่ หนัง สือตาราด้านการวิจัยแบบผสมวิธี วารสารวิชาการด้านการวิจัยแบบผสมวิธี การจัด
ประชุมวิชาการด้านการวิจัยแบบผสมวิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแบบผสมวิธี
การก่อตั้งสมาคมวิจัยแบบผสมวิธีสากล (Mixed Methods International Research Association: MMIRA)
การรวมกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจเฉพาะ (Special Interest Groups: SIGs) เป็นต้น
การที่นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาเนินการวิจัยโดยเลือกใช้วิธีการวิจัย
แบบผสมวิธี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น พบว่า วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี มีพัฒนาการของรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมวิธี (Mixed Methods Research Designs) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ พัฒนาการของจานวนรูปแบบ
การวิจัยแบบผสมวิธีที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักวิจัยแบบผสมวิธี ได้มีการคิดค้นรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่
เหมาะสมกับปัญหาวิ จัย คาถามวิจัย และบริบทของการศึ กษาวิจัย ของตนเอง พัฒนาการของการจาแนก
รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี พัฒนาการของการเรียกชื่อของรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่าง
กันออกไป ดังนั้น การทบทวนรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีทั้งหมดในแวดวงวิชาการด้านการวิจัยแบบผสมวิธี
จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักวิจัย นอกจากนี้ รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี นับเป็นหัวใจสาคัญของการวิจัยแบบ
ผสมวิธี เนื่องจากรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี รูปแบบใดก็ตามที่ผู้วิจัยเลือกใช้ จะเป็นกรอบในการดาเนิ นการ
วิจัย ดังนั้น การทาความเข้าใจในรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่นักวิจัยเลือกใช้ จะช่วยทาให้นักวิจัยสามารถ
พัฒนาชื่อโครงการวิจัย หรือชื่อเรื่องงานวิจัย พัฒนาคาถามวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Question)
ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ) และยังช่วย
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ทาให้การตีความ รวมถึง การเขียนรายงานการวิจัยมีความชัดเจน เป็นระบบ และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ดัง นั้น นักวิจัยควรมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีในแต่ละรูปแบบ เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจ
เลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัยและคาถามวิจัยของตนเอง
สาหรับเนื้อหาในเอกสารนี้ มุ่งนาเสนอความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยมีสาระสาคัญ
ได้แก่ พัฒนาการของการจาแนกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี และข้อควรพิจารณา
ในการเลือกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พัฒนาการของการจาแนกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี
สาหรับจุดเริ่มต้นในการจัดกลุ่มและจาแนกรูป แบบการวิจัยแบบผสมวิธี เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2015
(ศิวะพร ภู่พันธ์, 2558) โดย Creswell ได้จัดหมวดหมู่ของรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) รูปการวิจัยแบบผสมวิธีพื้นฐาน (Basic Mixed Methods Designs) มีจานวน 3 รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบ Convergent Design รูปแบบ Explanatory Sequential Design และ รูปแบบ Exploratory
Sequential Design และ (2) รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีขั้นสูง (Advanced Mixed Methods Designs)
มีจานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Intervention Design รูปแบบ Social Justice Design และ รูปแบบ
Multistage Evaluation Design
ในปี ค.ศ. 2016 Plano Clark และ Ivankova ได้จาแนกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) รูปการวิจัยแบบผสมวิธีพื้นฐาน (Basic Mixed Methods Designs) มีจานวน 3
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Concurrent Quan + Qual Design ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการดาเนินการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมๆ กัน โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแยกจากกัน
รูปแบบ Sequential Quan
Qual Design ซึ่งเป็นรูปแบบการดาเนินการวิจัย แบบเรียงลาดับ เริ่มต้น
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เมื่อนักวิจัยดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณเสร็จสิ้นลง จึงเริ่มดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
และ รูปแบบ Sequential Qual
Quan Design ซึ่งเป็นรูปแบบการดาเนินการวิจัยแบบเรียงลาดับ เริ่มต้น
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อนักวิจัยดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเสร็จสิ้นลง จึงเริ่มดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ
และ (2) รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบการประยุกต์ใช้ ขั้นสูง (Advanced Applications of Mixed
Methods Designs) แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การฝัง (Embedding) ซึ่งเรียกรูปแบบการวิจัย
แบบผสมวิธีในลักษณะนี้ว่าเป็น “Embedded Mixed Methods Approach” รูปแบบที่ 2 การนาวิธีการแบบ
ผสม (Mixed Methods) ไปใช้ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ เป็นการนารูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีพื้นฐาน ไป
ประยุกต์ใช้ภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ ตัว อย่างเช่น การวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Research) การวิจัย
ประเมินผล (Evaluation Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นต้น และ รูปแบบที่ 3
การนาวิธีการแบบผสม (Mixed Methods) ไปใช้ร่วมกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework)
โดยการนารูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ต้องการพิสูจน์
ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคม ทฤษฎีสตรีนิยม ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ เป็นต้น
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ต่อมาในปี ค.ศ. 2018 Creswell และ Plano Clark ได้จาแนกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี จานวน
7 รูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก (Core Mixed Methods
Designs) มีจานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Convergent Design รูปแบบ Explanatory Sequential Design
และ รูปแบบ Exploratory Sequential Design และ (2) รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแ บบซับ ซ้อ น
(Complex Mixed Methods Designs) มีจานวน 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Mixed Methods Experimental
Design หรือ Intervention Design รูปแบบ Mixed Methods Case Study Design รูปแบบ Mixed
Methods Participatory-Social Justice Design และ รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design
(ศิวะพร ภู่พันธ์, 2560)
เมื่อพิจารณาพัฒนาการของการจาแนกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี ซึ่งนักวิชาการหลายท่าน ได้ทาการ
จัดหมวดหมู่ และจาแนกรูปแบบการวิจั ยแบบผสมวิ ธี พบว่ า สามารถจาแนกรูปแบบการวิจัย แบบผสมวิ ธี
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแรก รูปการวิจัยแบบผสมวิธีพื้นฐาน “Basic Mixed Methods Designs”
(Creswell, 2015; Plano Clark และ Ivankova, 2016) หรือ รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก “Core
Mixed Methods Designs” (Creswell และ Plano Clark, 2018; Creswell และ Creswell, 2018) และ
กลุ่มที่สอง รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีขั้นสูง “Advanced Designs” (Creswell, 2015) “Advanced
Applications” (Plano Clark และ Ivankova, 2016) หรือ รูปแบบของการวิจัยแบบผสมวิธีแบบซับซ้อน
“Complex Designs” (Nastasi และ Hitchcock, 2016; Creswell และ Plano Clark, 2018; Creswell และ
Creswell, 2018) ซึ่งพัฒนาการของการจาแนกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี มีรายละเอียดดังแสดงในภาพ 1
ปี ค.ศ. 2015
โดย Creswell
1. รูปการวิจัยแบบผสมวิธีพนื้ ฐาน
(Basic Mixed Methods Designs)

