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Abstract 

This article is a review of the book, “Designing and Conducting Mixed Methods 
Research” by John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark, Sage Publication, Los Angeles,  
USA, ISBN: 978-1-4129-7517-9 (pbk.) in 2011. This book was written based on the writers’ 
experiences. They found that researchers were mostly curios about the procedures of mixed 
method research. This book focuses on the nature of mixed method research; philosophy; 
conducting of research comparing and analyzing six published articles. This book could be very 
useful to expanding the frontiers of the body of knowledge and the development of the research 
in any field in future. 
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บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การออกแบบและการดําเนินการวิจัยผสานวิธี 
 

วิชุดา กิจธรธรรม1 
หัตถกานต์ มีหริัญ2 

 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนําหนังสือ “Designing and Conducting Mixed Methods 
Research” ซึ่งเป็นหนังสือที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2555 โดย John W. Creswell และ Vicki L. Plano Clark 
สํานักพิมพ์ Sage Publication ณ Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา ISBN: 978-1-4129-7517-9 (pbk.) 
หนังสือเล่มน้ี เขียนขึ้นจากข้อค้นพบจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่พบว่า นักวิจัยจํานวนมากมีความสนใจใคร่รู้
อย่างมากเก่ียวกับกระบวนการวิจัยผสานวิธี เน้ือหาที่นําเสนอจึงเน้นการนําเสนอธรรมชาติของการวิจัยผสานวิธี 
แนวคิดเชิงปรัชญา การดําเนินการวิจัย พร้อมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ยกตัวอย่างประกอบจากงานวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่แล้ว 6 เรื่อง หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการขยายขอบเขตขององค์ความรู้และ        
การพัฒนาการวิจัยในสาขาต่างๆ ในอนาคต 

คําสําคัญ: การวิจัยผสานวิธี การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยทางการศึกษา 
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บทนํา 
การออกแบบการวิจัยเป็นขั้นตอนที่มี

ความสําคัญขั้นตอนหน่ึงของการวิจัย เพ่ือนําไปสู่
การตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีความ
ลุ่มลึก โดยมิได้ยึดติดอยู่กับวิธีการวิจัยทางปริมาณ
และเชิงคุณภาพในทางใดทางหน่ึง ทําให้ในระยะ 
5-10 ปีหลังนี้ การออกแบบการวิจัยแบบผสมหรือ
การวิจัยผสานวิธี (Mixed methods research) 
จึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยจํานวนมากในหลาย
สาขา โดยเฉพาะการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บทความ น้ี จึ ง นํ า เ สนอกา ร วิ จ า ร ณ์ห นั งสื อ 
“Designing and Conducting Mixed Methods 
Research” พิมพ์เผยแพร่เป็นคร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ. 
2554 (ค.ศ. 2011) โดย John W. Creswell ซึ่ง
ดํารงตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ผู้เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเนบราสก้า 
ลินคอล์น มานานกว่า 30 ปี และได้เขียนหนังสือ 
12 เล่มเก่ียวกับการออกแบบการวิจัย และเป็น
บรรณาธิ ก า รร่ วม  ( Coeditor)  ของวารสาร 
Journal of Mixed Methods Research สําหรับ
ผู้เขียนอีกคนหน่ึงคือ  Vicki L. Plano Clark เป็น
ผู้อํานวยการของ The Office of Qualitative 
and Mixed Methods Research (OQMMR) 
ของมหาวิทยาลัยเนบราสก้า ลินคอล์น  

ในหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของการวิจัยผสานวิธี โดยขยาย
แนวคิดเพ่ิมเติมจากหนังสือเล่มที่เขียนมาก่อนหน้าน้ี  
พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของวิธีการวิจัย
ผสานวิธี ทั้งด้านเน้ือหาและวิธีการโดยเน้นยํ้าถึง
จุดมุ่งหมายที่จะหาทางออกของปัญหาการวิจัย 
เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับนักวิจัยในการนําไปใช้ใน
การศึกษาวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกันได้มี
การยกตัวอย่างจากงานวิจัย 6 เรื่องที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่เพ่ือให้   
ผู้ อ่านทําความเข้าใจได้ ง่ายจากการวิเคราะห์ 
เชิงเปรียบเทียบจากงานวิจัยที่เป็นตัวอย่างดังกล่าว 
 
