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Abstract
วิธีการวิจยั เชิ งผสมผสานทางการศึกษา เกิ ดขึนจากการนําเอาแนวคิดวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณและ
วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพมาร่ ว มกัน ศึ ก ษาหาคํา ตอบเกี ยวกับ ปรากฏการณ์ หรื อ ตัว แปรต่ า งๆที เกี ยวข้อ งกับ
สถานการณ์ทางการศึกษานันๆ โดยหวังจะได้รับคําตอบทีเป็ นความรู ้ของปรากฏการณ์หรื อตัวแปรดังกล่าว
ทังภาพกว้างและภาพลึกหรื อได้รับความรู ้หลากหลายแง่มุมขึน ทังนี การวิจยั เชิ งผสมผสานทางการศึกษา
สามารถทีจะเลือกใช้แบบแผนการวิจยั 4 แบบแผนหลัก ได้แก่ 1) แบบแผนสามเส้า 2) แบบแผนรองรับ
ภายใน 3) แบบแผนเชิงอธิ บาย และ4) แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิก ซึ งในแต่ละแบบแผนก็ยงั แบ่งเป็ นแบบ
แผนย่อยๆ หลากหลายแบบอีกด้วย แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแต่ละแบบ มีความเหมาะสมกับปั ญหา
และวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย ทางการศึ ก ษาที แตกต่ า งกัน ออกไป การเลื อ กใช้แ บบแผนการวิ จ ัย ใดๆ จึ ง
จําเป็ นต้องคํานึงถึงการตอบปั ญหาและวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นหลัก
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คําสํ าคัญ 1. วิธีการเชิงผสมผสาน (Mixed Method)
2. แบบแผนสามเส้า (Triangulation Design)
3. แบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) 4. แบบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory Design)
5. แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิก (Exploratory Design)

บทนํา
ตังแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมาในประเทศสหรัฐอเมริ กา วิธีการวิจยั เชิงผสมผสาน ได้ถูกนํามาใช้เป็ น
เครื องมือสําหรับการค้นหาความรู ้ความจริ งในวงวิชาการสาขาต่างๆ กันอย่างแพร่ หลาย จนกระทังอาจจะ
กล่าวได้วา่ ในทุกวันนีหากอ่านรายงานวิจยั ทีศึกษาเกียวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ จะพบว่า ต่าง
ก็ใช้วิธีการวิจยั เชิงผสมผสานเกือบจะแทบทังสิ น มิพกั กับวงวิชาการทางการศึกษาก็ใช้วิธีการเชิงผสมผสาน
ศึกษาหาความรู ้อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่สาํ หรับในประเทศไทยนัน วิธีการวิจยั เชิงผสมผสานดูเสมือนจะเป็ นที
รู ้ จ ัก นํา มาใช้ก ันอย่า งแพร่ ห ลายในระยะเวลาไม่ น่า จะเกิ น กว่ า 5 ปี ที ผ่า นมา ดัง นันในบทความนี จึ ง มี
วัตถุประสงค์ทีจะนําเสนอสาระเกียวกับวิธีการวิจยั เชิงผสมผสานสําหรับการนํามาใช้ทางการศึกษาในแง่มุม
ต่างๆ ได้แก่ ความหมายและลักษณะ แบบแผนการวิจยั และตัวอย่า งในแต่ ละแบบแผนรวมทังหลักการ
ตัดสิ นใจออกแบบแผนการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี
ความหมายและลักษณะ
วิธีการวิจยั เชิงผสมผสานในบทความนี ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Mixed Methods Research”
มิใช่ตรงกับคําว่า “Mixed Methodology Research” ซึ งในภาษาไทยจะตรงกับคําว่า “วิธีวิทยาการวิจยั เชิง
ผสมผสาน” เพราะทังสองคํานีมีรากฐานทีมาแห่งความหมายและลักษณะต่างกัน กล่าวคือ
วิธีการวิจยั เชิ งผสมผสาน หมายถึง การใช้เทคนิ ควิธีการเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ (quantitative
and qualitative method as technique) มาร่ วมกันศึกษาหาคําตอบของงานวิจยั ในขันตอนใดขันตอนหนึง
หรื อในระหว่างขันตอนภายในเรื องเดียวกัน หรื อใช้เทคนิควิธีการเชิงผสมในเรื องเดียวกัน แต่ดาํ เนินการวิจยั
ต่อเนื องแยกจากกัน แล้วนําผลการวิจยั มาสรุ ปร่ วมกัน ทังนี วิธีการวิจยั เชิงผสมผสานเกิดขึนได้บนพืนฐาน
ของกลุ่มสํานักคิด (school of thought) ปฏิบตั ินิยม (pragmatists) และสถานการณ์นิยม (situationalist)
ซึ งสนับสนุนว่าการใช้เทคนิ ควิธีการเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ สามารถทีจะนํามาร่ วมกันศึกษาหาคําตอบ
ในปั ญหาวิจยั เดียวกันได้
ในขณะที วิ ธี วิทยาการวิ จัยเชิ งผสมผสานนัน หมายถึ ง การผสมผสานกันในระดับปรั ช ญาหรื อ
พืนฐานของความเชื อเกี ยวกับ ความจริ งและวิธีการค้นหาความจริ ง โดยที ปรั ชญาแรก คื อ ปฏิ ฐานนิ ย ม
(Positivism) ทีเชือว่าความจริ งมีลกั ษณะเป็ นวัตถุวิสัย (Objective) สามารถจําแนกแจกนับเป็ นตัวเลข
ได้ชดั เจน แต่ปรัชญาทีสอง คือ ปรากฏการณ์นิยม (Phenominologism) ทีเชือว่าความจริ งมีลกั ษณะเป็ น
อัตวิสัย (Subjective) มีความหมายแปรเปลียนไปตามบริ บท ไม่ควรจะจําแนกแจกนับเป็ นตัวเลข เพราะจะ
ทําให้หมดความหมายหรื อลดความหมายของความจริ งนันไป ทังนี กลุ่มสํานักคิดบริ สุทธิ นิ ยม (Purist) มี
ความเห็นว่า ไม่สามารถทีจะนํามาหลอมรวมสําหรับการค้นหาความรู ้ความจริ งร่ วมกันได้ เพราะเหตุว่ามอง
และเชือเกียวกับความจริ งต่างกันโดยสิ นเชิง