- รูปแบบ Convergent Design
- รูปแบบ Explanatory Sequential Design
- รูปแบบ Exploratory Sequential Design

2. รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีขนั้ สูง
(Advanced Mixed Methods Designs)
- รูปแบบ Intervention Design
- รูปแบบ Social Justice Design
- รูปแบบ Multistage Evaluation Design

ปี ค.ศ. 2016

ปี ค.ศ. 2018

โดย Plano Clark และ
Ivankova

โดย Creswell และ
Plano Clark

1. รูปการวิจัยแบบผสมวิธีพนื้ ฐาน
(Basic Mixed Methods Designs)

- รูปแบบ Concurrent Quan + Qual Design
- รูปแบบ Sequential Quan Qual Design
- รูปแบบ Sequential Qual Quan Design

2. รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบการ
ประยุกต์ใช้ขั้นสูง (Advanced Applications
of Mixed Methods Designs)

- รูปแบบการฝัง (Embedding) หรือ
“Embedded Mixed Methods Approach”
- รูปแบบการนาวิธีการแบบผสม (Mixed Methods)
ไปใช้ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ
- รูปแบบการนาวิธีการแบบผสม (Mixed Methods)
ไปใช้ร่วมกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical Framework)

1. รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก
(Core Mixed Methods Designs)
- รูปแบบ Convergent Design
- รูปแบบ Explanatory Sequential Design
- รูปแบบ Exploratory Sequential Design

2. รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบซับซ้อน
(Complex Mixed Methods Designs)
- รูปแบบ Mixed Methods Experimental Design
หรือ Intervention Design
- รูปแบบ Mixed Methods Case Study Design
- รูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social
Justice Design
- รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design

ภาพ 1 พัฒนาการของการจาแนกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี
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รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี
สาหรั บ เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ มุ่ ง น าเสนอสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการวิ จั ย แบบผสมวิ ธี ซึ่ ง ได้ จั ด
หมวดหมู่ของรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามแนวคิดของ Creswell และ
Plano Clark (2018) คือ (1) รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก (Core Mixed Methods Designs) และ
(2) รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบซับซ้อน (Complex Mixed Methods Designs) ซึ่งการนาเสนอสาระสาคัญ
ในแต่ละรูปแบบ ประกอบด้วย ลักษณะสาคัญของรูปแบบการวิจัย และจุดมุ่งหมายของรูปแบบการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก มีจานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Convergent Design
รูปแบบ Explanatory Sequential Design และรูปแบบ Exploratory Sequential Design สาหรับรายละเอียด
ของแต่ละรูปแบบมีดังนี้
1.1 รูปแบบ Convergent Design
รูปแบบ Convergent Design นี้ มีชื่อเรียกที่หลากหลาย และมีพัฒนาการของการเรียกชื่อ ได้แก่
Simultaneous Triangulation (Morse, 1991), Parallel Study (Tashakkori และ Teddlie, 1998),
Convergence Model (Creswell, 1999), Concurrent Triangulation (Creswell และคณะ, 2003),
Convergent Parallel Design (Creswell และ Plano Clark, 2011), Convergent Design (Creswell,
2015) ทั้งนี้ มีจุดสังเกต คือ คาว่า “Concurrent” (เกิดขึ้นพร้อมกัน) หรือ “Convergent” (มาบรรจบกัน)
“Parallel” (ขนานกัน) คาเหล่านี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึง หัวใจสาคัญของรูปแบบ Convergent Design ซึ่งเป็น
รูปแบบที่มีการศึกษาเพียงระยะเดียว (One-phase Design) โดยภายใต้ปัญหาวิจัยเดียวกัน นักวิจัยดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการ ทั้ง 2 ส่วน ไปพร้อมๆ กัน (ในระยะเวลาเดียวกัน) แต่เป็นการดาเนินการที่
แยกจากกัน กล่าวคือ นักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแยกจากกัน จากนั้น นักวิจัยวิจัยจึงรวมผล
การวิเคราะห์ ข้อมูลทั้ ง 2 ส่วน (ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลเชิงปริ มาณและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
เข้าด้วยกันเพื่อตีความหมาย รายละเอียดดังแสดงในภาพ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ระยะที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

รวม หรือ เปรียบเทียบ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณและ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ภาพ 2 รูปแบบ Convergent Design
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