เนื้อหา 

ที่มาของหนังสือเล่มน้ีเกิดจากการที่ผู้เขียน
ได้ทําการสอน  อบรมเชิงปฏิบั ติการและการ
นําเสนอแนวคิดและวิธีการวิจัยผสานวิธี ในที่ต่างๆ 
แล้วยังพบว่า มีนักวิจัยจํานวนมากที่ ต้องการมี
ความรู้ที่กระจ่างชัดเก่ียวกับกระบวนการวิจัย 
ผสานวิธี ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการวิจัย เทคนิค 
และกลยุทธ์ของการวิจัยผสานวิธี ผู้เขียนจึงมีความ
ต้องการท่ีจะนําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและ
แนวโน้มของการวิจัยผสานวิธี เน้ือหาของหนังสือ
เล่มน้ี เริ่มต้นจากการปูพ้ืนให้เห็นถึงลักษณะของ
การวิจัยผสานวิธี แนวคิดเชิงปรัชญา และการ
ดําเนินการวิจัยผสานวิธีที่ละขั้น พร้อมทั้งเกณฑ์
การประเมิน โดยเน้นการยกตัวอย่างจากงานวิจัยที่
มีคุณภาพ 6 เรื่องที่ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ใน
วารสาร JMMR แม้จะเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 แต่
หนังสือเล่มน้ีก็มีเน้ือหาเพ่ิมเติมจากการพิมพ์ครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2007) อยู่หลายส่วน 
สําหรับเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีได้แจกแจงไว้ถึง 9 
บท พร้อมทั้งภาคผนวก สรุปเน้ือหาที่น่าสนใจใน
แต่ละบท ดังน้ี 

บทที่ 1 ผู้เขียนกล่าวถึงธรรมชาติของการ
วิจัยผสานวิธี การทําความเข้าใจกับลักษณะของ
การวิจัยผสานวิธี การให้ความหมายตามจุดเน้น
ของการวิจัยผสานวิธีที่เขียนไว้ในหนังสือที่ผ่านมา
ในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนหนังสือแต่ละคนจะมี
หลักการให้ความหมายของการวิจัยผสานวิธีโดยมี
จุดเน้นที่มีความคล้ายคลึงกันบ้าง และแตกต่างกัน
บ้าง มีการตัวอย่างการวิจัยผสานวิธี การอ้างถึง
แนวคิดเชิงปรัชญาของการวิจัยผสานวิธีที่ผ่านมา 
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ในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาหรือโจทย์วิจัยที่เหมาะสม
กับการวิจัยผสานวิธี และประเด็นที่ท้าทายของการ
วิจัยผสานวิธี เป็นต้น 

   บทที่ 2 รากฐานของการวิจัยผสานวิธี
เน้ือหาในบทน้ี กล่าวถึงจุดเร่ิมต้นการวิจัยผสานวิธี  
ที่มีมาต้ังแต่ในทศวรรษที่ 1980 ได้อ้างอิงถึง
หนังสือที่เขียนขึ้นในระยะเริ่มต้นทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และในประเทศ
แคนาดา สาเหตุที่มีการก่อตัวของการวิจัยผสานวิธี  
วิวัฒนาการของการวิจัยผสานวิธีในแต่ละระยะ 
ต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ถึงปัจจุบัน 
ประเด็นที่มีความโต้แย้งและข้อคําถามที่สําคัญๆ  
ที่ เ กิดขึ้ นในการวิจั ยผสานวิ ธี  กระบวนทัศน์         
เชิงปรัชญาของการวิจัย 4 แบบคือ 1) กระบวนทัศน์
หลังปฏิฐานนิยม (Postpositivism) 2) กระบวนทัศน์ 
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) 3) กระบวนทัศน์
การมีส่วนร่วม (Participatory) และ 4) กระบวนทัศน์ 
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) อย่างไรก็ดีเมื่อ เปรียบเทียบ 
กับแนวคิดของ Charles Teddlie และ Abbas 
Tashakkori ในหนังสือเรื่อง Foundations of 
Mixed Methods Research: Integrating 
Quantitative and Qualitative Approaches in 
the Social and Behavioral Sciences ที่เผยแพร่ใน 
พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) จะพบว่า มีความแตกต่างกัน
ในกระบวนทัศน์เชิงปรัชญาเล็กน้อย คือ กระบวน
ทัศน์เชิงปรัชญาตามแนวคิดของ Teddlie และ 
Tashakkori มี 5 แบบ (อุษา ศรีจินดารัตน์, 2555) 
คือ 1) กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism)     
2) กระบวนทัศน์หลังปฏิฐานนิยม (Postpositivism) 
3) กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมนิยม (Social 
constructivism) 4) กระบวนทัศน์ปฏิบั ติ นิยม 
(Pragmatism) และ 5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Transformative perspective) ส่วนที่มีความ
แตกต่างกัน คือ แนวคิดเชิงปรัชญาของหนังสือเล่มน้ี 

