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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั นักวิจยั นาวิธีวจิ ยั ทั้งการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณมาศึกษาร่ วมกันในการตอบคาถามการวิจยั
การแสดงความน่าเชื่อถือของงานวิจยั มีความสาคัญต่อการนาผลวิจยั ไปใช้ บทความนี้ แสดงถึงวิธีการใช้วิธีวิจยั เชิง
คุณภาพผสมผสานกับการวิจยั เชิงปริ มาณซึ่งแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ (1) การวิจยั แบบผสมผสานชนิดต่อเนื่ องที่การ
วิจยั เชิงคุณภาพนาการวิจยั เชิงปริ มาณ (2) การวิจยั แบบผสมผสานชนิดต่อเนื่องที่การวิจยั เชิงปริ มาณนาการวิจยั เชิง
คุณภาพ (3) การวิจยั แบบผสมผสานชนิดทาพร้อมกันที่การวิจยั เชิงคุณภาพเด่นนาการวิจยั เชิงปริ มาณ และ (4) การ
วิจยั แบบผสมผสานชนิดทาพร้อมกันที่การวิจยั เชิงปริ มาณเด่นนาการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งการนาวิธีวิจยั ทั้งการวิจยั
เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณมาใช้ร่วมกันต้องยึดการสร้างความน่าเชื่อถือของแต่ละวิธี ในการสร้างความ
น่าเชื่อถือของงานวิจยั และต้องทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้งานวิจยั มีจุดอ่อนมากกว่ามี
ความน่าเชื่อถือได้
คาสาคัญ : การผสมผสานวิธีวจิ ยั ; การสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจยั ; การสร้างคุณภาพงานวิจยั

Abstract
Many researches were done by qualitative and quantitative research design in 20 th century. Creditability
of qualitative research and rigor of quantitative research are significance. This paper shows “how to using mixed
qualitative and quantitative research in health science research”. There are four types of mixed methods. The
first is Sequential QUALITATIVE-quantitative (QUAL  quan). The second is Sequential QUANTITATIVE*ผู้รับผิดชอบบทความ : kongvap@gmail.com
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qualitative (QUAN  qual). The third is Simultaneous QUALITATIVE-quantitative (QUAL + quan). And the
forth is Simultaneous QUANTITATIVE-qualitative (QUAN + qual). Understanding in using mixed method are
useful for improve creditability in health care research.
Keywords: mixed method; creditability; quality research
งานวิจยั ทาให้งานวิจยั มีคุณค่ามากขึ้น แต่การนาไปใช้
นั้นต้องระมัดระวังและต้องศึกษาอย่างเข้าใจ รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจในแต่ละวิธีที่ถูกต้องในการนาไปใช้
เนื่องจากการนาไปใช้ที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างจุดอ่อนต่อ
งานวิจยั มากกว่าสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจยั ซึ่ ง
ผูเ้ ขียนจะขอกล่าวประเด็นต่าง ๆ ต่อไป

1. บทนา
ในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมามีการโต้เถียง
เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความรู ้ความจริ งโดยการวิจยั ที่
ปรากฏในสังคม มีการแบ่งแนวคิดเป็ นสองกลุ่ม คื อ
กลุ่ ม แนวคิ ด ปฏิ ฐ านนิ ย ม (positivism) และกลุ่ ม
แนวคิดปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) [1] แต่
เนื่ องจากวิธีใดวิธีหนึ่ งไม่สามารถค้นหาความรู ้ความ
จริ งได้ท้ งั หมด ปั จจุบนั จึ งมีนักวิจยั นาวิธีการวิจยั ทั้ง
สองแนวคิ ดมาศึ กษาร่ วมกันในการตอบคาถามการ
วิจยั ซึ่ งทั้งสองวิธีมีแนวคิดปรัชญาพื้นฐานที่ ต่างกัน
ไป ขึ้นอยูก่ บั คาถามการวิจยั ว่าจะชี้นาด้วยวิธีวิจยั ใดที่
จะสามารถตอบคาถามการวิจัย นั้นได้ และการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (mixed method research) เป็ น
รู ปแบบการวิจยั หนึ่งที่คาถามการวิจยั ชี้นาให้ใช้ท้ งั วิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research methodology)
และวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ (quantitative research
methodology) ในการตอบคาถามการวิจยั จึงจะทาให้
ได้ค าตอบการวิ จัย ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละเชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ งใน
ปั จจุบันการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (mixed method
research) ได้รับความนิยมแพร่ หลายเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ
ซึ่ งการใช้วิธีวิจยั ทั้งสองวิธี คือทั้งวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ
และวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อตอบคาถามของงานวิจัย
เรื่ องเดียวกัน จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิจยั ที่
ดาเนินการวิจยั ไปพร้อมกัน และการวิจยั ที่ทาวิธีใดวิธี
หนึ่งแล้วเสร็ จก่อนจึงดาเนินการวิธีที่สอง สาหรับการ
วิจยั ทางสุ ขภาพมีการนาวิธีวิจยั แบบผสมผสานมาใช้
มากขึ้ น เพราะเป็ นการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ

2. เนือ้ หา
2.1 การวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (mixed
method research)
การวิจยั เป็ นวิธีการแสวงหาความรู ้ ความ
จริ ง ในการค้นหาคาตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ มนุ ษย์มี
หรื อเป็ นการแสวงหาคาอธิ บายปรากฏการณ์บางสิ่ ง
บางอย่า งที่ มี อ ยู่ใ นสัง คมมนุ ษ ย์ โลก และจัก รวาล
แนวทางการแสวงหาความรู ้ ค วามจริ งมี ค วาม
หลากหลายขึ้นอยูก่ บั การเชื่ อของแต่ละบุคคลในการ
ชี้นาแนวทาง ดังนี้
2.1.1 แนวคิ ด ปรั ช ญาพื้ น ฐานและ
คุณลักษณะการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (philosophy
foundation and characteristics of mixed method
research) [1,2]
การวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี เป็ น
ลักษณะวิจัยที่ ผสมผสานวิธีวิจัยเชิ งคุ ณภาพและวิธี
วิจยั เชิ งปริ มาณ ที่ ประกอบด้วยโครงการย่อยตั้งแต่ 2
โครงการ ขึ้ นไป ซึ่ งแต่ละโครงการย่อยแสดงถึ งวิธี
วิจยั ที่มาจากแนวคิดที่ต่างกันดังนี้
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(1) แนวคิ ด กลุ่ ม ปฏิ ฐ านนิ ย ม
(positivism) เป็ นแนวคิดที่เป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์
นักปรัชญาในกลุ่มนี้ มองความรู ้ความจริ ง ต้องมาจาก
การประจักษ์ มี ห ลักฐาน สัม ผัส ได้ สามารถวัด ได้
ปรากฏการณ์เดียวกันย่อมมีสาเหตุเดียวกัน และพิสูจน์
ได้ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีความเที่ยง การได้มา
ซึ่ งความรู ้ อ าศั ย การวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ (quantitative
research design) เป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น การวิจัยเชิ ง
ระบาดวิทยาหาสาเหตุของโรค การวิจยั เชิงทดลองใน
การใช้ยา การวิจยั แบบควบคุมตัวแปร เพื่อนาผลสรุ ป
มาใช้ในวงกว้าง และการวิจยั เชิงสารวจเพื่อหาปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เป็ นต้น แนวคิดกลุ่มนี้
ได้แก่ ปฏิ ฐานนิ ยม (positivism) ปฏิ ฐานนิ ยมใหม่
(neopositivism) เหตุผลนิ ยม (logical positivism) ซึ่ ง
การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณจะมี ล ัก ษณะเป็ นการศึ ก ษาหา
ความแตกต่า ง ความสัม พัน ธ์ ความสามารถในการ
ทานาย การทดสอบโปรแกรมต่าง ๆโดยการทดสอบ
สมมติฐานที่ต้ งั มาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่
(2) แนวคิดกลุ่มปรากฏการณ์นิยม
(phenomenology) ซึ่ งเชื่ อ ว่ า ทฤษฎี ที่ ต ายตัว ไม่
สามารถนามาอธิ บายธรรมชาติของความรู ้ความเป็ น
จริ ง ได้ทุ ก สถานการณ์ และยอมรั บ ว่า ทฤษฎี ไ ม่ ไ ด้
ตัด สิ น ที่ ค วามถู ก ความผิ ด และไม่ มี ค วามแน่ น อน
ตายตั ว โดยเฉพาะเกี่ ยวกั บ พฤติ กรรมมนุ ษย์
วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ไม่
หยุดนิ่ ง มี ความเกี่ ยวพันกันอย่างแนบแน่ น การวิจัย
เชิงปริ มาณจึงมีขอ้ จากัดในการทาความเข้าใจมิติทาง
วัฒนธรรม และพฤติกรรมมนุษย์ การหาความรู ้ความ
จริ งใ น กลุ่ มนี้ เ ชื่ อ ว่ า ค วามรู ้ ค วามจ ริ งม าจ าก
ประสบการณ์ของมนุษย์ที่สั่งสมมา (tacit knowledge)
ซึ่ งการได้ม าซึ่ งความรู ้ อ าศั ย การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research design) แนวคิดกลุ่มนี้ ได้แก่