ดังนัน การผสมผสานกันสําหรับดําเนินงานวิจยั จึงเป็ นแต่เพียงการผสมผสานในทางเทคนิควิธีการที
ใช้สาํ หรับการกําหนดปั ญหาวิจยั การตังวัตถุประสงค์วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ป
ตีความผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกันเท่านัน ยกตัวอย่างเช่น การผสมผสานเทคนิควิธีการเชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพในขันการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจใช้แบบสอบถาม แบบสํารวจรายการ แบบทดสอบร่ วมกันกับ
การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม เป็ นต้น หรื อการผสมผสานในขันการวิเคราะห์
ข้อมูลนัน ใช้ทงสถิ
ั ติอา้ งอิงและการวิเคราะห์สรุ ปอุปนัยก็ได้
แบบแผนการวิจยั และตัวอย่ าง
แบบแผนการวิจยั (research designs) เชิงผสมผสานทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 แบบแผนหลัก
โดยทีแต่ละแบบแผนก็ยงั ประกอบไปด้วยแบบแผนย่อยๆ ซึงมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปดังนี
1. แบบแผนแบบสามเส้ า (Triangulation Design) เป็ นแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน เพือ
ศึกษาหาคําตอบให้กบั ปั ญหาวิจยั เรื องเดียวกัน โดยแยกกันดําเนินงานและให้นาหนั
ํ กความสําคัญของวิธีการ
วิจยั ทังสองอย่างเท่าเทียมกัน ใช้ช่วงระยะเวลาดําเนินการวิจยั ในระยะเดียว และดําเนินการวิจยั ไปพร้อมๆกัน
ปั ญหาหรื อคําถามการวิจยั มักจะมีลกั ษณะเอือให้ใช้เทคนิ ควิธีการทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ในประเด็นเดียวกัน เพือนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รับมาเปรี ยบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างแล้วสรุ ปตีความ ตอบปั ญหาการวิจยั ร่ วมกันในลักษณะส่ งเสริ มเติมเต็มซึงกันและกัน
แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบสามเส้า สามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้ตามภาพประกอบที 1
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เมือ QUAN และ QUAL หมายถึง ให้นาหนั
ํ กความสําคัญของวิธีการเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน
เครื องหมาย +
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ภาพประกอบที 1 แผนภูมิแสดงแบบแผนวิจยั เชิงผสมผสานแบบสามเส้า

แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบสามเส้ายังแบ่งเป็ นแบบแผนย่อยๆอีก 3 แบบแผน ได้แก่
1) แบบการแปลงข้อมูลเชิ งคุ ณภาพสู่ ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณ 2) แบบการตรวจสอบความตรงของข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณ และ 3) แบบพหุระดับ ทัง 3 แบบแผนมีลกั ษณะของการผสมผสานต่างกัน แต่กย็ งั คงมีลกั ษณะร่ วม
เหมือนกัน คือ เป็ นแบบแผนทีให้นาหนั
ํ กความสําคัญของเทคนิ ควิธีการทังสองเท่าเทียมกัน ดําเนิ นการวิจยั
ไปพร้อมๆ กัน ศึกษาหาคําตอบในประเด็นทีต่างกัน แต่อยูภ่ ายใต้ปัญหาวิจยั เดียวกัน และนําผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมาสรุ ปตีความร่ วมกันในลักษณะส่ งเสริ มเติมเต็มซึ งกันและกัน (สําหรับรายละเอียดของแต่ละแบบ
แผนย่อย ศึกษาเพิมเติมได้จากหนังสื อของผูเ้ ขียนทีอ้างอิงไว้ทา้ ยบทความนี)
ตัวอย่ าง แบบแผนแบบสามเส้ า
ปัญหาการวิจัย : สาเหตุทีทําให้นกั เรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ของโรงเรี ยนในสังกัด
เขตพืนทีการศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ลาออกกลางคันและตกซําชัน เป็ นเพราะเหตุใด
วัตถุประสงค์การวิจยั : เพือศึกษาและจัดลําดับสาเหตุทีทําให้นกั เรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ในเขตพืนทีการศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ลาออกกลางคันและตกซําชัน
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้แก่
1.1.1 ครู ประจําชันประถมศึกษาปี ที 6 ของโรงเรี ยนในสังกัดเขตพืนที
การศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 ทีมีเด็กนักเรี ยนลาออก และ/หรื อตกซําชัน
จํานวน 250 คน*
1.1.2 นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ของโรงเรี ยนในสังกัดเขตพืนทีการศึกษา
เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 ทีลาออก และ/หรื อตกซําชัน จํานวน 420 คน*
1.1.3 ผูป้ กครองนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีลาออก และ/หรื อตกซําชัน ของ
โรงเรี ยนในสังกัดเขตพืนทีการศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 จํานวน 420 คน*
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง แบ่งเป็ น
ก. กลุ่มตัวอย่ างของวิธีวจิ ยั เชิงปริมาณ ได้แก่
1. ครู ประจําชันประถมศึกษาปี ที 6 ของโรงเรี ยนในสังกัดเขตพืนทีการศึกษา
เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 ทีมีเด็กนักเรี ยนลาออก และ/หรื อตกซําชัน จํานวน
120 คน*
2. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ของโรงเรี ยนในสังกัดเขตพืนที
การศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 ทีลาออก และ/หรื อตกซําชัน จํานวน 250 คน*
3. ผูป้ กครองนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีลาออก และ/หรื อตกซําชัน ของ
โรงเรี ยนในสังกัดเขตพืนทีการศึกษา เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 จํานวน 200 คน*

กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ซึงมีขนตอนการได้
ั
มาของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี
1. สํารวจโรงเรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีเด็กนักเรี ยนลาออกกลางคัน
และ/หรื อตกซําชัน
2. จากการสํารวจโรงเรี ยนจะทําให้พบว่า มีจาํ นวนโรงเรี ยน 250 โรงเรี ยน และ
ก็จะทําให้ได้ครู ประจําชันประถมศึกษาปี ที 6 ของโรงเรี ยนดังกล่าว รวมทังสิ น 250 คน
3. จากครู จาํ นวน 250 คน จึงกําหนดขนาดตัวอย่าง สมมุติวา่ ใช้ขนาดตัวอย่าง
120 คน หลังจากนันกําหนดหมายเลขให้กบั ครู ทงั 250 คน แล้วจึงสุ่ มอย่างง่าย โดยการจับสลาก
แบบไม่ใส่ กลับได้ครู ทงสิ
ั น 120 คน ซึงมาจากโรงเรี ยนต่างกัน
4. เมือได้จาํ นวนครู 120 คน ก็จะทําให้ได้นกั เรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีลาออก และ/หรื อตกซําชัน จากชันเรี ยนทีครู คนนันๆ เป็ นครู ประจําชัน จํานวนทังสิ น 200 คน
5. เมือได้นกั เรี ยน 200 คน ก็ใช้ผปู ้ กครองของนักเรี ยนกลุ่มนี เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ด้วย ซึงจะได้ 200 คน เช่นกัน
ข. กลุ่มตัวอย่ างของวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ดังนี
1. จากครู ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 120 คนข้างต้น เลือกมาจํานวน 10 คน ซึงครู ทงั
10 คนนี เลือกโดยใช้เกณฑ์ให้เป็ นครู ทีได้มาจากโรงเรี ยนทัง 3 ขนาด คือโรงเรี ยนขนาดใหญ่ กลาง
และเล็ก และเป็ นครู ประจําชันในโรงเรี ยนนันๆ ไม่ตากว่
ํ า 1 ปี
2. นักเรี ยนเลือกมาจํานวน 20 คน โดยพิจารณาเลือกจากนักเรี ยนทีอยูใ่ น
โรงเรี ยนต่างขนาดกัน และผูป้ กครองมีฐานะเศรษฐกิจต่างกัน
3. ผูป้ กครอง ใช้ผปู ้ กครอง 20 คน ของนักเรี ยนทีเลือกมาในข้อ 2
* หมายเหตุ : จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็ นตัวเลขสมมุติขึน เพือประกอบการอธิบาย
ยกตัวอย่าง
2. เครืองมือและวิธีการเก็บข้ อมูล
ก. วิธีการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้แบบสํารวจและแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่ วนตัว
และสาเหตุทีคาดว่าทําให้นกั เรี ยนลาออกและ/หรื อตกซําชัน เครื องมือแบ่งเป็ น 3 ฉบับ คือ สําหรับครู
นักเรี ยน และผูป้ กครอง ทังนีประเด็นข้อคําถาม (Item) ในแบบสอบถาม ใช้ประเด็นทีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะกลุ่มผูต้ อบทีสามารถตอบได้