มีกระบวนทัศน์การมีส่วนร่วม (Participatory) 
เป็นแนวคิดพื้นฐานแต่หนังสือของ Teddlie และ 
Tashakkori มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็น
แนวคิดพ้ืนฐาน 

บทที่ 3 เป็นเน้ือหาเก่ียวกับการเลือกการ
ออกแบบการวิจัยผสานวิธี ประกอบด้วย หลักการ
ในการออกแบบการวิจัยผสานวิธี วิธีการที่ใช้ในการ
ออกแบบการวิจัยหลากหลายวิธี เช่น Typology- 
based approach เป็นต้น และแสดงการวิเคราะห์
เพ่ือจําแนกวิธีการออกแบบการวิจัยที่ปรากฏใน
หนังสือเล่มต่างๆ ที่เขียนต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2502 
(ค.ศ. 1959) ถึงปัจจุบัน หลักการสําคัญที่ใช้ในการ
ตัดสินใจที่ใช้ในการออกแบบการวิจัยผสานวิธี  
วิธีการผสานการวิจัยเชิงปริมาณเข้ากับการวิจัย 
เชิงคุณภาพ อธิบายแนวคิดเชิงปรัชญา พร้อมกับ
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของการออกแบบการวิจัย
ผสานวิธี 

บทที่ 4 ตัวอย่างการวิจัยที่มีการออกแบบ
การวิจัยผสานวิธี ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน 
Journal of Mixed Methods Research (JMMR) 
จํานวน 6 เรื่อง ที่มีการผสานวิธีการวิจัยในแบบต่างๆ 
โดยใช้วิธีการอธิบายด้วยการต้ังประเด็นข้อสังเกต 
ใ ช้ตาราง วิ เคราะห์  และใ ช้แผนภาพในการ
เปรียบเทียบการประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่าง เพ่ือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้จากตัวอย่าง
งานวิจัยทั้ง 6 เรื่อง 

บทที่ 5 การนําเสนอการวิจัยผสานวิธี ใน
เน้ือหามีรายละเอียดต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัย
ได้แก่ วิ ธีการต้ังช่ือเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าเป็น    
การวิจัยผสานวิธี วิธีการต้ังโจทย์หรือกําหนดปัญหา 
การวิจัย การกําหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัย และ
การต้ังสมมติฐานการวิจัย เป็นต้น  
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สําหรับการนําเสนอในบทท่ี 6 บทที่ 7 และ 
บทที่ 8 มีเน้ือหาที่ไม่ได้แตกต่างจากที่พิมพ์ครั้งแรก 
มากนัก คือ บทที่ 6 เป็นเน้ือหาเก่ียวกับวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยผสานวิธี ซึ่ งผู้ เขียน
เลือกใช้คําศัพท์เฉพาะที่สําคัญอยู่หลายคํา ได้แก่ 
การเลือกตัวอย่าง (Sampling) การได้รับอนุญาต
(Gaining permissions) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Collecting data) การบันทึกข้อมูล(Recording  
the data) และการบริหารการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Administering the data collection) เป็นต้น 
พร้อมทั้งการเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพในการวิจัยผสานวิธี บทที่ 7 
การวิเคราะห์และแปลความหมาย ข้อมูลในการวิจัย
ผสานวิธี ในบทน้ีจะกล่าวถึงหลักการพ้ืนฐานของ 
การแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่นํามาใช้อย่างเป็นลําดับขั้น
และการผนวกผลการวิเคราะห์ในการวิจัยผสานวิธี 
และการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ และบทที่ 8  
การเขียนและประเมินการวิจัยผสานวิธี เน้ือหาใน
บทน้ีจะเป็นการนําเสนอโครงสร้างการเขียนเค้า
โครงการวิจัย และเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์ของการวิจัยผสานวิธี รายละเอียดของ
เน้ือหาแต่ละส่วน พร้อมตัวอย่างการเขียนเค้าโครงฯ 
นอกจากน้ียังมีการแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้าง     
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในวารสาร และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของการวิจัยผสานวิธี 
พร้อมทั้งการยกตัวอย่างประกอบ 

บทที่ 9 เป็นบทสรุปและการให้ข้อเสนอแนะ 
สํ าหรั บการออกแบบการ วิ จั ยผสานวิ ธี และ
วิธีดําเนินการวิจัยผสานวิธี ทั้งในด้านการเขียน    
การให้ความหมาย การใช้คําศัพท์ หลักปรัชญา 
การออกแบบ และการสร้างคุณค่าให้แก่การวิจัย
ด้วยการวิจัยผสานวิธี 