ปฏิ สัม พัน ธ์ สั ญ ลัก ษณ์ (symbolic interactionism)
ปรากฏการณ์ วิทยา (phenomenology) การตี ความ
(hermeneutics) ชาติ พนั ธุ์ วรรณนา (ethnography)
เป็ นต้น ซึ่ งการวิจัยเชิ งคุ ณภาพมี ลกั ษณะ (1) เป็ น
การศึ ก ษาถึ ง มโนทัศ น์ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ เ นื่ อ งจากขาด
ความชั ด เจนของทฤษฎี ห รื อการวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา
(2) แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ มี อ าจไม่ ส ามารถอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ได้ (3) มีความจาเป็ นที่จะต้องค้นหาและ
อธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ มี อ ยู่เ พื่ อ พัฒ นาทฤษฎี และ
(4) ธรรมชาติของปรากฏการณ์อาจไม่เหมาะสมกับวิธี
การศึกษาเชิงปริ มาณในการตอบคาถามการวิจยั
การวิ จัย แบบผสมผสานวิ ธี จะใช้
แนวคิ ด หรื อ ปรั ชญาพื้น ฐานใดนั้นขึ้ นอยู่กับ คาถาม
การวิจยั ที่ นาไปสู่ การใช้วิธีการใด และวิธีการใดเป็ น
วิ ธี ที่ เ ด่ น หรื อน าอี ก วิ ธี ห นึ่ ง เช่ น ค าถามการวิ จั ย
“คุณภาพชีวิตของผูห้ ญิงที่ถูกทารุ ณกรรมจากคู่สมรส
เป็ นอย่างไร” คาถามการวิจยั นี้ ปรัชญาพื้นฐานเป็ น
แนวคิดกลุ่มปรากฏการณ์นิยม เป็ นแนวคิดนา จึ งใช้
วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพในการตอบค าถาม แต่ ต ้อ งใช้
วิธีการเชิ งปริ มาณร่ วมด้วยในการตอบคาถามการวัด
คุ ณ ภาพชี วิ ต จึ ง จะช่ ว ยให้ ต อบค าถามการวิ จัย ได้
สมบูรณ์ข้ ึน
2.1.2 ชนิดของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
(types of mixed method research)
ในการดาเนิ นการวิจัยจะใช้วิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพและวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณอย่างไรนั้น
ขึ้นอยูก่ บั คาถามการวิจยั ที่ ช้ ีนาวิธีวิจยั ใดนาวิธีวิจยั อีก
วิธีหนึ่ ง ชนิ ดของการวิจยั แบบผสมผสานวิธี สามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ [3,4,19] คือ
(1) การวิจัย แบบผสมผสานชนิ ด
ต่ อ เนื่ อ ง (sequential mixed qualitative and
quantitative research) เป็ นลักษณะโครงการย่อ ย
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ดาเนิ นการภายหลังโครงการหลักเสร็ จ เพื่อเพิ่มการ
ตรวจสอบ โดยโครงการใดโครงการหนึ่ งจะ
สนับ สนุ น อี ก โครงการหนึ่ งให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ข้ ึ น
จาแนกเป็ น 2 ชนิด คือ
(1.1) การวิจัย แบบผสมผสานชนิ ด
ต่อเนื่ องที่ การวิจัยเชิ งคุณภาพนาการวิจยั เชิ งปริ มาณ
[ QUAL  quan] เป็ นการดาเนิ นโครงการวิจยั โดย
การศึ ก ษาแรกใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ ( qualitative
approach) เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ จึ ง จะด าเนิ น การ
การศึ ก ษาที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ มาณ (quantitative
approach) ช่วยส่ งเสริ มในการตอบคาถามการวิจัย
ตัวอย่าง เช่น การพัฒนาเครื่ องมือวัด พฤติกรรมการ
ออกก าลัง กายในผู ้ป่ วยเรื้ อรั ง โดยในระยะแรก
ทาการศึ กษาเชิ งคุณภาพเพื่อหาข้อความ (theme) ที่
นามาใช้ในการสร้างข้อคาถามการวิจยั จากนั้นใช้วิธี
เชิ ง ปริ มาณเพื่ อ หาความตรงและความเที่ ย งของ
เครื่ องมือก่อนการนาไปใช้วดั พฤติกรรมการออกกาลัง
กายในผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
(1.2) การวิจัย แบบผสมผสานชนิ ด
ต่อเนื่ องที่ การวิจัยเชิ งปริ มาณนาการวิจยั เชิ งคุณภาพ
[QUAN  qual] เป็ นการดาเนิ นโครงการวิจยั โดย
การศึ ก ษาแรกใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ มาณ (quantitative
approach) เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ จึ ง จะด าเนิ น การ
การศึ ก ษาที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative
approach) ช่ ว ยเสริ ม ในการตอบค าถามการวิ จัย
ตัวอย่าง เช่ น การการศึ ก ษาเชิ งสารวจวิธีการเลี้ ยงดู
ทารกในประเทศกาลังพัฒนาเพื่อดูความแตกต่างของ
ภาวะทารกท้องเสี ยจากบ้านที่ มีตูเ้ ย็นและไม่มีตูเ้ ย็น
ศึ ก ษาด้ว ยวิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณ พบว่า ไม่ แ ตกต่ า ง แต่ ใ น
ปรากฏการณ์ จ ริ งมี บ้า นที่ มี เ ด็ ก ท้อ งเสี ย ในการหา
คาอธิบายจึงต้องศึกษาเชิงคุณภาพทาการศึกษาเชิงลึก
ในบางตัวอย่าง เพื่อหาสาเหตุของปรากฏการณ์น้ นั มา

