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ข�อมูลการเข�าร�วมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาความรู�จากภายนอกหน�วยงาน 
ระหว�าง พฤษภาคม 2553 –  เมษายน 2554 

 

ชื่อผู�เข�าร�วมกิจกรรม : นางพิกุล  ประดับศรี 

ชื่อกิจกรรม : Visiting Scholar for Internship Program  วันที่ 25 – 30 เมษายน 2554 สถานที่ : 

University of Illinois at Urbana-Champaign USA  

ความรู�ที่ได�รับจากการเข�าร�วมกิจกรรม 

การศึกษาระบบการประเมินการสอนอาจารย*โดยนักศึกษาเป.นผู1ประเมิน การดําเนินงานของ Center of Teaching 
Excellence แนวคิดประสบการณ*การทําวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  และผสมผสานวิธีการ  การจัดหลักสูตรแบบ  
E-learning การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการวิจัย การจัดการเรียนการสอน  การนําเสนองานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู1  ได1เครือขNายนักวิชาการและนักวิจัยตNางประเทศทางสังคมศาสตร*ในระดับโลก ซ่ึงสามารถนํามาใช1ในงาน
พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนงานของสถานพัฒนาคณาจารย* 

เอกสารประกอบการเข�าร�วมกิจกรรม (กิจกรรมที่เข�าร�วม) 

- Qualitative Methods and Evaluation   By  Prof. Dr. Robert E. Stake   at The Center for 
Instructional Research and  Curriculum Evaluation(at CIRCE)   

- Class on  “Mixed Methods Research  At Room No. 245  Faculty of Education, UIUC 
               By Prof. Dr. Jennifer Green 

- Class on “The Assessment of Teaching”   Center of Teaching Exellence  ,UIUC  By 
Prof. Dr. Chris Migotsky, Director       

    -  Presentation : Thai Qualifications Framework for Higher Education  (TQF) By Ms. 
Rattinun, Ms. Pikun and  Mr. Kuntayut 

-     Doctoral student Class on “Case Study Methods”  By Prof. Dr. Robert E. Stake, at 189 
CRC  

- Research Methodology in Curriculum and Instruction    By Prof. Daniel Walsh  at 
Faculty of Education, UIUC  

- Group Sharing with  Sharon Hsaio, “technical assistance to on-line  instruction” 

- Presentation "Ethnography and Cultural Conservation: A Case Study in 
Visual  Ethnography."  By Prof.Dr. Jacquie Hill and Nang Saenghan (doctoral student)  
At Room 187 CRC 

- Tasty conversation with Prof.Dr. Chris Migotsky , Prof.Dr. Jacquie Hill, Sharon Hsaio 
and others 
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An Overview of Mixing Methods in Social Inquiry 

 By Jennifer C. Greene 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยแบบผสานวิธีการในเชิงสังคมศาสตร[ 

โดย เจนนิเฟอร[ ซี กรีนน[ 
 

การนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการนั้นวิทยากร (Prof. Dr.Jennifer C. 

Greene) ได1กําหนดประเด็นหลักวNาเพ่ือเป.นการสร1างความเข1าใจและแนวคิดเบ้ืองต1นเก่ียวกับวิธีการของการ

วิจัยแบบผสมผสานวิธีการในเชิงสังคมศาสตร* ซ่ึงรวมถึงการตระหนักถึงคุณคNาในความคิดเก่ียวกับการนําวิธีการ

วิจัยไปใช1 และให1ผู1เข1ารNวมการบรรยายได1รับทักษะพ้ืนฐานในการฝvกปฏิบัติ  โดยเฉพาะวัตถุประสงค*และการ

ออกแบบการวิจัย 

มุมมองของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเน1นวิธีการซ่ึงเป.นสากลและเชื่อมโยง ใช1วิธีการมากกวNาการวิจัย

แนวสังคมศาสตร*แบบด้ังเดิม  เป.นวิธีการในการทําให1เกิดความเข1าใจท่ีดีกวNา  โดยสิ่งท่ีจะถูกนํามาผสมผสานใน

การวิจัยมีสามสNวน คือ สมมติฐานเก่ียวกับความเชื่อ  ทฤษฎี (theory)  คุณคNา (value) ซ่ึงจะนําไปสูN ระเบียบ

วิธีวิจัย (methodology) แล1วไปสูN วิธีการ (method) ท้ังสามสNวนนี้มีความเชื่อมโยงและย1อนกลับไปหากันได1 

ในการวิจัยลักษณะนี้ การกําหนดจุดมุNงหมาย และความเชื่อมโยง ใช1ได1มากกวNาหนึ่งวิธีการ ซ่ึงแตกตNางจากการ

