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บทนํา 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยBางรวดเร็ว รวมถึงการเจริญกIาวหนIาทางเทคโนโลยีและ
วิทยาการความรูIตBาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลIอม ทั้งนี้
การวิจัยเปUนวิธีการที่จะทําใหIไดIความรูIใหมB จึงตIองมีการทําวิจัยอยBางตBอเนื่อง และเนื่องจาก
ความสลับซับซIอนของป[ญหาสังคมทําใหIการวิจัยที่ใชIรูปแบบเดิมๆ อาจไมBสามารถตอบคําถาม
การวิจัยไดIตรงประเด็นและไดIผลอยBางครบถIวนสBงผลใหIมีการพัฒนารูปแบบเทคนิคการวิจัยใหมB ๆ 
อยูBตลอดเวลา การใชIระเบียบวิธีวิจัยเพียงแบบเดียว คือ การวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัย      
เชิงคุณภาพอาจไมBสามารถตอบโจทยaหรือป[ญหาการวิจัยไดIอยBางครอบคลุม จึงตIองนําการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) มาใชIกันมากขึ้น ซึ่งอาจไดIพบเห็นเพียงการทําการวิจัย
เพื่อขอผลงานระดับสูงตั้งแตBตําแหนBงรองศาสตราจารยaขึ้นไปหรือการทําวิทยานิพนธaเพื่อ        
จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก แตBการทําวิจัยทั่วไปก็ยังใชIการวิจัยแบบผสมผสานกันดIวย
ความเขIาใจที่คลาดเคลื่อนวBาการวิจัยแบบผสมผสานเปUนการวิจัยแบบเดียวแตBใชIประเด็นคําถาม  
ที่ตBางกัน หรือใชIการสัมภาษณaแบบปกติจากการวิจัยเชิงปริมาณ เปUนตIน ทําใหIการเขียน     
รายงานการวิจัยโดยอIางวBาเปUนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งที่ภายในเนื้อหาวิธีการกลับไมBใชB     
การวิจัยแบบผสมผสาน ผูIเขียนจึงไดIรวบรวมเอกสารและจากประสบการณaของผูIเขียนนํามา
ถBายทอดเพื่อความกระจBางแกBนักวิจัยทั่วไปเพื่อทําความเขIาใจใหมBใหIถูกตIอง 
 

ความเป4นมาของการวิจัยแบบผสมผสาน 

วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ไดIเริ่มกBอรูปครั้งแรกในป� ค.ศ.1959 โดย Campbell and Fiske 
(1959) ซึ่งเปUนผูIแนะนําใหIใชIวิธีการเก็บขIอมูลเชิงปริมาณหลากวิธีในการศึกษาเดียวกัน ตBอมาในป� 
ค.ศ.1973 Sieber  (1973) ไดIศึกษาการผสมผสานระหวBางการเก็บขIอมูลดIวยการใชIแบบสํารวจกับ 
การสัมภาษณa ซึ่งมีการโตIแยIงและทบทวนในกระบวนทัศนaของการผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ (Bryman, 1988; Reichardt & Rallis, 1994  อIางใน  นิทรา กิจธีระวุฒิวงษa, 2555: 131)  
และพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งในป� ค.ศ.2003 โดย Creswell (2007) เปรียบเทียบรูปแบบการศึกษา
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เชิงปริมาณ การศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงผสมผสาน และตBอมาในป� ค.ศ.2005 ความรูI
เกี่ยวกับการศึกษาเชิงผสมผสานไดIรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการในวารสารช่ือ Journal of Mixed 
Methods Research ฐานขIอมูล Sage Publication 
  วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research Design) เกี่ยวขIองกับการนํา
แนวคิดการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ มารBวมกันในการเก็บขIอมูล วิเคราะหa 
ขIอมูลในการศึกษาเรื่องเดียว (Single study) ดIวยการผสมผสานขั้นตอนของการวิจัยอยBางเปUนเหตุ
เปUนผล วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานถือเปUนรูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยภายใตI
กระบวนทัศนaแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism) 
 

กระบวนทัศน   
ในการทําความรูIจักกับวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน ควรตIองทําความเขIาใจกระบวนทัศนa 

(Paradigm) หรือแนวความคิด ตามกรอบประเด็นคําถามเชิงปรัชญา 3 ดIานที่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
ประกอบดIวย  