อธิบายเพิ่มเติม
(2) การวิจัย แบบผสมผสานชนิ ด
ด าเนิ น การไปพร้ อ มกั น (simultaneous mixed
qualitative and quantitative research) เป็ นลักษณะที่
โครงการด าเนิ น ไปพร้ อ มๆกัน และน าผลที่ ไ ด้ม า
พิจารณาดูความเหมือนและความแตกต่างในการตอบ
คาถามการวิจยั เพื่อให้งานวิจยั สมบูรณ์ข้ ึน หรื อเรี ยก
ได้วา่ ผลการวิจยั หนึ่งจาเป็ นต้องวางแผนใช้อีกวิธีหนึ่ ง
ร่ ว มยื น ยัน ผลด้ว ย เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล การวิ จัย สมบู ร ณ์
สามารถนาไปใช้ในภาพกว้างได้ สามารถจาแนกเป็ น
2 ชนิด คือ
(2.1) การวิจัย แบบผสมผสานชนิ ด
ดาเนิ นการไปพร้อมกันที่ การวิจยั เชิ งคุณภาพเด่นนา
การวิจยั เชิงปริ มาณ [QUAL + quan] เป็ นงานวิจยั ที่มี
คาถามการวิจยั หลักเป็ นวิจยั เชิ งคุณภาพ (qualitative
approach) แต่ต ้องการความสมบู ร ณ์ ข องข้อมู ลจึ ง
ศึ ก ษาด้ว ยวิ ธีเ ชิ ง ปริ ม าณ (quantitative approach)
ควบคู่ ไ ปด้วย ตัว อย่าง เช่ น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต
ผูห้ ญิ งพิการวัยกลางคนชาวอี สาน โดยมี คาถามการ
วิจัย มุ่ง เน้น ที่ คุ ณภาพชี วิต ในมุมมอง ประสบการณ์
ของผู ้ห ญิ ง พิ ก ารวัย กลางคนชาวอี ส าน จึ ง ใช้ วิ ธี
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพเป็ นหลั ก พร้ อ มกั บ ศึ ก ษา
คุณภาพชีวิตในมุมมองของคนนอก โดยใช้เครื่ องมือ
วัด ที่ ส ร้ า งมาจากทฤษฎี ที่ มี อ ยู่ เ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง
ปริ มาณควบคู่กนั ไปและนาผลการศึกษาทั้งสองวิธีมา
อธิบายคุณภาพชีวติ ผูห้ ญิงพิการวัยกลางคนชาวอีสาน
(2.2) การวิจัย แบบผสมผสานชนิ ด
ดาเนิ นการไปพร้ อมกันที่ การวิจัยเชิ งปริ มาณเด่นนา
การวิจยั เชิงคุณภาพ [QUAN + qual] เป็ นงานวิจยั ที่มี
ค าถามการ วิ จั ย หลั ก เ ป็ นการวิ จั ย เชิ งปริ มาณ
(quantitative approach) แต่ตอ้ งการความสมบูรณ์ของ
ข้ อ มู ล จึ งศึ กษาด้ ว ย วิ ธี เชิ งคุ ณ ภาพ ( qualitative
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approach) ควบคู่ ไ ปด้ว ย ตัว อย่า งเช่ น การศึ ก ษา
ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการมี เ พศสั ม พัน ธ์ ข องเด็ ก
วั ย รุ่ น ไ ท ย เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ที่ ใ ช้
แบบสอบถามที่ สร้ างจากทฤษฎี มาวัดทัศ นคติ และ
พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่ น และทาการศึกษาเชิงคุณภาพ
ในลักษณะการวิจยั เชิงปรากฏการณ์วิทยาในกลุ่มเด็ก
วัยรุ่ นเกี่ ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพื่อค้นหาข้อมูลเชิ ง
ลึ ก ถึ ง พฤติ ก รรมจากประสบการณ์ ข องเด็ ก วัย รุ่ น
โดยตรงควบคู่กนั เพื่อตอบคาถามการวิจยั ที่ชดั เจนขึ้น
จ ากตั ว อ ย่ า ง ข้ า ง ต้ น ง าน วิ จั ย แ ต่ ล ะ
โครงการมีการให้น้ าหนักที่ไม่เท่ากัน โดยที่โครงการ
ใดโครงการหนึ่ งจะสนั บ สนุ น อี ก โครงการหนึ่ ง
จุ ด ส าคัญ อยู่ที่ ว่า ในแต่ ล ะวิธี ตอ้ งสมบู ร ณ์ ใ นตัว เอง
และในทุ กวิธีจ ะต้อ งมี เ กณฑ์ที่ เ หมาะสมในการให้
ความน่ าเชื่ อถือ ถ้าเป็ นวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ ต้องมี
การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งตามวิ ธี เ ชิ ง คุ ณ ภาพการเก็ บ
ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ จะกระทา
จนได้ข ้อ มู ล อิ่ ม ตัว และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้ข ้อ สรุ ป
ออกมา และวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณก็เช่นกัน วิธีการนี้
แต่ละวิธีมีความน่าเชื่ อถือที่สามารถอยูไ่ ด้อย่างอิสระ
ไม่ใช่การพยายามทาให้ได้ขอ้ มูลตามที่ คิดไว้ เพื่อให้
สอดคล้องกับวิธีการวิจยั หลักที่เป็ นวิธีเชิงปริ มาณหรื อ
วิธี เ ชิ ง คุ ณ ภาพที่ ศึ ก ษา นอกจากนี้ มาตรฐานแต่ ล ะ
โครงการสามารถตีพิมพ์ได้อย่างอิสระซึ่ งเป็ นลักษณะ
เฉพาะที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก วิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย แบบ
ผสมผสานวิธี ในการขยายงานวิจยั ในปี ต่อ ๆ มา
การปฏิ บัติ ต ามวิ ธีการของการวิจัย แบบ
ผสมผสานวิธี จากที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นว่าวิธีการ
วิ จัย จ าเป็ นต้อ งมี อิ ส ระในแต่ ล ะโครงการ เนื้ อ หา
แท้จริ งในวิธีวิจยั แบบผสมผสานไม่ใช่การขัดแย้งกัน
ระหว่างข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันใน 2 แนวคิด และ
ไม่ใช่การขัดแย้งกันของแนวคิดปรัชญาที่ต่างกัน และ