การตีความการรวมข้อมูล/
การเปรียบเทียบข้อมูล
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ในยุคเริ่มต้น รูปแบบ Convergent Design นี้ นับเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม และมักจะถูกใช้ใน
ลักษณะของรูปแบบการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Design) ซึ่งนักวิจัยทาการตรวจสอบผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลวิจัยเชิงคุณภาพ สาหรับจุดมุ่งหมายของการเลือกใช้รูปแบบ Convergent
Design มี 2 ลั ก ษณะ คื อ (1) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลการวิ จัย เชิ งปริ ม าณ (ผลการวิ เ คราะห์ ทางสถิติ ) กั บ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะทาให้การทาความเข้าใจปัญหาวิจัยมีความสมบูรณ์ หรือ (2) เพื่อรวมผลการวิจัย
เชิง ปริมาณกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้การทาความเข้าใจปัญ หาวิจัยมีความสมบูรณ์
มากกว่าการนาเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณหรือผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงลาพัง
1.2 รูปแบบ Explanatory Sequential Design
รูปแบบ Explanatory Sequential Design นี้ มีชื่อเรียกที่หลากหลาย และมีพัฒนาการของการ
เรียกชื่อ ได้แก่ Sequential Model (Tashakkori และ Teddlie, 1998), Sequential Triangulation
(Morse, 1991), Qualitative Follow-up Approach (Morgan, 1998), Iteration Design (Greene, 2007)
รูปแบบ Explanatory Sequential Design เป็นรูปแบบที่มีการศึกษาแบบสองระยะ (Two-phase
Design) หรือ เป็นวิธีการศึกษาแบบสองระยะอย่างมีลาดับ (Sequential Two-phase Approach) ซึ่งผู้วิจัย
เริ่มต้นการวิจัยระยะแรก ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ แล้วตามด้วยการวิจัยระยะที่สอง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อเป็นการติดตามผลการวิจัยเชิง ปริมาณบางอย่างโดยเฉพาะ (Follow up) ทั้งนี้ มีจุดสังเกต คือ คาว่า
“Explain” (อธิบาย ชี้แจง ขยายความ) หรือ “Explanatory” (การอธิบาย การชี้แจง การขยายความ) และ
คาว่า “Sequential” (ซึ่ง ต่อเนื่องกัน หรือ มีลาดับ) คาเหล่านี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงหัวใจสาคัญ ของรูปแบบ
Explanatory Sequential Design ในลักษณะของการดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องกัน และมีลาดับ โดย
นักวิจัย เริ่มต้ นจากการดาเนินการวิจัย เชิง ปริมาณ (เก็บ รวบรวมข้อ มูลเชิง ปริมาณและวิเคราะห์ข้อ มูลเชิ ง
ปริมาณ) ต่อมาจึงดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ทั้งนี้ นักวิจัยนาผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (ในระยะที่สอง) ไปอธิบาย/ชี้แจง/ขยายความ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
(ในระยะแรก) โดยเป็นรายละเอียดดังแสดงในภาพ 3
สาหรับจุดมุ่งหมายสาคัญของการเลือกใช้รูปแบบ Explanatory Sequential Design คือ การนา
ผลการวิจัยเชิง คุณภาพ ไปอธิบาย/ชี้แ จง/ขยายความ ผลการวิจัยเชิงปริม าณ ทั้งนี้ รูปแบบ Explanatory
Sequential Design เหมาะสาหรับการเลือกใช้ในกรณีที่นักวิจัยต้องการนาข้อมูลเชิงคุณภาพไปอธิบาย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรณีแรก การอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งอาจจะ
เป็นกรณีที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีนัยสาคัญทางสถิติ หรืออาจจะเป็นกรณีที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ กรณีที่สอง การอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ ที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ดี กรณีที่สาม การอธิบาย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบค่าสุดโต่ง (Outlier) กรณีที่สี่ การอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นข้อค้นพบที่
น่าแปลกใจหรือข้อค้นพบที่ทาให้เกิดความสับสน
นอกจากนี้ นักวิจัยสามารถนาข้อค้นพบจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ (ในระยะแรก) ซึ่ง เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวอย่างการวิจัย มาใช้เป็นแนวทางในการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful Sampling)
เลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ สาหรับการวิจัยในระยะที่สอง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ระยะที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

ระยะที่ 2

การนาผลการวิจัยเชิงปริมาณ
เชื่อมต่อไปยังการดาเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ เช่น การใช้ข้อค้นพบจากการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

วิจัยเชิงปริมาณมา เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

การตีความการเชื่อมต่อ
การวิจัยเชิงปริมาณไปยัง
การวิจัยเชิงคุณภาพ

(รูปแบบ 1)
ระยะที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

ระยะที่ 2
การอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

การตีความการอธิบาย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณด้วย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

(รูปแบบ 2)

ภาพ3 รูปแบบ Explanatory Sequential Design
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

1.3 รูปแบบ Exploratory Sequential Design
รูปแบบ Exploratory Sequential Design เป็นรูปแบบการศึกษาแบบสองระยะอย่างมีลาดับ
(Two-phase Sequential Design) (Creswell และ Plano Clark, 2011) โดยนักวิจัยเริ่มต้นการวิจัยใน
ระยะแรก ด้วยการวิจัยเชิง คุณภาพ เพื่อเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่นักวิจัยสนใจ แล้วจึงนาผลการวิจัยใน
ระยะแรก มาสร้าง/ออกแบบ/พัฒนาการวิจัยระยะที่สอง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ
คือ การนาข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพ มาพัฒนาตัวแปรใหม่ๆ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ นวัตกรรมต่างๆ สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการพัฒนาสิ่งทดลองสาหรับการวิจัยเชิง
ทดลอง รวมถึง การนาข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพ มาพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวอย่างเช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดเชิงสถานการณ์ เป็นต้น โดยการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที่สอง
จะช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะแรกได้ ในขณะเดียวกัน การวิจัย
เชิง ปริ มาณในระยะที่ส อง ยัง ช่ว ยให้นั กวิจั ยสามารถนาข้อ ค้น พบจากการวิ จัย เชิง คุณ ภาพ มาสรุป อ้า งอิ ง
ผลการวิจัยไปสู่กลุ่มประชากรได้ ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถขจัดปัญหาในประเด็นข้อจากัด ในการสรุปอ้างอิง
ผลการวิจัยของการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงลาพัง รายละเอียดดังแสดงในภาพ 4
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา รูปแบบ Exploratory Sequential Design ได้ถูกอธิบายว่าเป็น
รูปแบบการศึกษาแบบสามระยะ (Three-phase Design) (Creswell, 2015; Creswell และ Plano Clark,
2018) โดยนั กวิ จัย เริ่ มต้ นระยะแรก ด้ว ยการวิจั ยเชิง คุณ ภาพ โดยการส ารวจ/ศึ กษา เพื่ อท าความเข้า ใจ
ปรากฏการณ์ ต่อมาระยะที่สอง นักวิจัยนาผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (ในระยะแรก) มาพัฒนาเครื่องมือสาหรับ
การวัด/ทดสอบ/ตรวจสอบ ในลักษณะของเครื่องมือใหม่ๆ สาหรับการสารวจ หรือการสอบถาม การพัฒนา
ขั้นตอนการทดสอบ การพัฒนาเว็บไซต์ หรือ การค้นหาตัวแปรใหม่ๆ สาหรับระยะที่สาม เป็นการวิจัยเชิง
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ปริมาณ เพื่อทาการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษา/การทดลอง/การนาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้ รายละเอียด
ดังแสดงในภาพ 5
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

การนาผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ไปสร้าง/ออกแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

การตีความการนาผลการวิจัย
เชิงคุณภาพไปสร้าง/
ออกแบบการวิจัยปริมาณ

ภาพ 4 รูปแบบ Exploratory Sequential Design รูปแบบการศึกษาแบบสองระยะ
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2011)

ระยะที่ 2

ระยะที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

การนาผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ
เชื่อมต่อไปยัง
การดาเนินการ...

การสร้างเครื่องมือ/แบบวัด/
สิ่งทดลอง/นวัตกรรม/
แอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์
สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

ระยะที่ 3
การนาไปทดสอบ หรือ
การนาไปประยุกต์ใช้ใน
การวิจัยเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

การตีความการนา
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เชื่อมต่อมายังการวิจัย
เชิงปริมาณ

ภาพ 5 รูปแบบ Exploratory Sequential Design รูปแบบการศึกษาแบบสามระยะ
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

จุดมุ่งหมายสาคัญของการเลือกใช้รูปแบบ Exploratory Sequential Design คือ การนาผลการวิจัย
ในระยะแรก ซึ่งเป็นผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ไปใช้ในการพัฒนาหรือออกแบบการวิจัยในระยะที่สอง ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิง ปริมาณ นัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเริ่มต้นการวิจัยในระยะแรก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ทาให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การนาข้อคันพบจาการวิจัยเชิงคุณภาพมา
พัฒนาเป็นข้อคาถามในแบบสอบถาม การนาข้อคันพบจาการวิจัยเชิงคุณภาพมาพัฒนาเป็นข้อคาถามในแบบ
วั ด เชิ ง สถานการณ์ การน าข้ อ คั น พบจาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ส าหรั บ การพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ การนาข้อคันพบจาการวิจัยเชิงคุณภาพมาออกแบบตัวแปรจัดกระทาหรือสิ่งทดลอง
ในการวิจัยเชิง ทดลอง การนาข้อคันพบจาการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก/คัดสรร
ตัวแปรสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
บริบทที่ศึกษา เป็นต้น สาหรับเหตุผลในการเลือกใช้รูปแบบ Exploratory Sequential Design อาจจะเป็น
เพราะสาเหตุดังต่อไปนี้
1) นักวิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และพบว่าตัวแปรที่นักวิจัยสนใจจะศึกษา ยังไม่ มี
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด (แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดเชิงสถานการณ์) มาก่อน ดังนั้น นักวิจัยจึงพัฒนา
และทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในขณะเดียวกันนักวิจัยอาจจะยังไม่แน่ ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัว
แปรที่สนใจจะศึกษา มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย นักวิจัยจึงเริ่มต้นศึกษาด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นสภาพหรือลักษณะธรรมชาติของตัวแปรที่สนใจจะศึกษาในบริบทของ
ประเทศไทย
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2) นักวิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และพบว่าตัวแปรจัดกระทา หรือสิ่งทดลอง หรือ
กิจกรรม ในงานวิจัยเชิงทดลอง อาจจะยังไม่เหมาะสมกับบริบทที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา นักวิจัยจึงเริ่มต้นศึกษา
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อคัดสรรตัวแปรจัดกระทา/สิ่งทดลอง/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย
เชิงทดลองที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา
3) นักวิจัยสนใจศึกษาตัวแปรที่ยังไม่มีนักวิจัยในอดีตทาการศึกษามาก่อน หรือเป็นตัวแปรที่ยังไม่มี
กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีรองรับ นักวิจัยจึงเริ่มต้นศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่เป็น
สภาพหรือลักษณะธรรมชาติของตัวแปร และเพื่อทาความเข้าใจรายละเอียดของตัวแปรดังกล่าว รวมถึง การทา
ความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรดังกล่าว
4) นักวิจัยต้องการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีลักษณะเฉพาะกับผู้เข้าร่วมการวิจัย
หรือบริบททางวัฒนธรรม นักวิจัยจึงเริ่มต้นศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว เพื่อนาข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมต่างๆ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่ง มีลักษณะเฉพาะกับ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือบริบททางวัฒนธรรม
2. รูปแบบของการวิจัยแบบผสมวิธีแบบซับซ้อ น มีจานวน 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Mixed
Methods Experimental Design หรือ Intervention Design รูปแบบ Mixed Methods Case Study
Design รูปแบบ Mixed Methods Participatory-social justice Design และรูปแบบ Mixed Methods
Evaluation Design ซึ่งรายละเอียดของแต่ละรูปแบบมีดังนี้
2.1 รูปแบบ Mixed Methods Experimental Design หรือ Intervention Design
รูปแบบ Mixed Methods Experimental Design นี้ มีชื่อเรียกที่หลากหลาย และมีพัฒนาการของ
การเรียกชื่อ ได้แก่ Embedded Design (Creswell และ Plano Clark, 2011), Intervention Design
(Creswell, 2015), Mixed Methods Experiment (Plano Clark และ Ivankova, 2016)
รูปแบบ Mixed Methods Experimental Design เป็นรูปแบบที่มีการดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง
เป็นหลัก โดยนักวิจัยเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (ในฐานะของการวิจัยรอง) เข้าไปในการวิจัยหลัก หรือ นักวิจัย
เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนเสริมให้กับการวิจัยหลัก โดยการที่นักวิจัยดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ใน
ฐานะวิธีการวิจัยรองที่เพิ่มเข้ามาในการดาเนินการวิจัยหลัก หรือเป็นส่วนเสริมให้กับการวิจัยหลัก ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นในช่วงก่อนดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง ระหว่างดาเนินการวิจั ยเชิงทดลอง หรือ หลังดาเนินการวิจัยเชิง
ทดลอง เพื่อทาให้ผลการวิจัยเชิงทดลองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รายละเอียดดังแสดงในภาพ 6 และภาพ 7
จุดมุ่งหมายสาคัญของการเลือกใช้รูปแบบ Mixed Methods Experimental Design คือ การฝัง/
เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เข้าไปในการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ศึกษาข้อมูล
รายละเอียดภูมิหลั ง /ประสบการณ์ส่ วนบุคคลของผู้เข้ าร่วมการวิจัย ศึ กษาข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับ บริบทเชิ ง
สภาพแวดล้อม หรือบริบทเชิงวัฒนธรรมของการวิจัย ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านี้ จะถูกนาไปใช้ในการตีความ
ร่วมกันกับข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากวิจัยเชิงทดลอง
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รูปแบบการทดลองเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- ก่อนดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง หรือ
- ระหว่างดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง หรือ
- หลังดาเนินการวิจัยเชิงทดลองสิ้นสุดลง