ข. วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ กรณี ผปู ้ กครอง ใช้วิธีการเยียมบ้านผูป้ กครองและ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยประเด็นทีสัมภาษณ์จะเป็ นประเด็นกว้างๆ เกียวกับสาเหตุที
ผูป้ กครองคิดว่านักเรี ยนทีเป็ นบุตรหลานของคนลาออกหรื อตกซําชัน สําหรับนักเรี ยนใช้การ
สัมภาษณ์ระดับลึก เป็ นรายบุคคลเกียวกับสาเหตุหรื อความรู ้สึกนึกคิดทีนักเรี ยนลาออกและ/หรื อตก
ซําชันว่าเป็ นเพราะเหตุใด กรณี ครู ประจําชันก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และใช้
ประเด็นเดียวกันกับการสัมภาษณ์ผปู ้ กครองนักเรี ยน
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ก. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติทีสอดคล้องกับลักษณะข้อมูล ได้แก่
X ,SD. ,%
ข. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์สรุ ปอุปนัยและการวิเคราะห์
ส่ วนประกอบ
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพแบบควบคู่ไปด้วยกัน
โดยยึดประเด็นหรื อสาเหตุการลาออก และ/หรื อการตกซําชัน ทีได้เป็ นหลักในการสรุ ปตีความ
ร่ วมกัน
2. แบบแผนแบบรองรับภายใน (Embedded Design) เป็ นแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานทีมี
ลักษณะทังเป็ นการศึกษาระยะเดียวและสองระยะต่อเนืองกัน แบบแผนการวิจยั แบบนีจะมีการจัดให้วิธีการ
วิจยั แบบใดแบบหนึงเป็ นวิธีการหลัก และอีกวิธีการวิจยั หนึ งเป็ นวิธีการรองนันคือ ให้นาหนั
ํ กความสําคัญ
ไม่เท่าเทียมกัน และศึกษาหาคําตอบในปั ญหาวิจยั เดียวกันแต่ประเด็นทีศึกษา มิใช่ประเด็นเดียวกันนันคือ
ประเด็นต่างกัน ใช้วิธีการต่างกัน แบบแผนการวิจยั แบบรองรั บภายในจะแตกต่างจากแบบแผนสามเส้า
ตรงทีการให้นาหนั
ํ กความสําคัญของวิธีการและประเด็นทีใช้ศึกษา อนึ งการจะใช้วิธีการวิจยั แบบใดเป็ น
วิธีการหลักหรื อวิธีการรองนัน ขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นสําคัญ
แบบแผนการวิ จ ัย เชิ ง ผสมผสานแบบรองรั บ ภายใน สามารถเขี ย นเป็ นแผนภู มิ ไ ด้ ต าม
ภาพประกอบที 2

QUAN

Interpret results
base on
QUAN (qual)

+
qual
A
QUAL

Interpret results
base on
QUAL (quan)

+

quan
B
เมือ

QUAN +

qual

หมายถึง วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีการหลัก
วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีการรอง

QUAL +

quan

หมายถึง วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีการหลัก
วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นวิธีการรอง