ภาคผนวก ประกอบด้วยรายละเอียด      
ของบทความวิจัยที่ เ ป็น ตัวอย่างทั้ ง  6  เรื่ อง         
ซึ่งเป็นงานวิจัยผสานวิธีที่ได้รับการเผยแพร่ในปี 
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2552  

 
บทสรุป: ประโยชน์และการนําไปใช้  

หนังสือเล่มน้ีมีความแตกต่างจากหนังสือที่
นําเสนอแนวคิดการวิจัยผสานวิธีเล่มอ่ืนๆ คือ 
เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทํางาน ที่พบว่ายังมี
ประเด็นที่มีความท้าทายสําหรับนักวิจัยที่มีความ
สนใจที่จะใช้การวิจัยผสานวิธี เสนอเน้ือหาใน
หนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนจึงมุ่งเน้นการนําเสนอแนวคิด 
พร้อมกับการยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ การใช้ตารางและแผนภาพ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการวิจัยผสานวิธี 
ตัวอย่างการวิจัยที่นํามายกตัวอย่างเป็นงานวิจัยที่
ได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการ และเผยแพร่ใน
วารสารการวิจัยผสานวิธี ทําให้ผู้อ่านเข้าถึง และทํา
ความเข้าใจกับตัวอย่างได้ง่ายขึ้น นับได้ว่าเป็น
จุดเด่นของหนังสือเล่มน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับ
ห นั งสื อที่ น่ า สน ใจ อีก เล่ มห น่ึ งของ  Charles 
Teddlie และ Abbas Tashakkori ที่เผยแพร่  
ใน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เรื่อง Foundations of 
Mixed Methods Research: Integrating 
Quantitative and Qualitative Approaches in 
the Social and Behavioral Sciences ที่ได้มี
การวิจารณ์โดย อุษา ศรีจินดารัตน์ (2555) จะพบว่า 
หนังสือทั้งสองเล่มน้ี มีความคล้ายคลึงกันในประเด็น
ของแนวคิดเชิงปรัชญาท่ีเป็นฐานของการวิจัย 
ผสานวิธี อย่างไรก็ดี จะพบว่าในหนังสือเล่มน้ียังมี
จุ ด เ ด่น อีกประการห น่ึงคื อ  แสดงใ ห้ เห็นถึ ง
วิวัฒนาการของการวิจัยผสานวิธีต้ังแต่ในระยะ
เริ่มแรก ทั้งในด้านของแนวคิด กระบวนการ และ
เทคนิคของการผสานการวิจัยเชิงปริมาณและ      
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เ ชิงคุณภาพ ที่ เ ป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้ที่มี       
ความสนใจ  

เมื่อพิจารณาวิธีการนําเสนอเน้ือหาของ
ผู้เขียนจะเห็นได้ว่า มีลําดับของการนําเสนอโดย
การปูพ้ืนฐานต้ังแต่ลักษณะธรรมชาติของการวิจัย
ผสานวิธี พัฒนาการของการวิจัยผสานวิธี จนถึง
หลักการในการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการเขียนรายงานพร้อมทั้งเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของงานวิจัย แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ เขียนมีความเข้าใจในตัวนักวิจัยอย่างลึกซึ้ ง  
ทําให้นักวิจัยที่ ไ ด้อ่านหนังสือวิจารณ์สามารถ
พัฒนาตนเองจากการเป็นนักวิจัยมือใหม่ไปเป็น
นักวิจัยที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี การอธิบาย
ประกอบแผนภาพและตารางวิเคราะห์ในแต่ละบท 
รวมจํานวนมากกว่า 25 ภาพ และมากกว่า 20 ตาราง 
ทําให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ
เรื่องน้ันๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งในตอนท้ายบทของ    
ทุกบทมี “บทสรุป” ที่บ่งช้ีจุดเด่นและเน้ือหาสําคัญ
ของบทน้ัน ทําให้ผู้ อ่านสามารถสรุปรวบยอด
ความคิดได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 นอกจากน้ี แนวโน้มของหนังสือเล่มน้ี        
ยังมีความน่าสนใจในส่วนของเน้ือหาที่มิได้จํากัด 
อยู่ในเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาการศึกษา แต่จะ
เป็นคู่มือสําหรับนักวิจัยในสาขาอ่ืนๆ ที่หันมา       
ให้ความสนใจกับวิธีการวิจัยผสานวิธีที่นับวันจะ
ขยายตัวมากขึ้น เป็นสัญญาณที่ บ่งบอกถึงการ
นําไปสู่ข้อค้นพบขององค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ต่างๆ 
ในอนาคต 
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