การตีความการเพิ่ม
การวิจัยเชิงคุณภาพเข้าไปใน
การวิจัยเชิงทดลอง

ภาพ 6 รูปแบบ Mixed Methods Experimental Design หรือ Intervention Design
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

ลักษณะของการฝัง/เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (วิธีการวิจัยรอง) เข้ามาในการดาเนินการวิจัยหลัก หรือ
เป็นส่วนเสริมให้กับการวิจัยหลัก มีลักษณะความเป็นไปได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนดาเนินการวิจัยเชิง
ทดลอง ระหว่างดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง และ หลังดาเนินการวิจัยเชิงทดลองสิ้นสุดลง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ก่อนดาเนินการ
วิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงทดลอง
(กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม)

การวิจัยเชิงคุณภาพ
หลังดาเนินการวิจัย
เชิงทดลองสิ้นสุดลง

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ระหว่างดาเนินการ
วิจัยเชิงทดลอง

ภาพ 7 ลักษณะของการฝัง/เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (วิธีการวิจัยรอง) เข้ามาในการวิจัยหลัก ของรูปแบบ
Mixed Methods Experimental Design
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

1) การฝัง/เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (วิธีการวิจัยรอง) เข้ามาในการดาเนินการวิจัยหลัก หรือเป็นส่วน
เสริมให้กับการวิจัยหลัก ในช่วงก่อนดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง ใช้ในกรณีที่นักวิจัยเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิง คุณภาพ ก่อนการดาเนินการวิจัยเชิง ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยหลัก ซึ่งนักวิจัยสามารถใช้ข้อมูลเชิง
คุณภาพในการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เข้าร่วมการ
วิจัยเชิงทดลอง สาหรับการเลือกใช้ในลักษณะนี้ เปรียบเสมือนกับรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก คือ
รูปแบบ Exploratory Sequential Design
2) การฝัง/เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (วิธีการวิจัยรอง) เข้ามาในการดาเนินการวิจัยหลัก หรือเป็นส่วน
เสริมให้กับการวิจัยหลัก ในระหว่างดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง ใช้ในกรณีที่นักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพใน
ระหว่างดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งนักวิจัยต้องการศึกษาว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิงทดลองได้รับประสบการณ์
จากการจัดกระทา (Treatment) หรือการทดลอง อย่างไร ซึ่งจะทาให้ผลการวิจัยเชิงทดลองมีความสมบูรณ์
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มากยิ่งขึ้น สาหรับการเลือกใช้ในลักษณะนี้ เปรียบเสมือนกับรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก คือ รูปแบบ
Convergent Design
3) การฝัง/เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (วิธีการวิจัยรอง) เข้ามาในการดาเนินการวิจัยหลัก หรือเป็นส่วน
เสริมให้กับการวิจัยหลัก ในช่วงหลังดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง ใช้ในกรณีที่นักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลัง
จากการดาเนินการวิจัยเชิงทดลองสิ้นสุดลง โดยข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าว จะช่วยในการศึกษาข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงทดลอง ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวสามารถใช้สาหรับการ
อธิบายถึงสาเหตุที่ผลการวิจัยเชิงทดลองสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย หรือถึงสาเหตุที่ผลการวิจัยเชิงทดลอง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย สาหรับการเลือกใช้ในลักษณะนี้ เปรียบเสมือนกับรูปแบบการวิจัยแบบผสม
วิธีแบบหลัก คือ รูปแบบ Explanatory Sequential Design
2.2 รูปแบบ Mixed Methods Case Study Design
รูปแบบ Mixed Methods Case Study Design เป็นการนาวิธีการแบบผสม ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัย
แบบผสมวิธีแบบหลัก ไปเชื่อม/รวมกับการวิจัยกรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบ Mixed
Methods Case Study หรือ รูปแบบ Mixed Methods Comparative Case Study
รูปแบบนี้ ได้รับความนิยมในการวิจัยที่สนใจการศึกษารายกรณี (Case) เช่น การศึกษารายกรณีซึ่ง
เป็นผู้ป่วย นักเรียน โรงเรียน หรือครอบครัว โดยนักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเข้า
ด้วยกัน เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกสาหรับกรณีศึกษาในแต่ละกรณีศึกษา หรือเป็นข้อมูลเชิงลึกสาหรับการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกรณีศึกษา (Comparative Analysis) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รูปแบบ Mixed Methods Comparative
Case Study เป็นรูปแบบที่มุ่ง ศึกษาข้อมูลเพื่ออธิบ ายรายละเอียดของกรณีศึกษาเพียง 1 กรณีศึกษา หรือ
กรณีศึกษา หลายๆ กรณีศึกษา หรือเรียกว่า “พหุกรณีศึกษา” (Multiple Cases) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหลายๆ แหล่ง ทั้งแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณและแหล่งข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการนาวิธีการแบบผสม (Mixed Methods) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก (Core
Mixed Methods Designs) ไปเชื่อม/รวมกับการวิจัยกรณีศึกษานั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมวิธีแบบหลัก ทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ Convergent Design รูปแบบ Explanatory Sequential Design
และรูปแบบ Exploratory Sequential Design สาหรับรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก ซึ่งเป็นที่นิยม
นามาเชื่อม/รวมกับการวิจัยกรณีศึกษา คือ รูปแบบ Convergent Design เพื่อสร้างกรณีศึกษา หรือการ
ตีความหมายกรณีศึกษาหลายๆ กรณีศึกษา รายละเอียดดังแสดงในภาพ 8
สาหรับจุดมุ่งหมายสาคัญของการเลือกใช้รูปแบบ Mixed Methods Case Study Design คือ
เพื่อพัฒนาการอธิบายรายละเอียดที่มีความสมบูรณ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพียง 1 กรณีศึกษา หรือ
พหุกรณีศึกษา โดยการใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
รวมผลการวิจัยเชิงปริมาณ
และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