1. ภววิทยา (Ontology) หมายถึง การมองธรรมชาติของความจริง                 
2 ญาณวิทยา (Epistemology) หมายถึง การมองธรรมชาติของความรูI   
3. วิธีวิทยา (Methodology) หมายถึง ขั้นตอนวิธีแบบแผน กระบวนการของการหาความรูI

และความจริงที่เช่ือถือไดI เพื่อที่จะเช่ือมโยงไปยังรูปแบบการศึกษา (Design) และวิธีการ (Method) 
ซึ่งแบBงออกไดI 4 แนวทาง คือ (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษa, 2555: 132-133)  

3.1 กระบวนทัศนaของปฏิฐานนิยม (Positivism) เปUนแนวคิดที่ไดIแบบอยBางมาจาก
วิธีการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตรaกายภาพ เนIนการแสวงหาความจริงเชิงสาเหตุ       
โดยวิเคราะหaจากหลักฐานเชิงประจักษa เชBน การเก็บขIอมูล การสังเกต หรือการทดลอง และใชI
รูปแบบทางคณิตศาสตรaเปUนเครื่องมือในการวิเคราะหa โดยมีเปwาหมาย เพื่อสรIางความสัมพันธaเชิง
สาเหตุ  และหาคําอธิบายความสัมพันธaดังกลBาวอยBาง มีเหตุผล ดังนั้นความรูIและความจริง  จึงมี
ลักษณะเปUน“วัตถุวิสัย” (Objective)  

3.2 กระบวนทัศนaการกําหนดสรIาง (Constructivism) แนวคิดนี้ Heylighen (1997) 
กลBาววBา กระบวนทัศนaการกําหนดสรIาง ไมBเช่ือวBาความรูIและความจริงมีอยูBและรอคอยผูIคIนพบ 
แตBความรูIและความจริงเปUนสิ่งที่ “ถูกสรIาง” (Constructed) ขึ้นมาภายใตIบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่ผูIสรIางความรูI และตัวความรูIและความจริงนั้นๆ สังกัดอยูB ดังนั้นความรูIและ    
ความจริงจึงมีลักษณะเปUน “อัตวิสัย” (Subjective) 

3.3 กระบวนทัศนaแบบมีสBวนรBวม (Advocacy or Participatory) เปUนเชิงคุณภาพ
มากกวBาเชิงปริมาณ โดยมีแนวคิดเชิงการเมือง (Political) เพื่อพัฒนาสังคมและคนในสังคม 
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ประเด็นในการศึกษาเกี่ยวขIองกับการสรIางพลังอํานาจในประเด็นที่สนใจ (Empowerment and 
issue oriented) รวมถึงสรIางความรBวมมือรBวมกันระหวBางนักวิจัยและผูIถูกวิจัย นําไปสูB           
การเปลี่ยนแปลง (Change oriented) 

3.4 กระบวนทัศนaแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism) เปUนการวิจัยแบบผสมที่เนIนผลลัพธa
จากการปฏิบัติ มุBงการแกIป[ญหามากกวBาการติดยึดวิธีวิจัย มีการใชIการเก็บขIอมูลหลากหลายวิธี  
และมุBงใหIเกิดการปฏิบัตใินโลกจริง  
 

ความหมาย   
การวิจัยเชิงผสมผสาน ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวBา “Mixed Methods Research”     

มิใชBตรงกับคําวBา “Mixed Methodology Research” ในภาษาไทยจะตรงกับคําวBา “วิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงผสมผสาน”เพราะทั้งสองคํานี้มีรากฐานที่มาแหBงความหมายและลักษณะตBางกัน กลBาวคือ 
วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน หมายถึง การใชIเทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative 
and qualitative method as technique) มารBวมกันศึกษาหาคําตอบของงานวิจัยในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง หรือในระหวBางขั้นตอนภายในเรื่องเดียวกัน การผสมผสานกันสําหรับดําเนินงานวิจัย
จึงเปUนแตBเพียงการผสมผสานในทางเทคนิควิธีการที่ใชIสําหรับการกําหนดป[ญหาวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคaวิจัย การเก็บรวบรวมขIอมูล วิเคราะหaขIอมูล และสรุปตีความผลการวิเคราะหaขIอมูล
รBวมกันเทBานั้น  ยกตัวอยBางเชBน  การผสมผสานเทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในขั้น
การเก็บรวบรวมขIอมูลอาจใชIแบบสอบถาม แบบสํารวจรายการแบบทดสอบรBวมกันกับ         
การสังเกต การสัมภาษณaระดับลึก และการสนทนากลุBม เปUนตIน หรือการผสมผสานใน          
ขั้นการวิเคราะหaขIอมูลนั้น ใชIทั้งสถิติอIางอิงและการวิเคราะหaสรุปอุปนัยก็ไดI (รัตนะ บัวสนธa, 2556) 
 