เป็ นไปไม่ได้ที่จะผสมข้อมูลที่เป็ นอักษร (textual) กับ
ตัวเลข (numerical) ในเวลาเดียวกัน แต่เป็ นการนาผล
ที่ ได้ในแต่ละวิธีมาอธิ บายผลลัพธ์ หรื อทฤษฎี หรื อ
ยืนยันตรวจสอบทฤษฎีที่มีอยู่ การบรรลุผลจะต้องให้
ความสาคัญกับข้อสมมติ ฐานที่ มีอยู่ในแต่ละวิธีวิจัย
ซึ่ ง คาถามการวิจัยจะนาไปสู่ การเลื อกกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ตามจุดประสงค์ของวิธีวิจยั แต่ละวิธี และสนับสนุ น
ผลการวิจยั ทั้งหมดตามที่วางแผนไว้
2.2 การรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (combining
sample) [6,7,18,20]
สิ่ งที่ มี ผลกระทบต่ อความน่ า เชื่ อถื อของ
งานวิจยั สิ่ งหนึ่ ง คือ การเลือกตัวอย่างที่ ไม่เหมาะสม
และไม่ เ พี ย งพอบางครั้ งเหตุ ผ ลจากความสะดวก
นักวิจยั หลายคนใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันทั้งในวิธีการ
วิจยั เชิ งคุณภาพและวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งการใช้
กลุ่มตัวอย่างเดี ยวกันไม่เหมาะสม เนื่ องจากการวิจัย
เชิ งปริ มาณให้ความสาคัญกับการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ศึ ก ษามี ค วามเป็ นตัว แทนที่ ดี ข อง
ประชากร ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพให้ความสาคัญกับ
ข้อมูลที่ มีความอิ่มตัว (saturated data) โดยรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ มีประสบการณ์ในเรื่ อง
นั้น ๆ ที่ ส ามารถสะท้อ นภาพหรื อถ่า ยทอดประสบ
การณ์ จริ งที่ แสดงถึ งปรากฏการณ์ (phenomena) ที่
ต้องการศึกษาแต่การวิจยั เชิงคุณภาพ ไม่มีการคานวณ
ขนาดตัวอย่างและการสุ่ มตัวอย่าง กรณี การศึ กษาที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งหมดยังไม่ชัดเจนไม่ มี
เหตุผลต้องใช้ตวั อย่างเดียวกันสาหรับทั้ง 2 กลุ่ม เช่น
การวิจยั แบบผสมผสานวิธีที่ดาเนิ นการไปพร้อมกัน
โดยการวิจยั เชิงคุณภาพเด่นนาการวิจยั เชิงปริ มาณ วิธี
วิจยั เชิงปริ มาณจะใช้กลุ่มตัวอย่างของวิธีวิจยั แบบเชิง
คุณภาพจะน้อยเกินไปที่จะเป็ นตัวแทน ทาให้มีปัญหา
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ต่อความตรงของข้อมูล ฉะนั้นการเลือกลุ่มตัวอย่างวิธี
เชิงคุณภาพร่ วมกับวิธีเชิงปริ มาณ หรื อวิธีเชิงคุณภาพ
กระทาตามหลังวิธีเชิ งปริ มาณ หรื อในทางกลับกันก็

ตาม จ าเป็ นต้อ งอิ ส ระต่ อ กัน ในทุ ก การศึ ก ษา สรุ ป
ข้อสังเกตได้ดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุ ปข้อจากัดข้อพึงระวังในการใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธีในแต่ละชนิดของการศึกษา
วิธีวจิ ยั
QUAL + quan

เป้ าหมาย
เพิ่ ม การอธิ บ ายกลุ่ มตัว อย่า งที่
ชัดเจนขึ้น
QUAN+ qual เพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ ไ ม่
สามารถอธิ บ ายได้ ด้ว ยวิ ธี เ ชิ ง
ปริ มาณอย่างเดียว
QUAL quan เป็ นการทาวิจยั ที่ต่อเนื่องเพื่อหา
คาตอบการวิจยั ที่อธิ บายในภาพ
กว้างได้
QUAN qual เพื่อตรวจสอบผลการวิจัยที่ ไม่
คาดคิดมาก่อน
ที่มา : ปรับปรุ งจาก [3]

ข้อจากัดกลุ่มตัวอย่าง
ข้อพึงระวัง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นการวิจัย การนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกัน
เชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นการวิจัย การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเชิ ง
เชิงปริ มาณ
ทฤษฎีจากวิธีสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นการวิจัย การใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
เชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นการวิจัย การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเชิ ง
เชิงปริ มาณ
ทฤษฎีจากวิธีสุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างการใช้ วิธีวิจยั แบบผสมผสานวิธีใช้
ได้ในลักษณะหลากหลายวิธีวิจยั ในการเชื่ อมต่อกัน
ของข้อความเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ต้องใช้กลวิธี
ให้เหมาะสมที่ ยงั คงความตรงของแต่ละวิธีไว้ วิธีเชิ ง
ปริ มาณร่ วมกับวิธีเชิงคุณภาพ ไม่ใช่เป็ นเพียงเพิ่มการ
บรรยาย และเพิ่มข้อมูลทางภาษา เช่น ในการวิจยั เชิ ง
ทดลองเป็ นวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ บางครั้งต้องการข้อมูล
เชิ ง คุ ณภาพมาช่ วยเสริ ม ในการตอบคาถามการวิจัย
อาจใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มา ในส่วนนี้ไม่นบั ว่าเป็ นการวิจยั
เชิ งคุณภาพ การวิจยั เชิ งคุณภาพต้องยึดหลักการของ
ระเบี ยบวิธีเชิ งคุณภาพตลอดการดาเนิ นการวิจยั เช่น
ผลของโปรแกรมการให้ความรู ้ เกี่ ย วกับโรคมะเร็ ง