วิจัยเชิงสังคมศาสตร*แบบด้ังเดิม มีการใช1ระเบียบวิธีการ และหรือวิธีการในการศึกษาท่ีทําให1เข1าใจมากข้ึน จึง

เป.นการศึกษาแบบผสมผสาน เม่ือมีการเชื่อมโยงบางอยNางระหวNางวิธีการหลายๆ วิธี และกลุNมของข1อมูล ใน

หนึ่งหรือหลายข้ันตอนของการทําการวิจัย  

จุดประสงค*แรกของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการคือเพ่ือทําให1เกิดความเข1าใจท่ีดีข้ึนเก่ียวกับ

ปรากฏการณ*ของมนุษย* ความเข1าใจท่ีดีกวNา สามารถท่ีจะได1รับผNานแนวคิดท่ีแตกตNางกันหลายๆ แนวคิด ใน

การได1รับปรากฏการณ* ระดับท่ีสูงข้ึน (และเป.นรูปธรรม) ของความแตกตNางของมุมมองทําให1เข1าใจได1งNายมาก

ข้ึนการวิจัยแบบผสมผสานท่ีดีอยูN ในการยอมรับในวิธีการท่ีหลากหลายของมโนทัศน*และมองเห็นถึง

ปรากฏการณ*ของมนุษย* 

วิทยากรได�นําเสนอตัวอย�างการทําวิจัยแนวผสมผสานวิธีการ เป̀นการศึกษาเก่ียวกับการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งระดับประเทศของประชาชนท่ัวโลก โดยเสนอคําถามการวิจัยและวิธีการผสมผสาน เพ่ือมองให�

เห็นภาพชัดเจน ดังนี้ 

นางพิกุล ประดับศร ี
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คําถามการวิจัย : ประชาชนมีเหตุผลอะไรในการลงคะแนนเสียงหรือไมNลงคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง

ระดับประเทศ  โดยศึกษาจาก 25 ประเทศท่ัวโลก 

การผสมในระดับของวิธีการ  ได1แกN   แบบสอบถาม การสัมภาษณ* 

การผสมในระดับของระเบียบวิธี (และวิธีการ) ได1แกN วิธีการเชิงสํารวจ การเลือกวิธีกรณีศึกษา 

การผสมในระดับของปรัชญาแนวคิด ทฤษฎี (รวมถึงระเบียบวิธีและวิธี)  คือการผสมทฤษฎีของกฎระเบียบ

เก่ียวกับการเลือกต้ังท่ีแตกตNางกัน  และ การรวมแนวคิดท่ีเป.นจริง ของบริบทในการเลือกต้ัง  แนวคิดท่ีเกิด

จากการสร1างสมความรู1เก่ียวกับการเลือกต้ัง   

การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการจะสร�างความเข�าใจท่ีดีข้ึน  โดยมีจุดประสงค[เพ่ือ 

1) เป.นการตรวจสอบสามเส1า (Triangulation) เป.นการใช1วิธีการท่ีแตกตNางกันเพ่ือตรวจสอบผลการวิจัยให1
ตรงกันจากปรากฏการณ*เดียวกัน  เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ัน และสามารถอธิบายและปกป}องข1อสรุปนั้นได1 

2) เป.นการเสริมให1สมบูรณ*หรือเติมให1เต็ม  (Complementarily)  คือการใช1วิธีการท่ีแตกตNางกัน เพ่ือ
ตรวจสอบปรากฏการท่ีเหลื่อมกัน หรือมุมหลายมุมท่ีอยูNในปรากฏการณ*เดียวกัน ในขณะท่ีผลจาก
วิธีการได1ถูกใช1เพ่ือ เพ่ิม โต1แย1ง ทําให1กระจNาง จากผลของวิธีตรงกันข1าม  โดยผNานความเข1าใจท่ีรอบรู1
มากข้ึน   

3) เป.นการพัฒนา (Development)  คือ ข้ันตอนของการใช1วิธีการ ท่ีแตกตNาง เ พ่ือตรวจสอบ
ปรากฏการณ*ท่ีเหมือนกัน  เม่ือผลของวิธีการแรก ถูกนําไปใช1เพ่ือเป.นข1อมูลในการพัฒนาวิธีการท่ีสอง 
(นําเอาผลจากการศึกษาในข้ันตอนหนึ่งไปใช1ให1เป.นประโยชน*กับในอีกข้ันตอนหนึ่ง) 

4) เป.นการขยาย  (Expansion) คือการใช1วิธีการท่ีแตกตNางกันเพ่ือตรวจสอบปรากฏการณ*ท่ีแตกตNางกัน 
เพ่ือขยายงานวิจัยให1ให1ขอบขNายท่ีกว1างขวางมากข้ึน โดยผNานความเข1าใจท่ีรอบรู1มากข้ึน 