จุดมุ:งหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน 

จากการศึกษาวBาเพราะเหตุใดตIองใชIวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คําตอบที่เปUนเหตุผลหลัก
ของทุกสํานักและทุกคน ที่ใชIระเบียบวิธีแบบผสานวิธีหรือผสมผสาน (Mixed Methods) คือ     
เปUนการแกIจุดอBอนของแตBละวิธีดIวยการเสริมจุดแข็ง โดยมีจุดมุBงหมายอยBางใดอยBางหนึ่งหรือหลาย
ประการดังนี้ (วิโรจนa สารรัตนะ, 2545 : 13, สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุa และกรรณิการa สุขเกษม, 
2547: 285-286 อIางใน ประภัสรา โคตะขุน, 2556) คือ   
 1.  เพื่อเปUนการตรวจสอบสามเสIา (Triangulation) ใหIเพิ่มความเช่ือม่ันในผลของการวิจัย     
 2. เพื่อเปUนการเสริมใหIสมบูรณaหรือเติมใหIเต็ม (Complement) เชBน ตรวจสอบประเด็นที่
ซ้ําซIอนหรือประเด็นที่แตกตBางของปรากฏการณaที่ศึกษา เปUนตIน  
  3. เพื่ อ เปUนการริ เ ริ่ ม  (Initiation) เชBน  คIนหาประเ ด็นที่ ผิดปกติ  ประเ ด็นที่ ผิด
ธรรมดา ประเด็นที่ขัดแยIงหรือทัศนะใหมB ๆ เปUนตIน    
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4. เพื่อเปUนการพัฒนา (Development) เชBน นําเอาผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใชI
ใหIเปUนประโยชนaกับในอีกขั้นตอนหนึ่ง เปUนตIน  

5. เพื่อเปUนการขยาย (Expansion) ใหIงานวิจัยมีขอบขBายที่กวIางขวางมากขึ้น 
 

ความสําคัญของการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
 การวิจัยแบบผสมผสานมีความสําคัญดังนี้ Geene and others ,1989;  Trocim, 2002; 
Creswell, 2003; Punch, 2003 & Punch, 2005 อIางใน ประภัสรา โคตะขุน, 2556) คือ  

1. ผลการวิจัยจากวิธีการวิจัยแบบผสมผสานสามารถเสริมตBอกันโดยใชIผลการวิจัยจาก
วิธีหนึ่งอธิบายขยายความผลการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง ชBวยใหIการตอบคําถามการวิจัยไดIละเอียดชัดเจน
มากกวBาการใชIรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว   
 2. การใชIผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งไปชBวยพัฒนาการวิจัยอีกวิธีหนึ่งหรือการใชIผลการวิจัย
วิธีหนึ่งไปตั้งคําถามการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง    

3. การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพตBางก็มีจุดเดBนในตนเอง สามารถนํา
จุดเดBนมาใชIในการแสวงหาความรูIความจริงไดIถูกตIองแมBนยํายิ่งขึ้น    

4. การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพตBางก็มีจุดดIอยในตนเอง ผูIวิจัยสามารถใชI
จุดเดBนของการวิจัยเชิงปริมาณมาแกIไขจุดดIอยของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขณะเดียวกันอาจใชI
จุดเดBนของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใชIแกIไขจุดดIอยของการวิจัยเชิงปริมาณ  

5. สามารถนําผลผลิตจากการวิจัยแบบผสมผสานมาสรIางความรูIความจริงที่สมบูรณa
สําหรับใชIในการปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือการปฏิบัติงาน 
 