กรณีศึกษา 1

กรณีศึกษา 2

กรณีศึกษา 3

การวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษา

ภาพ 8 รูปแบบ Mixed Methods Case Study Design
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

2.3 รูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social Justice Design
รูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social Justice Design นี้ มีชื่อเรียกที่หลากหลาย และมี
พัฒนาการของการเรียกชื่อ ได้แก่ Transformative Design (Creswell และ Plano Clark, 2011), Social
Justice Design (Creswell, 2015), Transformative Mixed Methods Research (Plano Clark และ
Ivankova, 2016)
รูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social Justice Design เป็นรูปแบบที่นักวิจัยดาเนินการ
วิจัย โดยการนารูป แบบการวิจั ยแบบผสมวิ ธีแ บบหลัก ไปใช้ภ ายใต้ ก รอบแนวคิ ดเชิง ทฤษฎี (Theoretical
Framework) ตัวอย่างเช่น แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participatory) แนวคิดความเป็นธรรมทางสังคม (Social
Justice) เป็นต้น สาหรับรูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social Justice Design เป็นรูปแบบที่ให้
ผลการวิจัย ซึ่งในการดาเนินการวิจัย นักวิจัยจะต้องทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการวิจัย รวมถึง ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือชุมชน รายละเอียดดังแสดงในภาพ 9
กรอบแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

การติดตามผลการวิจัย
เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

การตีความการติดตาม
ผลการวิจัยเชิงปริมาณด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ภาพ 9 รูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social Justice Design
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

สาหรับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) นั้น มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น
Participatory Action Research, Action Research, Community-based Participatory Research (CBPR)
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เป็ น ต้ น ซึ่ ง มีจุ ด เน้น ที่ ส าคัญ คื อ การน าผู้ เ ข้า ร่ ว มการวิจั ย เข้า มามี ส่ว นร่ วมโดยตรงในการวิจั ย ตลอดทั้ ง
กระบวนการวิจัย โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ เพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนหรือชุมชนได้อย่างแท้จริง
จุดมุ่ง หมายส าคัญของการเลือกใช้รูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social Justice
Design คือ การเพิ่มรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก ไปในแนวคิดการมีส่วนร่วม หรือแนวคิดความเป็น
ธรรมทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวิจัยของผู้เข้าร่วมการวิจัย และทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือชุมชน
เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ รูปแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ปัญหา ทาความเข้าใจปัญหา
และลงมือแก้ไขปัญหา โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าว สาหรับการมีส่วนร่วมของผู้เข้า ร่วมการวิจัย จะเป็นการมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการวิจัย
ดังนั้น รูปแบบนี้ มีความจาเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยที่แตกต่างกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อพิสูจน์และบรรยาย
ในประเด็นการกดขี่ทางสัง คม (Oppression) และความไม่เสมอภาคทางสังคม (Inequality) ซึ่งเป็นข้อมูล
ความคิดเห็น (Voice) และความไวทางวัฒนธรรม (Sensitive) ของกลุ่มที่ไม่ได้รับความสาคัญ/กลุ่มชายขอบ
(Marginalized Groups) ภายหลังจากนั้น นักวิจัยจึงสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เป็นประโยชน์และสามารถ
ใช้โน้มน้าวกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาดังกล่าว
2.4 รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design
รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design นี้ มีชื่อเรียกที่หลากหลาย และมีพัฒนาการของการ
เรียกชื่อ ได้แก่ Multiphase Design (Creswell & Plano Clark, 2011), Multistage Evaluation Design
(Creswell, 2015), Mixed Methods Evaluation (Plano Clark และ Ivankova, 2016), Mixed Methods
Multistrand Design (Natashi และ Hitchcock, 2016)
รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design เป็นรูปแบบที่นักวิจัยดาเนินการวิจัยโดยการนา
รูปแบบการวิจั ยแบบผสมวิธีแ บบหลัก ไปเชื่ อมหรือเพิ่มเข้ าไปในวิ ธีวิท ยาการประเมิ น (Methodological
Approach of Evaluation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการ (Program) กระบวนการ (Process)
กิจกรรม (Activity) หรือ การปฏิบัติการ (Intervention) ซึ่งมีการประเมินหลายระยะ ทั้งนี้ นักวิจัยอาจจะนา
รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบหลัก (รูปแบบ Convergent Design รูปแบบ Explanatory Sequential
Design และรูปแบบ Exploratory Sequential Design) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียง 1 รูปแบบ หรือ มากกว่า
1 รูปแบบ ก็ได้ ไปเชื่อมหรือเพิ่มเข้าไปในวิธีวิทยาการประเมิน รายละเอียดดังแสดงในภาพ 10
วัตถุประสงค์
ในภาพรวมของ
ชุดโครงการวิจัย