ภาพประกอบที 2 แผนภูมิแสดงแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน
แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบรองรับภายในยังแบ่งเป็ น 4 แบบแผนย่อย ได้แก่ 1) แบบแผน
รองรับภายในรู ปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก 2) แบบแผนรองรับภายในรู ปแบบ
การทดลองสองระยะ วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นหลัก 3) แบบแผนรองรับภายในรู ปแบบการทดลองสองระยะ
วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก และ 4) แบบแผนรองรับภายในรู ปแบบสหสัมพันธ์ ทัง 4 แบบแผนย่อยก็มีความ
เหมาะสมสําหรับนําไปใช้ศึกษาหาคําตอบให้กบั ปั ญหาและวัตถุประสงค์การวิจยั ตลอดจนมีขนตอนการ
ั
ทํางานทีแตกต่างกัน (โปรดศึกษาเพิมเติมจากเอกสารของผูเ้ ขียนทีอ้างอิง)

ตัวอย่ าง แบบแผนรองรับภายใน รู ปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริมาณเป็ นหลัก
ปัญหาการวิจัย : วิธีสอนโดยใช้สือทางการเรี ยนทีพัฒนาขึน จะทําให้นกั เรี ยนมีการ
เปลียนแปลงผลการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจยั : 1) เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้สือทางการเรี ยน
2) เพือศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนขณะใช้สือการเรี ยน
แบบแผนการวิจยั : แสดงได้ดงั ภาพ
QUAN
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Interpret
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ผู้เข้ ารับการทดลอง (subjects or participants)
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 (มี 1 ห้องเรี ยน) ของโรงเรี ยนบ้านหนองหัวยาง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 จํานวน 35 คน ซึงเลือกมาแบบเจาะจง
2. เครืองมือและวิธีการเก็บข้ อมูล
2.1 เครื องมือวิจยั ได้แก่ สิ งทีพัฒนาขึน
2.2 เครื องมือเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
วิชาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีครู พฒั นาขึน
2.3 เครื องมือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และประเด็นการสัมภาษณ์กึงมีโครงสร้างนักเรี ยนเกียวกับการเรี ยนจาก
สื อ

3. ขันตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยทดสอบกับนักเรี ยนผูเ้ ข้ารับ
การทดลองก่อนทดลองใช้สือ
3.2 เริ มนําสื อการเรี ยนมาทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มดังกล่าว โดยใช้ตามแผนการเรี ยน
ทีกําหนดไว้
3.3 ในขณะทีทดลองใช้สือการเรี ยนก็สงั เกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล พร้อมทังเลือกนักเรี ยน เพือสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มๆละประมาณ 5-8 คน เกียวกับความรู ้
ความคิดเห็นทีมีต่อสื อการเรี ยน โดยเลือกสัมภาษณ์เป็ นระยะๆ ทีละกลุ่ม (ประมาณ 7 กลุ่ม) จนครบ
ทัง 35 คน
3.4 เมือสิ นสุ ดการทดลองใช้สือ นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนฉบับเดิม
สอบนักเรี ยนกลุ่มเดิมอีกครัง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ข้อมูลเชิงปริ มาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติพืนฐาน คือ X ,SD. และสถิติอา้ งอิงสําหรับ
ทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลียก่อน-หลังเรี ยน คือการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent)
4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์สรุ ปอุปนัยและการเปรี ยบเทียบ
เหตุการณ์
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเป็ นหลัก และนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพมาเสริ มให้เห็นภาพพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนขณะใช้สือการเรี ยน

3. แบบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory Design) เป็ นแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานทีมีลกั ษณะ
การดําเนิ นงานวิจยั สองระยะ โดยเริ มต้นการวิจยั ด้วยวิธีการเชิ งปริ มาณก่อนเสมอ แล้วใช้ผลการวิจยั ทีได้
เพือพิจารณาคัดเลือกประเด็นปั ญหาและผูใ้ ห้ขอ้ มูล สําหรับดําเนินงานวิจยั ด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพต่อไป
แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบเชิงอธิบาย เขียนเป็ นแผนภูมิได้ตามภาพประกอบที 3
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ภาพประกอบที 3 แผนภูมิแสดงแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบเชิงอธิบาย
จากภาพประกอบที 3 ภาพ A แสดงให้เห็นว่า ให้ความสําคัญกับวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นวิธีการ
หลัก เมื อได้ผ ลจากการวิจ ยั เชิ งปริ ม าณอย่า งไรแล้ว ก็ใช้ผลที ได้รับสํา หรั บ การกํา หนดปั ญ หาวิ จ ยั และ
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือดําเนินการศึกษาหาคําตอบด้วยวิธีการเชิงคุณภาพต่อไป ทังนีโดยให้ความสําคัญกับ
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นวิธีการรอง เมือได้ผลการวิจยั เชิงคุณภาพเช่นไรแล้ว ผลการวิจยั จะถูกนําผลสรุ ป
ตีความเสริ มผลการวิจยั เชิงปริ มาณ แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบเชิงอธิบาย ในภาพ A นี เรี ยกว่า
แบบแผนเชิงอธิบายรู ปแบบติดตาม