แบบแผนการวิจัยและตัวอย:าง 
 แบบแผนการวิจัย (Research Designs) เชิงผสมผสานทางการศึกษา ประกอบดIวย 4 แบบแผน
หลัก เปUนการจําแนกโดยเกณฑaทาง “วิธีวิทยา” ตามกรอบปรัชญาที่มีอิทธิพลตBอกระบวนการวิจัย
โดยที่แตBละแบบแผนก็ยังประกอบไปดIวยแบบแผนยBอย ๆ ซึ่งมีลักษณะแตกตBางกันออกไปดังนี้ 

1. แบบแผนแบบสามเส@า (Triangulation Design) เปUนแบบแผนการวิจัย             

เชิงผสมผสาน เพื่อศึกษาหาคําตอบใหIกับป[ญหาวิจัยเรื่องเดียวกัน โดยแยกกันดําเนินงานและใหI
น้ําหนักความสําคัญของวิธีการวิจัยทั้งสองอยBางเทBาเทียมกัน ใชIชBวงระยะเวลาดําเนินการวิจัยใน
ระยะเดียว และดําเนินการวิจัยไปพรIอมๆ กัน ป[ญหาหรือคําถามการวิจัย มักจะมีลักษณะเอื้อใหI
ใชIเทคนิควิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บขIอมูลและวิเคราะหaขIอมูล ในประเด็นเดียวกัน 
เพื่อนําผลการวิเคราะหaขIอมูลที่ไดIรับมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตBางแลIวสรุป
ตีความ ตอบป[ญหาการวิจัยรBวมกันในลักษณะสBงเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันแบบแผนการวิจัย  
เชิงผสมผสานแบบสามเสIายังแบBงเปUนแบบแผนยBอยๆอีก 3 แบบแผน ไดIแกB 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

5 

  

1.1 แบบการแปลงขIอมูลเชิงคุณภาพสูBขIอมูลเชิงปริมาณ  
1.2 แบบการตรวจสอบความตรงของขIอมูลเชิงปริมาณ  
1.3 แบบพหุระดับ  
ทั้ง 3 แบบแผนมีลักษณะของการผสมผสานตBางกัน แตBก็ยังคงมีลักษณะรBวม

เหมือนกัน คือ เปUนแบบแผนที่ใหIน้ําหนักความสําคัญของเทคนิควิธีการทั้งสองเทBาเทียมกัน 
ดําเนินการวิจัยไปพรIอมๆ กัน ศึกษาหาคําตอบในประเด็นที่ตBางกัน แตBอยูBภายใตIป[ญหาวิจัย
เดียวกัน และนําผลการวิเคราะหaขIอมูลมาสรุปตีความรBวมกันในลักษณะสBงเสริมเติมเต็ม    ซึ่งกัน
และกัน 

2. แบบแผนแบบรองรับภายใน (Embedded Design) เปUนแบบแผนการวิจัย        

เชิงผสมผสานที่มีลักษณะทั้งเปUนการศึกษาระยะเดียวและสองระยะตBอเนื่องกัน แบบแผนการวิจัย
แบบนี้จะมีการจัดใหIวิธีการวิจัยแบบใดแบบหนึ่งเปUนวิธีการหลัก และอีกวิธีการวิจัยหนึ่งเปUน
วิธีการรองนั้น คือ ใหIน้ําหนักความสําคัญไมBเทBาเทียมกัน และศึกษาหาคําตอบในป[ญหาวิจัย
เดียวกันแตBประเด็นที่ศึกษามิใชBประเด็นเดียวกัน น่ันคือประเด็นตBางกัน ใชIวิธีการตBางกัน        
แบบแผนการวิจัยแบบรองรับภายในจะแตกตBางจากแบบแผนสามเสIาตรงที่การใหIน้ําหนัก
ความสําคัญของวิธีการและประเด็นที่ใชIศึกษา อนึ่งการจะใชIวิธีการวิจัยแบบใดเปUนวิธีการหลัก
หรือวิธีการรองนั้น ขึ้นอยูBกับวัตถุประสงคaการวิจัยเปUนสําคัญแบบแผนการวิจัยแบบผสมผสาน
แบบรองรับภายในยังแบBงเปUน 4 แบบแผนยBอย ไดIแกB  

2.1 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริมาณเปUนหลัก  
2.2 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงคุณภาพเปUนหลัก  
2.3 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองสองระยะวิธีการเชิงปริมาณเปUนหลัก  
2.4 แบบแผนรองรับภายในรูปแบบสหสัมพันธa  