3. การรวมผลการศึกษา (combining results)
[6,7,18]
ปั ญ หาของการให้น้ า หนัก ของผลการศึ ก ษา
แต่ละส่ วนถูกนาไปใช้แก้ปัญหา เมื่อข้อค้นพบมีการ
ตี ค วามภายในบริ บ ทของข้อ ความรู ้ ใ นปั จ จุ บัน ข้อ
ค้ น พบแต่ ล ะส่ วนจะเหมาะสมกั บ แต่ ล ะปั ญหา
น้ า หนัก ที่ ค ้น พบมาจากวิ ธี ก ารแต่ ล ะวิ ธี ในกรณี ที่
ผลการวิจยั มีความขัดแย้งกันใน 2 วิธี อาจจะมีปัญหา
ว่าผลการศึกษาใดถูกต้อง ในการสรุ ปผลการศึกษาใน
งานวิจัย ที่ เ ป็ นภาพรวมมัก จะใช้ท้ ัง 2 วิ ธี โดยแยก
นาเสนอเป็ นแต่ละส่ วน ถ้าผลการศึกษาสอดคล้องกัน
ก็ จ ะเสริ มซึ่ งกั น และกั น ท าให้ ง านวิ จั ย มี ค วาม
น่าเชื่อถือมากขึ้น
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ปากมดลูกกับการมารับการตรวจของสตรี พบว่าสตรี
บางคนมาตรวจบางคนไม่มาตรวจ จึงต้องมีการศึกษา
ต่อว่าทาไมสตรี จึงไม่มาตรวจโดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจัย
เชิ งคุณภาพ มีเลื อกกลุ่มตัวอย่างใหม่ เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิ งลึ กเก็บจนข้อมูลอิ่ มตัว และทาการ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง คุ ณภาพ ซึ่ ง เป็ นการด าเนิ น การ
ศึกษาที่ต่อเนื่องเพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้สมบูรณ์ข้ ึน
เป็ นต้น
นอกจากนี้วธิ ีวจิ ยั แบบผสมผสานวิธีไม่ใช่เป็ น
การเสริ มสร้างจุดแข็งของงานวิจยั ให้มากที่สุดหรื อทา
ให้ง านวิจัย มี จุ ด อ่ อ นน้อ ยที่ สุ ด ของแต่ ล ะวิธี ถ้า ไม่
ศึ ก ษาด้ ว ยความระมัด ระวัง ผลสุ ด ท้ า ยก็ อ าจจะ
ส่ งเสริ มจุ ดอ่อนของแต่ละวิธี และจะไม่มีความตรง
ของโครงการวิ จั ย ในภาพรวมทั้ งหมด วิ ธี ก ารนี้
ค่อนข้างจะเป็ นวิธีที่ได้ขอ้ ค้นพบที่สมบูรณ์ถา้ ใช้อย่าง
ถูกต้องและเข้าใจวิธีการอย่างแท้จริ ง ผลการวิจยั ก็จะมี
จุดแข็งและสนับสนุนทฤษฎีที่จะพัฒนาความรู ้ต่อไป
ซึ่ งวิธีวิจัย เป็ นเพีย งเครื่ องมื อที่ ใช้ ช่ วยให้เกิ ดความ
เข้าใจง่ายขึ้น นักวิจยั ที่ ดี ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความสามารถ
รอบรู ้ มี ค วามเที่ ย งตรง ไม่ ล าเอี ย งและมองได้
ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบทั้ง หมดของวิ ธี วิ จัย ที่ จ ะ
นาไปใช้ในการศึกษา

สมบูรณ์ที่สุด (2) จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละวิธีที่
ถูกเลือกต้อง เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั ของแต่ละวิธี
(3) ต้องให้วิธีการที่ถูกเลือกมีความสัมพันธ์ที่เป็ นไป
ตามธรรมชาติกบั ปรากฏการณ์ที่ศึกษา และ (4) ต้องมี
การประเมินและตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่ อง
ในแต่ละวิธีที่เลือกใช้ในการศึกษา [7]

4. หลักการนาวิธีวจิ ัยแบบผสมผสานวิธีไปใช้

6. ข้ อจากัดในการนาการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีไปใช้ [3,6,9]

5. ประโยชน์ ในการนาการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีไปใช้ [6]
ประโยชน์ในการนาการวิจยั แบบผสมผสาน
วิธีไปใช้ ส่ วนใหญ่เป็ นการสร้างความน่าเชื่ อถือของ
งานวิจยั ประโยชน์ในการนาไปใช้สามารถลดความ
ลาเอี ยง (bias) จากการใช้วิธีเดี ยวในการศึ กษา เพิ่ม
ความเชื่อมัน่ ในผลการวิจยั พัฒนาการสร้างความตรง
ของเครื่ องมื อและวิธีการศึ กษา สร้ างความเข้าใจใน
ขอบเขตขององค์ความรู ้ อธิ บายประเด็นทางสังคมที่
ซับ ซ้อ นได้ดี ช่ ว ยก าจัด ความล าเอี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติที่ดีที่สุดและกาจัดข้อบกพร่ องโดยรวม ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่
มี ค วามแตกต่ า งจะช่ ว ยอธิ บ ายปรากฏการณ์ ไ ด้
สมบูรณ์ข้ ึน ซึ่ งประโยชน์เหล่านี้ เกิดขึ้นได้เมื่อนาการ
วิจยั แบบผสมผสานวิธีไปใช้อย่างถูกต้อง