สําหรับภาพ B นันจะตรงกันข้ามกับภาพ A นันคือ ให้ความสําคัญกับวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ น
วิธีการรอง โดยนําผลที ได้จากการวิจยั ใช้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือดําเนิ นการวิจยั เชิ งคุณภาพอย่างลุ่มลึก
เข้มข้น ทังนีมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการดําเนินงานวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นวิธีการหลัก เมือได้ผลการวิจยั
เชิ งคุณภาพเป็ นเช่ นไรแล้ว ผลการวิจยั นี จะนําไปสรุ ปตีความร่ วมกับผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ และนําเสนอ
มุ่งเน้นผลการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้ผลการวิจยั เชิงปริ มาณประกอบเสริ ม แบบแผนเชิงอธิ บายในภาพ B นี
เรี ยกว่า แบบแผนเชิงอธิบายรู ปแบบคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ตัวอย่ าง แบบแผนเชิงอธิบายรู ปแบบคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมการวิจยั
ปัญหาการวิจัย : ปั จจัยหรื อตัวแปรใดบ้างทีมีผลต่อประสิ ทธิภาพการสอนของครู และ
เพราะเหตุใดปั จจัยหรื อตัวแปรนันจึงส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการสอนของครู
วัตถุประสงค์ การวิจยั : 1. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยหรื อตัวแปรต่างๆ กับ
ประสิ ทธิภาพการสอนของครู
2. เพือศึกษาและสร้างแนวคิดอธิบายถึงปั จจัยหรื อตัวแปรใดๆ ที
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการสอนของครู
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ระยะที 1 : วิธีการวิจยั เชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษาขันพืนฐาน
เขตพืนทีการศึกษา เขต 2 พิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1,800 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษา
ขันพืนฐาน เขตพืนทีการศึกษา เขต 2 พิษณุโลก ปี การศึกษา 2553 จํานวน 850 คน ซึ งได้มาโดยการ
สุ่ มแบบง่าย โดยใช้ตารางเลขสุ่ ม
2. เครืองมือเก็บข้ อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและมาตรประมาณค่าปั จจัย หรื อตัวแปร
พยากรณ์ต่างๆและตัวแปรเกณฑ์(ประสิ ทธิ ภาพการสอน)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิติ X ,SD. ,rxy และ MRA (Multiple Regression Analysis)
จากการดําเนินงานวิจยั เชิงปริ มาณ สมมุติวา่ ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปั จจัยทางด้าน
ฐานะเศรษฐกิจหรื อรายได้และภาวะหนีสิ น มีความสัมพันธ์อย่างมากกับประสิ ทธิภาพการสอนของ
ครู กล่าวคือ ถ้าครู มีรายได้มาก มีแนวโน้มจะมีประสิ ทธิภาพการสอนดี แต่ถา้ ครู มีภาวะหนีสิ นมาก
ประสิ ทธิภาพการสอนจะตํา จากข้อค้นพบนี จึงนําไปสู่ การดําเนินงานวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี

ระยะที 2 : วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
1. ผู้ให้ ข้อมูลหรือผู้เข้ าร่ วมการวิจยั
เลือกเจาะจงครู ทีมีฐานะเศรษฐกิจดี และครู ทีมีภาวะหนีสิ นมากอย่างละ 4 คน เพือเป็ น
พหุกรณี ศึกษา (Multi-case studies)
2. วิธีการเก็บข้ อมูล ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์ระดับลึกเกียวกับ
พฤติกรรมการสอน การปฏิบตั ิหน้าทีครู แรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ฯลฯ เหล่านี
เป็ นต้น
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์แยกส่ วนประกอบและการวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
นําเสนอผลการวิเคราะห์เชิงปริ มาณก่อน แล้วใช้ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
อธิบายถึงบริ บทและเงือนไขต่างๆ ของฐานะเศรษฐกิจและภาวะหนีสิ นของครู ทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการสอน

4. แบบแผนเชิงสํ ารวจบุกเบิก (Exploratory Design) เป็ นแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน ทีมี
ลักษณะการดําเนิ นงานวิจยั เป็ นสองระยะเช่ นเดี ยวกัน แต่ แบบแผนการวิจยั แบบนี จะเริ มต้นด้วยการใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพก่อนเสมอ นอกจากนันยังให้นาหนั
ํ กความสําคัญของวิธีการวิจยั ทังสองวิธี
ไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบนีนิยมใช้สาํ หรับการค้นหาตัวแปรใหม่ๆ หรื อ
เพือสร้างเครื องมือวัดตัวแปรตลอดจนใช้สาํ หรับพัฒนาสารบบ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ แบบแผนการวิจยั
เชิงผสมผสาน ดังกล่าวนี เขียนเป็ นแผนภูมิได้ตามภาพประกอบที 4
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ภาพประกอบที 4 แผนภูมิแสดงแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบเชิงสํารวจบุกเบิก

ในภาพประกอบที 4 ภาพ A แสดงให้เห็นว่า ในระยะแรกเป็ นการดําเนินงานวิจยั โดยใช้วิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพ และให้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมีนาหนั
ํ กความสําคัญเป็ นวิธีการรอง เมือได้ผลการวิจยั เชิ ง
คุณภาพเป็ นเช่นไรแล้วก็นาํ ผลการวิจยั ทีได้ไปเป็ นแนวทางการให้นิยามและสร้างเครื องมือวัดตัวแปรต่างๆ
หลังจากนันจึงนําเครื องมือทีได้นีไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ งให้นาหนั
ํ กความสําคัญ
กับการดําเนินงานวิจยั เชิงปริ มาณมากกว่าการวิจยั เชิงคุณภาพ หลังจากได้ผลการวิจยั เช่นไรแล้วจะนําเสนอ
ผลทีได้จากวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นผลหลักแล้วเสริ มด้วยผลจากวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ แบบแผนการวิจยั
เชิงผสมผสาน ในภาพ A นี เรี ยกว่า แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิกรู ปแบบการพัฒนาเครื องมือวิจยั
สําหรับ ภาพ B นัน ในระยะแรกมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการดําเนินงานวิจยั เชิงคุณภาพ และนํา
ผลจากงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ งมีลกั ษณะเป็ นสารบบ แนวคิดหรื อทฤษฎี (ซึ งมักเรี ยกว่า ทฤษฎีจากพืนทีหรื อ
ทฤษฎีฐานราก ทีตรงกับคําว่า “Grounded Theory”นันเอง) ไปกําหนดเป็ นปั ญหาและสมมุติฐานการวิจยั
เพือทดสอบหาคําตอบด้วยวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณต่อไป ทังนี โดยให้วิธีดาํ เนินการวิจยั เชิงปริ มาณมีนาหนั
ํ ก
ความสําคัญรองลงมา หลังจากนันก็นาํ คําตอบที ได้รับจากวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณนี ไปสรุ ปตีค วามเสริ ม
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพข้างต้น แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานแบบสํารวจบุกเบิก ตามทีอธิ บายมานี เรี ยกว่า
แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิกรู ปแบบการพัฒนาสารบบ หรื อทฤษฎี
ตัวอย่ าง แบบแผนเชิงสํ ารวจบุกเบิก รู ปแบบการพัฒนาเครืองมือวิจัย
ปัญหาการวิจยั : การรับรู ้ตนเองของกลุ่มวัยรุ่ นทีมีต่อความสัมพันธ์เชิงเสน่หากับเพือน
ต่างเพศมีลกั ษณะอย่างไร และมีปัจจัยใดส่ งผลต่อการรับรู ้ตนเองของกลุ่มวัยรุ่ นในความสัมพันธ์
เชิงเสน่หากับเพือนต่างเพศ
วัตถุ ประสงค์ ก ารวิ จัย :
1. เพื อศึ ก ษาลัก ษณะการรั บ รู ้ ตนเองของกลุ่ ม วัยรุ่ นที มี ต่ อ
ความสัมพันธ์เชิงเสน่หากับเพือนต่างเพศ
2. เพือศึกษาและค้นหาปั จจัยทีส่ งผลต่อการรับรู ้ตนเองของกลุ่ม
วัยรุ่ นในความสัมพันธ์เชิงเสน่หากับเพือนต่างเพศ
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ระยะที 1 : วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
1. ผู้ให้ ข้อมูลหรือผู้เข้ าร่ วมการวิจยั
ใช้วิธีการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยวิธีตามแบบทัวไป (Typical case) โดยให้มีกลุ่มวัยรุ่ น
ทังเพศชายและเพศหญิง และเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นตอนต้น (อายุประมาณ 13-15 ปี ) วัยรุ่ นตอนกลาง
(อายุประมาณ 16-18 ปี ) และวัยรุ่ นตอนปลาย (อายุประมาณ 19-21 ปี ) กลุ่มละ 6 คน (แต่ละกลุ่ม
เป็ นเพศหญิงและชาย อย่างละ 3 คน) รวมจํานวนทังสิ น 18 คน ซึ งเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นทีสมัครใจให้
ข้อมูล