ทั้ง 4 แบบแผนยBอยก็มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชIศึกษาหาคําตอบใหIกับป[ญหาและ
วัตถุประสงคaการวิจัย ตลอดจนมีขั้นตอนการทํางานที่แตกตBางกัน  

3. แบบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory Design) เปUนแบบแผนการวิจัยแบบผสมผสาน

ที่มีลักษณะการดําเนินงานวิจัยสองระยะ โดยเริ่มตIนการวิจัยดIวยวิธีการเชิงปริมาณกBอนเสมอ 
แลIวใชIผลการวิจัยที่ไดIเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นป[ญหาและผูIใหIขIอมูล สําหรับดําเนินงานวิจัย
ดIวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตBอไป 

4. แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิก (Exploratory Design) เปUนแบบแผนการวิจัย       

แบบผสมผสาน ที่มีลักษณะการดําเนินงานวิจัยเปUนสองระยะเชBนเดียวกัน แตBแบบแผนการวิจัยแบบนี้
จะเริ่มตIนดIวยการใชIวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกBอนเสมอ นอกจากนั้นยังใหIน้ําหนักความสําคัญของ
วิธีการวิจัยทั้งสองวิธไีมBเทBาเทียมกันอีกดIวยแบบแผนการวิจัยแบบผสมผสานแบบนี้นิยมใชIสําหรับ



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

6 

  

การคIนหาตัวแปรใหมBๆ หรือเพื่อสรIางเครื่องมือวัดตัวแปร ตลอดจนใชIสําหรับพัฒนาระบบ 
แนวคิด ทฤษฎใีหมBๆ  

 

ข@อจํากัดในการใช@วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

ในทางปฏิบัติ การวิจัยแบบผสมผสานมีขIอพึงระวังและมีขIอจํากัดบางประการ คือ วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณนั้นเปUนวิธีการที่เขIมงวด เปUนระบบและเปUนแบบแผน  สBวนวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปUน
วิธีการที่แนบเนียน ละเอียดอBอน และยืดหยุBน เมื่อนําวิธีทั้งสองมาใชIในการวิจัยเรื่องเดียวกัน
จะตIองใชIใหIเหมาะสม อยBาปลBอยใหIความรูIสึกนึกคิดเชิงคุณภาพไปผBอนคลายความเขIมงวดและ
ความเปUนแบบแผนของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ในขณะเดียวกันก็อยBาปลBอยใหIความรูIสึกนึกคิด
เชิงปริมาณมีอิทธิพลทําใหIวิธีการเชิงคุณภาพกลายเปUนการสํารวจหาขIอมูลเพิ่มเติมอยBาง
ฉาบฉวย  ซึ่งจะเปUนผลทําใหIคุณภาพของงานวิจัยช้ินนั้นลดลง นอกจากนี้ยังพบวBา งานวิจัยแบบ
ผสมผสานมีขIอจํากัดที่สําคัญ คือ   

1. นักวิจัยโดยเฉพาะหัวหนIาโครงการวิจัยตIองมีความรูIและประสบการณaในการทําวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคนที่ถูกตIองตามหลักวิธีไมBเชBนนั้นจะไดIงานวิจัยที่ไมBเขIมแข็ง
เทBาที่ควร   

2. ในการวิจัยแบบผสมผสาน จะตIองใชIเวลาและทรัพยากรในการเก็บและวิเคราะหaขIอมูล
ปริมาณมากกวBาการทําวิจัยเชิงเดี่ยว ดังนั้นโครงการที่ถูกจํากัดดIวยเวลาและงบประมาณจึงไมB
สามารถใชIกลยุทธaโดยวิธีผสานวิธไีดI ยกเวIนเปUนขIอมูลเสริมบางสBวน   

3. อาจมีการใชIการวิจัยแบบผสมผสานตามสมัยนิยม โดยเปUนการใชIแบบผิดๆ ตามที่ตน
เขIาใจหรือใชIโดยมักงBาย  เชBน  นักวิจัยเชิงปริมาณเก็บขIอมูลโดยการสัมภาษณaแบบผิวเผิน หรือ
นักวิจัยเชิงคุณภาพคัดเลือกกลุBมตัวอยBางดIวยการสุBมตามหลักสถิติโดยไมBพิจารณาหลักเกณฑaที่
เหมาะสม  เปUนตIน 