5) เป.นการริเริ่ม (Initiation)  คือ การใช1ท่ีเป.นสากลสําหรับวิธีการท่ีแตกตNางกันเพ่ือจะหาข1อขัดแย1ง รหือ
แนวคิดใหมNท่ีมองเห็นเพ่ือปรากฏการณ*ท่ีได1หรือกลุNมของปรากฏการณ* (เชNน ค1นหาประเด็นท่ี
ผิดปกติ  ประเด็นท่ีผิดธรรมดา  ประเด็นท่ีขัดแย1งหรือทัศนะใหมN ๆ  เป.นต1น) 

 

ตารางท่ีแสดงถึงจุดประสงค*ของการผสมผสานวิธีการ 

เปdาหมาย ปรากฏการณ[ เมื่อไหร�ท่ีควรผสม 
Triangulation  เดียวกัน สุดท1าย 
Complementarily เดียวกัน (ซับซ1อนและมีมมุมองหลาย

ด1าน) 
ระหวNางการศึกษา หรือ ระหวNางการ
วิเคราะห* 

Development เดียวกัน ระหวNางการศึกษา 
Expansion แตกตNาง สุดท1าย 
Initiation เดียวกัน ระหวNางการศึกษา 
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มิติหลักในการออกแบบการวิจัย 
1. ตรวจสอบวNาปรากฏการณ*นั้นเป.นปรากฏการณ*เดียวกันหรือแตกตNางกันโดยใช1วิธีการท่ีแตกตNาง

กัน (ในการศึกษา) 
2. ผสมในตอนท1ายหรือผสมระหวNางการศึกษา (Component designs, Integrated designs) 
3. ใช1ท้ังสองวิธีเทNาๆ กัน หรือเน1นวิธีใดวิธีหนึ่งมากกวNาอีกวิธี 
4. ใช1ตNอเนื่องกันหรือนําใปใช1พร1อมๆ กัน 
 

โดยการวิจัยแบบผสมผสานวิธกีารจะเป.นการบูรณาการ ซ่ึงบูรณาการภายในข้ันตอนการวิจัยได1แกN 

1. การบูรณาการในข้ันการวิเคราะห*ข1อมูล จะเป.นการเชื่อมโยงข1อมูลท่ีแตกตNางกันจนกระท่ัง

ข้ันตอนการแปลผล และจะต1องมีกรอกบแนวคิดท่ีดี มีการกําหนดกรอบของข1อมูล และการ

อธิบาย การถNายโยงข1อมูล  การหา การหาความสัมพันธ*ของข1อมูลและการเปรียบเทียบข1อมูล 

การวิเคราะห* การสรุปผลและการตีความ 

2. การบูรณาการข้ันการวิเคราะห*  กรอบแนวคิด จะเป.นการถNายโยงข1อมูล การวิเคราะห*ความ

เป.นไปได1    โดยการถNายโยงข1อมูล จากหนึ่งไปยังอีกข้ันหนึ่ง  การรวมหรือเชื่อมข1อมูล เป.นกลุNม

ของข1อมูลหลายๆ กลุNม รวมให1เป.นหนึ่งเดียว การเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ*ของข1อมูล  

การพิจารณาหารูปแบบ    ความสําคัญของข1อมูล  กรณีศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด  

3. การบูรณาการข้ันการนําเสนอข1อมูล วิธีวิเคราะห*ท่ีใช1เป.นหลักในการวิเคราะห* นําไปสูNการแปล

ผลและการสรุป   การวิเคราะห*เพ่ือยืนยัน  การทํา pattern matching   การนําเสนอข1อมูล

แบบบูรณาการ 

ดังนั้น การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) จึงเป.นการนําเทคนิควิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณและเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันในการทําวิจัยเรื่องเดียวกัน เพ่ือท่ีจะตอบคําถามการ

วิจัยได1สมบูรณ*ข้ึนกวNาในอดีต  โดยการผสมนั้นเกิดข้ึนภายในข้ันตอนของการวิจัย ซ่ึงกระบวนทัศน*การวิจัยท่ีใช1

อาจเป.นเชิงปริมาณ แตNการรวบรวมข1อมูลอาจเป.นเชิงคุณภาพ หรือในทางกลับกันหรือข1อมูลท่ีรวบรวมมาอาจ

เป.นข1อมูลเชิงคุณภาพ  แตNอาจวิเคราะห*ให1เป.นเชิงปริมาณ ด1วยการปรับข1อมูลเชิงคุณภาพเป.นเชิงปริมาณ หรือ

ข1อมูลเชิงปริมาณ แตNวิเคราะห*ให1เป.นข1อมูลเชิงคุณภาพ ด1วยการปรับข1อมูลเชิงปริมาณให1เป.นข1อมูลเชิง

คุณภาพ 

 
 