โครงการวิจัยย่อยที่ 1
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ให้ข้อมูล
สารสนเทศ

โครงการวิจัยย่อยที่ 2
การวิจัยเชิงปริมาณ

ให้ข้อมูล
สารสนเทศ

ภาพ 10 รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design
ที่มา: Creswell และ Plano Clark (2018)

โครงการวิจัยย่อยที่ 3
การวิจัยแบบผสมวิธี
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Creswell และ Plano Clark (2018) ได้อธิบายลักษณะธรรมชาติของรูปแบบ Mixed Methods
Evaluation Design ซึ่งมีความเหมาะสมสาหรับโครงการในลักษณะโครงการประเมินผลขนาดใหญ่ (Largescale Evaluation Project) หรือ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Large-scale Program Development)
ซึ่งทาการศึกษาต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายปี โดยลักษณะธรรมชาติของโครงการเหล่านี้ มักจะมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการหลายข้อ มีการดาเนินการศึกษาหลายระยะ มีนักวิจัย/นักประเมินในโครงการหลายคน ซึ่งภายใต้
โครงการประเมินผล/โครงการพัฒนา อาจจะประกอบไปด้วย การประเมินความต้องการจาเป็น การพัฒนาและ
นาทฤษฎีไ ปใช้ การพัฒนาและทดสอบโครงการ การประเมิ นผลกระทบของโครงการ ดัง นั้น นักวิจัยที่น า
รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design ไปใช้ในโครงการประเมินผลขนาดใหญ่ จะต้องพิจารณาถึง
วิธีการแบบผสม ซึ่ง จะถูกนาไปฝัง ไว้ในกระบวนการประเมินในหลายๆ ระยะ รวมถึง การพิจารณาถึง การ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรวมข้อมูล สาหรับโครงการประเมินผลขนาดใหญ่นี้
นอกจากนี้ Hall และ Howard (2008) ยังได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายสาคัญ ของรูปแบบ Mixed
Methods Evaluation Design ซึ่งมีหลัก 4 ประการ คือ (1) การมีแหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานสาหรับการ
ประเมิน ในลักษณะของการประสานกันระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งดีกว่าการประเมินที่
มีเพียงข้อมูลเชิงปริมาณ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ ชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว (2) การให้ความสาคัญอย่าง
เท่าเทียมกันของข้ อมูล ทั้ง ข้อมูลเชิ ง ปริมาณและข้อมูล เชิงคุณภาพ (3) การใช้ประเด็นโต้แย้งเชิงเหตุผลที่
แตกต่างกัน ในการทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และ (4) ประโยชน์ของการทางานในลักษณะของทีมประเมิน โดย
ทีมประเมินที่ประกอบด้วยนักวิจัยจานวนมาก ซึ่งสามารถนาวิธีวิทยาที่แตกต่างกันมาใช้ในการประเมิน เกิดการ
แลกเปลี่ยนวิธีวิทยาที่แตกต่างกัน และสามารถปรึกษาหารือกันในวิธีวิทยาที่แตกต่างกัน
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี
หลักการเลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี มีข้อควรพิจารณา (Creswell และ Creswell, 2018)
ดังต่อไปนี้
1. การเลือกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีในแต่ละรูปแบบ เนื่องจากเหตุผลของการเลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีในแต่
ละรูปแบบ มีความแตกต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีในแต่ละรูปแบบ มีจุดมุ่งหมาย
ของการเลื อ กใช้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงกั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง เมื่ อ การด าเนิ น การวิ จั ย แบบผสมวิ ธี
ในรูปแบบต่างๆ สิ้นสุดลง ตัวอย่างเช่น นักวิจัยมีเหตุผลของการเลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี คือ การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของมุมมองหรือความคิด จากข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และผู้วิจัย
กาหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อการดาเนินการวิจัยแบบผสมวิธีสิ้นสุดลง คือ การรวมข้อมูล ทั้ง 2 ชุด ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อการตีความข้อมูล ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า ข้อมูล ทั้ง 2 ชุด มีความสอดคล้องกัน
หรือข้อมูล ทั้ง 2 ชุด ไม่สอดคล้องกัน เมื่อพิจารณาจากทั้งเหตุผลของการเลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี
และผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อการดาเนินการวิจัยแบบผสมวิธีสิ้นสุดลง จะพบว่า รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่
เหมาะสมสาหรับกรณีนี้ คือ รูปแบบ Convergent Design
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2. การเลือกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อการดาเนินการวิจัย
แบบผสมวิธี ในรูปแบบต่างๆ สิ้นสุดลง โดยนักวิจัยควรจะพิจารณาถึงลักษณะการรวม/ผสาน (Integrating)
ข้อมูล 2 ชุด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเข้า ด้วยกัน ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ (1) การ
รวม/ผสานข้อมูล ทั้ง 2 ชุด เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง 2 ชุด หรือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กัน
ของข้อมูลทั้ง 2 ชุด นักวิจัยควรเลือกใช้รูปแบบ Convergent Design (2) การรวม/ผสานข้อมูล ทั้ง 2 ชุด เพื่อ
การอธิบาย นักวิจัยควรเลือกใช้รูปแบบ Explanatory Sequential Design (3) การรวม/ผสานข้อมูล ทั้ง 2
ชุ ด เพื่ อ สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย /สร้ า งนวั ต กรรมต่ า งๆ นั ก วิ จั ย ควรเลื อ กใช้ รู ป แบบ Exploratory
Sequential Design (4) การฝังวิธีการวิจัยอีกวิธีการหนึ่ง (ในฐานะของวิธีวิจัยรอง) เข้าไปในวิธีวิจัยหลัก
นักวิจัยควรเลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีแบบซับซ้อน (Complex Mixed Methods Designs)
3. การเลือกรูปแบบการวิจั ยแบบผสมวิธี โดยพิจารณาจากลาดับเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ในกรณีที่นักวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง 2 ชุด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ไปพร้อมๆ