ในบทความนี้ขอยกตัวอยBางงานวิจัยแบบผสมผสานตามแบบแผนแบบสามเสIา ซึ่งเปUน
แบบแผนหนึ่งในงานวิจัยแบบผสมผสาน ดังนี้ 
 

ตัวอย:าง งานวิจัยแบบผสมผสาน : แบบแผนแบบสามเส@า (รัตนะ บัวสนธa, 2556) 

ปOญหาการวิจัย : สาเหตุที่ทําใหIนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนใน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ลาออกกลางคันและตกซ้ําช้ัน เปUนเพราะเหตุใด 

วัตถุประสงค การวิจัย : เพื่อศึกษาและจัดลําดับสาเหตุที่ทําใหIนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ป�ที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ลาออกกลางคันและตกซ้ําช้ัน 

 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

7 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง 
    1.1 ประชากร ไดIแกB 
 1.1.1 ครูประจําช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ป�การศึกษา 2553 ที่มีเด็กนักเรียนลาออก และ/หรือตกซ้ําช้ัน จํานวน 
250 คน 

        1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา    
เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ป�การศึกษา 2553 ที่ลาออก และ/หรือตกซ้ําช้ัน จํานวน 420 คน 

        1.1.3 ผูIปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ที่ลาออก และ/หรือตกซ้ําช้ันของ
โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ป�การศึกษา 2553 จํานวน 420 คน 

    1.2 กลุBมตัวอยBาง แบBงเปUน 

       1.2.1 กลุ:มตัวอย:างของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ไดIแกB 

1) ครูประจําช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 
จังหวัดพิษณุโลก ป�การศึกษา 2553 ที่มีเด็กนักเรียนลาออก และ/หรือตกซ้ําช้ัน จํานวน 120 คน 

2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ป�การศึกษา 2553 ที่ลาออก และ/หรือตกซ้ําช้ัน จํานวน 200 คน 

3) ผูIปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ที่ลาออก และ/หรือตกซ้ําช้ัน ของ
โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ป�การศึกษา 2553 จํานวน 200 คน 

กลุBมตัวอยBางไดIมาโดยวิธีการสุBมอยBางงBาย ซึ่งมีขั้นตอนการไดIมาของกลุBม
ตัวอยBาง ดังนี้ 

1) สํารวจโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ที่มีเด็กนักเรียนลาออกกลางคัน 
และหรือตกซ้ําช้ัน 

2) จากการสํารวจโรงเรียนจะทําใหIพบวBา มีจํานวนโรงเรียน 250 โรงเรียน 
และก็จะทําใหIไดIครูประจําช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 ของโรงเรียนดังกลBาว รวมทั้งสิ้น 250 คน 

3) จากครูจํานวน 250 คน จึงกําหนดขนาดตัวอยBาง สมมุติวBาใชIขนาด
ตัวอยBาง 120 คน หลังจากนั้นกําหนดหมายเลขใหIกับครูทั้ง 250 คน แลIวจึงสุBมอยBางงBาย       
โดยการจับสลากแบบไมBใสBกลับไดIครูทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนตBางกัน 

4) เมื่อไดIจํานวนครู 120 คน ก็จะทําใหIไดIนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6 
ที่ลาออก และ/หรือตกซ้ําช้ัน จากช้ันเรียนที่ครูคนนั้นๆ เปUนครูประจําช้ัน จํานวนทั้งสิ้น 200 คน 

5) เมื่อไดIนักเรียน 200 คน ก็ใชIผูIปกครองของนักเรียนกลุBมนี้ เปUนกลุBม
ตัวอยBางดIวย ซึ่งจะไดI 200 คน เชBนกัน 
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       1.2.2  กลุ:มตัวอย:างของวิธีการเชิงคุณภาพ ใชIวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้ 

1) จากครูที่เปUนกลุBมตัวอยBาง 120 คนขIางตIน เลือกมาจํานวน 10 คน ซึ่งครูทั้ง 
10 คนนี้ เลือกโดยใชIเกณฑaใหIเปUนครูที่ไดIมาจากโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด คือโรงเรียนขนาดใหญB 
กลาง และเล็ก และเปUนครูประจําช้ันในโรงเรียนนั้นๆ ไมBตํ่ากวBา 1 ป� 