2. วิธีการเก็บข้ อมูล ใช้การสนทนากลุ่ม โดยกําหนดประเด็นให้สนทนาแลกเปลียน
ความคิดเห็นเกียวกับการรับรู ้ตนเองทีมีต่อความสัมพันธ์เชิงเสน่หากับเพือนต่างเพศ และปั จจัยทีมีต่อ
การรับรู ้ตนเองในด้านนี การสนทนากลุ่มจัดให้สนทนาทีละกลุ่มตามช่วงอายุ รวมจัดสนทนากลุ่ม
3 ครัง (หรื อ 3 กลุ่ม)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย ตัวแปรหรื อปั จจัยต่างๆเกียวกับการ
รับรู ้ตนเองทีมีต่อความสัมพันธ์เชิงเสน่หากับเพือนต่างเพศของกลุ่มวัยรุ่ น
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
นําเสนอผลโดยชีเห็นตัวแปรหรื อปั จจัยต่างๆเกียวกับการรับรู ้ตนเองของกลุ่มวัยรุ่ น
ทีมีต่อความสัมพันธ์เชิ งเสน่หากับเพือนต่างเพศ พร้อมทังอธิ บายลักษณะหรื อบริ บททีเกียวข้องกับ
ตัวแปรหรื อปั จจัยนัน
ระยะที 2 : วิธีการวิจยั เชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนและนิสิต นักศึกษา ทีเรี ยนหรื อศึกษาต่อในระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 – ระดับชันปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที 2 ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานการมัธยมศึกษา
เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และในสถาบันอุดมศึกษาทังของรัฐและเอกชน เขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ในปี การศึกษา 2553 รวมจํานวนทังสิ น 70,000 คน โดยจําแนกเป็ นดังนี
1.1.1 นักเรี ยนในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 - ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 จํานวน
46,000 คน
1.1.2 นักศึกษาในระดับชันปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที 1 – 2 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํานวน 24,000 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง จํานวนทังสิ น 2,300 คนได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชัน คัดเป็ น
สัดส่ วน โดยใช้ระดับชันเรี ยนเป็ นเกณฑ์การแบ่งชัน ในการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจําแนกได้ดงั นี
1.2.1 นักเรี ยนในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 – ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 จํานวน
1,500 คน
1.2.2 นักศึ กษาในระดับชันปริ ญญาตรี ชันปี ที 2 ของสถาบันอุดมศึ กษาของรั ฐ
จํานวน 800 คน

2. เครืองมือเก็บข้ อมูล ได้แก่ แบบวัดตัวแปรต่างๆทีได้จากการศึกษาในระยะที 1 และจาก
การทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้อ ง ทังนี ตัว แปรที ได้นัน จะนํา มานิ ย ามให้ค วามหมายในเชิ ง
ปฏิบตั ิการและสร้างแบบวัดตามนิยามดังกล่าว
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล เก็บข้อมูลตามตัวแปรทีคัดเลือกมา โดยนําแบบวัดตัวแปรไป
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยผูว้ ิจยั หรื อทีมงานดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติพืนฐานและสถิติอา้ งอิงได้แก่ X ,SD. ,% และ
การวิเคราะห์เส้นทาง ( path analysis)
การนําเสนอผลการวิจยั
นําเสนอผลการวิจยั โดยเน้นผลการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (ค้นหาปั จจัย) แล้วอธิบาย
เสริ มเพิมเติมผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

สรุ ป
การค้น หาความรู ้ ความจริ ง ในปรากฏการณ์ ทางการศึ กษา ซึ งเป็ นปรากฏการณ์ ทางสังคมที มี
ลักษณะซับซ้อน จํา เป็ นต้องใช้วิธีการวิจัยที เหมาะสมกับปั ญหาหรื อคําถามการวิจัยที ต้องการศึก ษาหา
คําตอบ วิธีการวิจยั เชิงผสมผสาน จะช่วยให้ได้คาํ ตอบการวิจยั ทีรอบด้านลุ่มลึก หลายแง่มุม แต่อย่างไรก็ดี
การจะใช้วิ ธี การวิ จ ัย เชิ ง ผสมผสานนันก็ย งั มี แ บบแผนการวิ จัย ให้เ ลื อ กใช้ห รื อ ออกแบบการวิ จัย อย่า ง
หลากหลาย ซึงแต่ละแบบแผนก็เหมาะสมกับลักษณะปั ญหาการวิจยั ทีแตกต่างกัน ดังนันการดําเนินงานวิจยั
เชิงผสมผสาน จึงจําเป็ นต้องศึกษาเงือนไขทีเป็ นข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละแบบแผนประกอบด้วย
หมายเหตุ : ตัวเลข จํานวน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในตัวอย่างของแต่ละแบบแผนการวิจยั
เป็ นการสมมุติขึน เพือประกอบการอธิบาย
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