ในการนาการวิจยั แบบผสมผสานวิธีไปใช้ ฟู
จินไชห์ และคณะ [8] ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการ
นาไปใช้อยู่ 2 ส่ วน คื อ เพื่อการยืนยันผลการวิจัย
หรื อเพื่อความสมบูรณ์ในการตอบคาถามการวิจยั แต่
การนาไปใช้น้ นั มิตเชล [7] ได้เสนอสิ่ งที่ตอ้ งระวังไว้
4 ประการ คือ (1) การวิจยั นั้นต้องมีคาถามการวิจยั
ชัดเจนที่จะนาไปสู่ การเลือกวิธีการศึ กษาที่ เหมาะสม
เพื่อที่จะสามารถตอบคาถามการวิจยั ได้ชดั เจนและ

ข้อจากัดในการใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธี
มีนกั วิจยั หลายคนศึกษาและให้แนวคิดไว้หลากหลาย
วิธี ก ารวิ จัย แบบผสมผสานวิ ธี จ ะไม่ ใ ช้เ พื่ อ รั บ รอง
ความตรงภายในและความตรงภายนอกของการศึกษา
นั้น ๆ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเมื่อนามา
ผสมผสานกันอาจท าให้เ กิ ด ข้อ ผิ ดพลาดได้ วิธีก าร
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เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างอาจถู ก ต้อ งในวิธี ห นึ่ ง แต่ อ าจไม่
ถูกต้องในอีกวิธีหนึ่ ง โดยเฉพาะวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ
และวิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปริ มาณ การเลื อ กใช้วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลต้องเหมาะสมกับวิธีวิจยั ที่ ศึกษา เช่น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
มากพอจะสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงานวิ จัย การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การตรวจสอบแบบสาม
เส้า (triangulation method) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ของผลวิจยั เป็ นต้น ผูว้ ิจยั ต้องตระหนักว่า การใช้การ
วิ จัย แบบผสมผสานวิ ธี ไ ม่ ส ามารถทดแทนความ
ลาเอี ย งที่ เ กิ ด จากตัว นัก วิจัย ได้ ค าถามการวิจัย ที่ ไ ม่
ชัดเจนจะไม่ใช้วธิ ีการวิจยั แบบผสมผสานวิธีเพื่อสร้าง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ง านวิ จัย การวิ จัย วิ ธี น้ ี เป็ นวิ ธี ที่
ยุง่ ยาก ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสู ง ซึ่ งยากที่จะทาวิจยั
ซ้ าได้

7.2 ประเด็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี มี
ประโยชน์ ใ นการให้ ค วามตรงและความเที่ ย งของ
งานวิจยั นักวิจยั หลายคนก็ยงั ถกเถียงในประเด็นนี้ ว่า
เป็ นวิธีการที่ มีคุณค่าในการค้นหาความจริ งเกี่ ยวกับ
งานวิ จัย หรื อ ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งความคลุ ม เครื อ ใน
ผลการวิ จัย โดยเฉพาะในกรณี ที่ ไ ด้ผ ลการศึ ก ษาที่
ขัดแย้งกัน
7.3 การรวมผลการศึกษา ปั ญหาที่พบในการ
รวมผลการศึ กษาของการวิจยั แบบผสมผสานวิธี การ
วิจยั ที่ ใช้ท้ งั วิธีวิจยั เชิงคุณภาพและวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ
เป็ นการยากที่ จ ะรวมข้อ มู ล ทั้ง สองวิ ธี เ ข้า ด้ว ยกัน
เนื่ อ งจากเป็ นข้อ มูลที่ ได้ม าจากแนวคิ ด และวิธีการ
ศึ กษาที่ ต่างกัน จึ งควรแยกการนาเสนอผลการศึ กษา
ออกจากกัน
7.4 ปั ญ หาการขัด แย้ง กัน ของทฤษฎี ใ น
งานวิจยั แบบผสมผสานวิธี ฟิ วดิ ง แอนด์ฟิวดิ ง [10]
กล่ า วว่ า การตรวจสอบแบบสามเส้ า ด้ ว ยทฤษฎี
(theoretical triangulation) เป็ นวิธีการที่ น่าเชื่ อถือที่
สาคัญในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และเป็ นวิธีที่เพิ่ม
แนวคิ ด เชิ ง วิ พ ากย์ ปั ญ หาการโต้เ ถี ย งกัน ระหว่า ง
ผลการวิจัย ที่ ข ัด แย้ง กัน และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่นักวิจยั ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ก็อาจไม่เหมาะสม และไม่อาจสรุ ป
ได้วา่ ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งถูกต้องหรื อไม่ถูกต้อง

7. ประเด็นปั ญหาในการใช้ การวิจัยแบบผสม
ผสานวิธี [10,18,20]
จากการศึ กษาถึงประเด็นปั ญหาในการใช้การ
วิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี มี ห ลายการศึ ก ษาที่ ใ ห้
ข้อ คิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกัน และยัง มี ข ้อ ถกเถี ย งกัน อยู่
หลายประเด็ น สามารถสรุ ปประเด็ น หลั ก ได้ 4
ประเด็น ดังนี้
7.1 การวิจัยแบบผสมผสานวิธี อาจจะมี การ
นามาใช้ไม่เหมาะสม การวิจยั แบบผสมผสานวิธีไม่ใช่
วิ ธี ที่ ใ ช้ ไ ด้ โ ดยทั่ ว ไปเมื่ อ ต้ อ งการ แต่ ข้ ึ นอยู่ กั บ
ธรรมชาติ แ ละขอบเขตของค าถามการวิ จัย ที่ ช้ ี น า
เฉพาะ ถ้าคาถามมุ่งเน้นที่ วิธีการใดวิธีหนึ่ ง และข้อ
สมมติ ฐานถู ก กาหนดไว้อ ย่า งชัด เจน การวิจัย แบบ
ผสมผสานวิธี อาจจะไม่จาเป็ นต้องใช้เพราะถ้าวิธีการ
เดียวสามารถตอบคาถามการวิจยั ได้