 2) นักเรียนเลือกมาจํานวน 20 คน โดยพิจารณาเลือกจากนักเรียนที่อยูBใน
โรงเรียนตBางขนาดกัน และผูIปกครองมฐีานะเศรษฐกิจตBางกัน 

 3) ผูIปกครอง ใชIผูIปกครอง 20 คน ของนักเรียนที่เลือกมาในขIอ 2 
หมายเหตุ : จํานวนประชากรและกลุBมตัวอยBาง เปUนตัวเลขสมมุติขึ้น เพื่อประกอบการอธิบาย
ยกตัวอยBาง 

2. เครื่องมือและวิธีการเก็บข@อมูล 
    2.1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใชIแบบสํารวจและแบบสอบถามเกี่ยวกับขIอมูลสBวนตัว 

และสาเหตุที่คาดวBาทําใหIนักเรียนลาออกและ/หรือตกซ้ําช้ัน เครื่องมือแบBงเปUน 3 ฉบับ คือ 
สําหรับครู นักเรียน และผูIปกครอง ทั้งนี้ประเด็นขIอคําถาม (Item) ในแบบสอบถาม ใชIประเด็นที่
สอดคลIองกับคุณลักษณะกลุBมผูIตอบที่สามารถตอบไดI 

    2.2 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีผูIปกครอง ใชIวิธีการเยี่ยมบIานผูIปกครองและ
สัมภาษณaแบบไมBมีโครงสรIาง โดยประเด็นที่สัมภาษณaจะเปUนประเด็นกวIางๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่
ผูIปกครองคิดวBานักเรียนที่เปUนบุตรหลานลาออกหรือตกซ้ําช้ัน สําหรับนักเรียนใชIการสัมภาษณa
ระดับลึก เปUนรายบุคคลเกี่ยวกับสาเหตุหรือความรูIสึกนึกคิดที่นักเรียนลาออกและ/หรือตกซ้ําช้ัน
วBาเปUนเพราะเหตุใด กรณีครูประจําช้ันก็ใชIวิธีการสัมภาษณaแบบไมBมีโครงสรIาง และใชIประเด็น
เดียวกันกับการสัมภาษณaผูIปกครองนักเรียน 

3. การวิเคราะห ข@อมูล 
     3.1 วิธีการวิเคราะหaขIอมูลเชิงปริมาณ ใชIสถิติที่สอดคลIองกับลักษณะขIอมูล ไดIแกB       

x ,  SD.  และ % 
    3.2 วิธีการวิเคราะหaขIอมูลเชิงคุณภาพ ใชIการวิเคราะหaสรุปอุปนัยและการวิเคราะหa

สBวนประกอบ 

4. การเสนอผลการวิเคราะห ข@อมูล นําเสนอผลการวิเคราะหaขIอมูลเชิงปริมาณและ    

เชิงคุณภาพแบบควบคูBไปดIวยกันโดยยึดประเด็นหรือสาเหตุการลาออก และ/หรือการตกซ้ําช้ัน   
ที่ไดIเปUนหลักในการสรุปตีความรBวมกัน 
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สรุป  
 วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research Design) เกี่ยวขIองกับการนํา
แนวคิดการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ มารBวมกันในการเก็บขIอมูล วิเคราะหa 
ขIอมูลในการศึกษาเรื่องเดียว (Single study) ดIวยการผสมผสานขั้นตอนของการวิจัยอยBางเปUนเหตุ
เปUนผล ตามรูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยภายใตIกระบวนทัศนaแบบปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) ในการคIนหาความรูI ความจริง ในปรากฏการณaทางสังคมที่มีลักษณะซับซIอน 
จําเปUนตIองใชIวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับป[ญหาหรือคําถามการวิจัยที่ตIองการศึกษาหาคําตอบ 
วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน จะชBวยใหIไดIคําตอบการวิจัยที่รอบดIาน ลุBมลึก หลายแงBมุม จากแบบ
แผนการวิจัยใหIเลือกใชIหรือออกแบบการวิจัยอยBางหลากหลาย ซึ่งแตBละแบบแผนก็เหมาะสมกับ
ลักษณะป[ญหาการวิจัยที่แตกตBางกัน  
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