กัน นักวิจัยควรเลือกใช้รูปแบบ Convergent Design สาหรับกรณีที่นักวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
มีลาดับ โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลชุดแรกเสร็จสิ้นลง แล้วจึงเริ่มดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง ในกรณีนี้ นักวิจัยสามารถเลือกใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
Explanatory Sequential Design หรือรูปแบบ Exploratory Sequential Design ทั้งนี้ ในการพิจารณาจาก
ล าดั บ เวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ รู ป แบบของการวิ จั ย แบบผสมวิ ธี แ บบซั บ ซ้ อ น อาจมี ค วาม
หลากหลาย เนื่องจากในการดาเนินการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้ รูปแบบของการวิจัยแบบผสมวิธีแบบซับซ้อน
นักวิจัยอาจจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง 2 ชุด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จานวนหลาย
ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัย
4. การเลือกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยพิจารณาจากการให้น้าหนักความสาคัญ กับข้อมูล ทั้ง 2
ชุด (ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิง คุณภาพ) ซึ่งแบ่ งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การให้น้าหนักความสาคัญกับ
ข้อมูล ทั้ง 2 ชุด แบบน้าหนักความสาคัญเท่ากัน และ (2) การให้น้าหนักความสาคัญกับข้อมูล ทั้ง 2 ชุด แบบ
น้าหนักความสาคัญ ไม่เท่ากัน ในการพิจารณาการให้น้าหนัก ความสาคัญกับข้ อมูล ทั้ง 2 ชุ ด ไม่ว่าจะเป็ น
ลักษณะใดก็ตาม จะช่วยให้นักวิจัยสามารถตัดสินใจกาหนดยุทธวิธีในการดาเนินการวิจัยแบบผสมวิธี ได้อย่าง
เหมาะสม
5. การเลือกรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยพิจารณาจากรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่เหมาะสม
กับสาขาการวิจัยของนักวิจัย โดยกลุ่มนักวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ จะดาเนินการวิจัยแบบผสมวิธีได้เป็น
อย่างดี หากเลือกใช้รูปแบบ Explanatory Sequential Design เนื่องจากรูปแบบนี้ เริ่มต้น ระยะแรกด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โครงการวิจัยที่เลือกใช้รูปแบบ Explanatory Sequential Design มักจะ
เป็นโครงการวิจัยที่ถูกขับเคลื่อนการดาเนินงานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในขณะที่รูปแบบ Exploratory
Sequential Design มักจะเป็นรูปแบบที่นิยมในกลุ่มนักวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากรูปแบบนี้
เริ่มต้นระยะแรกโดยการศึกษาปรากฏการณ์ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในบางสาขาการวิจัย อาจจะให้
ความสาคัญกับประสิทธิภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งควรเลือกใช้รูปแบบ Convergent Design ซึ่งเป็น
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รูปแบบที่นักวิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง 2 ชุด (ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ไปพร้อมๆ กัน
ในเวลาเดียวกัน
6. การเลื อ กรู ป แบบการวิจั ย แบบผสมวิธี โดยพิ จ ารณาจากจ านวนนั ก วิ จั ย ซึ่ ง สามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การดาเนินการวิจัยโดยมีนักวิจัยเพียงคนเดียว ซึ่งอาจะเป็นการดาเนินการวิจัย ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่ หรือโครงการวิจัยขนาดเล็ก และการดาเนินการวิจัยแบบทีมวิจัย
ซึ่งเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ทั้งนี้ รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมวิธี แบบมีลาดับ (รูปแบบ Explanatory Sequential Design หรือ รูปแบบ Exploratory Sequential
Design) มี ค วามเหมาะสมกั บ โครงการวิ จั ย ที่ มี นั ก วิ จั ย เพี ย งคนเดี ย ว เนื่ อ งจากนั ก วิ จั ย สามารถแบ่ ง การ
ดาเนินการวิจัย ออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งจะทาให้นักวิจัยสามารถบริหารจัดการการดาเนินโครงการวิจัยในแต่ละ
ระยะได้ง่า ย ในทางกลับ กัน โครงการวิจั ยที่มี นัก วิจั ยเพี ยงคนเดีย ว แต่มี ข้อ จากั ดของระยะเวลาในการ
ดาเนินการวิจัย นักวิจัยควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบ Convergent Design เนื่องจาก เป็นรูปแบบที่ นักวิจัย
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง 2 ชุด (ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ไปพร้อมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน
สาหรับรูปแบบของการวิจัยแบบผสมวิธีแบบซับซ้อน มีความเหมาะสมสาหรับโครงการวิจัยในลักษณะทีมวิจัย
และโครงการวิ จัย ขนาดใหญ่ ซึ่ง ได้ รับ การจัด สรรทุ นวิ จัย จากหน่ วยงานให้ทุ น ต่ างๆ และมีลั กษณะเป็ นชุ ด
โครงการวิจัยต่อเนื่อง
บทสรุป
การวิจัยแบบผสมวิธี เป็นวิธีการวิจัยที่นักวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูล
เชิง ปริมาณและข้อมูล เชิง คุณภาพ โดยมีหั วใจสาคัญ คือ การรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล เชิงคุณภาพ
เข้าด้วยกัน เพื่อทาความเข้าใจปัญหาวิจัย ซึ่ง รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(1) รู ปแบบการวิ จั ยแบบผสมวิ ธี แบบหลั ก ได้ แก่ รู ป แบบ Convergent Design รู ปแบบ Explanatory
Sequential Design และ รูปแบบ Exploratory Sequential Design และ (2) รูปแบบของการวิจัยแบบผสม
วิธีแบบซับซ้อน ได้แก่ รูปแบบ Mixed Methods Experimental Design หรือ Intervention Design
รูปแบบ Mixed Methods Case Study Design รูปแบบ Mixed Methods Participatory-Social Justice
Design และ รูปแบบ Mixed Methods Evaluation Design นักวิจัยควรทาความเข้าใจในลักษณะสาคัญและ
จุดมุ่งหมายของแต่ละรูปแบบ เพื่อการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับประเด็นปัญหาวิจัย
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