8. บทสรุ ป
การใช้ก ารวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (mixed
method research) ในงานวิจยั นั้นขึ้นอยูก่ บั คาถามการ
วิจยั จะชี้ นาให้ใช้วิธีวิจยั อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อใช้ท้ งั
สองวิธีในการตอบคาถามการวิจยั กรณี ที่ใช้ท้ งั วิธีวิจยั
เชิ ง คุ ณ ภาพ และวิธีวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ จึ ง จะท าให้ไ ด้
คาตอบการวิจยั ที่สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ โดยในแต่ละ
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วิธีจะสมบู รณ์ ในตัวเอง และมี รูปแบบการวิจัยอยู่ 4
ลักษณะ ที่เป็ นลักษณะโครงการวิจยั ย่อยที่สองมีการ
ด าเนิ น การภายหลัง โครงการแรกเสร็ จ หรื อเป็ น
ลักษณะที่โครงการวิจยั ดาเนิ นไปพร้อมๆกัน คุณภาพ
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงานวิ จั ย ขึ้ นอยู่ กั บ การ
ดาเนิ นการวิจยั ที่ ยึดหลักระเบียบวิธีวิจยั ของแต่ละวิธี
การวิจัย เชิ งคุ ณภาพจะใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า
(Triangulation Method) ภายในวิธีน้ นั ๆ เช่น การเก็บ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง ใช้วธิ ีเก็บข้อมูลหลายวิธี การใช้
นัก วิ จัย หลายคน เป็ นต้น ส่ ว นการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ
พิ จ ารณาการเลื อ กทฤษฎี ที่ ศึ ก ษา การเลื อ กกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นตั ว แทนประชากร การใช้ ส ถิ ติ ที่
เหมาะสม ผลการวิจยั สามารถไปใช้ในภาพกว้าง เป็ น
ต้น ความถูกต้องของวิธีการศึ กษาเป็ นการเพิ่มความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการวิ จัย ที่ ดี การใช้ก ารวิ จัย แบบ
ผสมผสานวิ ธี มี จุ ด ประสงค์ ใ นการน าไปใช้ อ ยู่ 2
ประการ คื อ เพื่ อ ยื น ยัน ผลการวิ จัย และเพื่ อ ความ
สมบูรณ์ในการตอบคาถามการวิจยั ปั ญหาในการนา
วิธีการนี้มาใช้มีอยูห่ ลายประการที่ยงั เป็ นที่ถกเถียงใน
กลุ่มนักวิชาการ เนื่ องจากปั ญหาปรั ชญาความเชื่ อที่
แตกต่ า งกัน ของการใช้ท้ ัง วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพและ
วิธีการเชิ งปริ มาณ เมื่ อผลการศึ กษาแต่ละโครงการ
วิจัยที่ ได้มีความขัดแย้งกันก็ยากที่ จะสรุ ปผลรวมว่า
วิ ธี ก ารใดถู ก ต้อ งเหมาะสมหรื อไม่ เ หมาะสม แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี ใน
กรณี ที่ ผ ลการศึ ก ษาแต่ ล ะโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ จ ะ
สอดคล้องกันหรื อไม่สอดคล้องกันก็ตาม ผลการวิจยั
แต่ละวิธียงั ถือว่ามี ความน่ าเชื่ อถื อในแต่ละวิธีวิจัยที่
ศึกษา การสรุ ปผลการวิจยั จึงควรแยกสรุ ปในแต่ละวิธี
และถือว่าทุกข้อมูลที่ได้มีประโยชน์ต่องานวิจยั ทั้งสิ้น
ดัง นั้น กล่ า วโดยสรุ ป สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง การวิจัย
แบบผสมผสานวิธีที่ดี คือต้องชี้ นามาจากคาถามการ

วิจยั และใช้ระเบียบวิธีวิจยั ของแต่ละวิธีในการศึกษา
มีการแสดงถึงวิธีการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือในแต่
ละวิธี ควรแยกการอธิ บายผลที่ ได้จากการศึกษา และ
ทั้ งสองวิ ธี ที่ ศึ ก ษาสามารถแยกในการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ได้
ในปั จจุ บนั การวิจยั แบบผสมผสานวิธี มีการ
นามาใช้ในการวิจยั ทางสุ ขภาพมากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ น
กลุ่ ม แนวคิ ด ปฏิ ฐ านนิ ย มและกลุ่ ม แนวคิ ด ปรากฏ
การณ์นิยม ที่ตอ้ งใช้ท้ งั สองวิธีในการตอบคาถามการ
วิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิต สุ ขภาพและพฤติกรรมมนุ ษย์
ซึ่ งวิธีเดี ยวไม่สามารถตอบคาถามได้สมบูรณ์ชดั เจน
ฉะนั้นนักวิจัยจึ งควรศึ กษาและสร้ างความเข้าใจใน
วิธีการที่ถูกต้องก่อนการนาการวิจยั แบบผสมผสานวิธี
ไปใช้ในการวิจัย ซึ่ งวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธีน้ ี
เป็ นวิธี ก ารที่ มี ป ระโยชน์ ส ร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งานวิจยั ทาให้งานวิจยั มีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งผลการวิจยั ที่
ได้สามารถจะนาไปสู่ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านสุขภาพต่อไป
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