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ในโลกของวิชาการและโลกของการปฏิบัติงานวิจัยและประเมินต่างที่รู้จักยอมรับน ามาใช้ทั้งในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือของการสั่งสมสร้างองค์ความรู้ และการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานที่ปฏิบัติกันอย่าแพร่หลายนับตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และแม้กระทั้งในอนาคตก็ตาม ส าหรับตัวตนการวิจัย
และประเมินในฐานะทีเ่ป็นศาสตร์นั้นก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านองค์ความรู้ ( body of 
knowledge ) ค าศัพท์เฉพาะ ( technical term )  และวิธีการที่ใช้สืบค้นสั่งสมองค์ความรู้ การวิจัยและ             
การประเมินก็ได้มีพัฒนาการของเทคนิควิธีมาตามล าดับ นับจากเทคนิควิธีที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา 
ค้นหาความรู้ ความจริงในเชิงกระแสเดี่ยว คือ วิธีวิทยาการเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) หรือ
วิธีวิทยาการเชิงปริมาณ (qualitative methodology) จนถึงวิธีเชิงผสมผสาน (mixed method) อันเป็น
กระแสคู่ที่ได้รับการกล่าวถึงทั้งในแง่มุมองค์ความรู้ของเทคนิควิธีการที่จะน าไปใช้กันอย่างมากในทศวรรษนี้ 
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อน าเสนอสาระ ความรู้ ทั้งในแง่มุมมองพื้นฐานที่มาของวิธีเชิงผสมผสาน เทคนิค
วิธีการเชิงผสมผสานและการประยุกต์วิธีการเชิงผสมผสานส าหรับการวิจัยและประเมินผลโดยได้จัดแบ่ง
เรียงล าดับเนื้อหาสาระของหนังสือออกเป็นภาค 4 ภาค ดังนี ้

ภาคที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เป็นภาคที่ว่าด้วยเรื่องที่มาที่ไปของวิธีการเชิงผสมผสานในการวิจัยและ
ประเมินอันประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 4 บท ในบทแรกเป็นเรื่อง มโนทัศน์พื้นฐาน จะอธิบายถึงความหมาย
ค าหลัก หรือค าส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินที่จะปรากฏอยู่บ่อยๆ ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระโดยละเอียดในส่วนต่อๆ ไปตามล าดับ ค าเหล่านี้ได้แก่ ค าว่า 
การวิจัย การประเมิน การสังเคราะห์งานวิจัย การสังเคราะห์งานประเมิน การประเมินอภิมาน ต่อมาในบทที่ 
2 กล่าวถึงเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบ วิธีการและแนว
ทางการด าเนินงาน  วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพต่างเป็นวิธีวิทยาที่มุ่ง
แสวงหาความรู้ความจริงด้วยกันทั้งสิ้น แต่ก็มีความแตกต่างกันในมุมมองเกี่ยวกับความจริงตามพื้นฐานทาง
ปรัชญาที่ยึดถือ และเทคนิควิธีที่ใช้ส าหรับค้นหาความจริง ซึ่งวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณมีปรัชญาสสารนิยม
เป็นฐานของการมองและค้นหาความจริง  ในขณะที่วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพมีปรัชญาปรากฏการณ์นิยม 
ปฏิสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์และความเชื่อทางวัฒนธรรมส าหรับมองและค้นหาความจริง เนื่องจากมีปรัชญาเป็น
พื้นฐานการมองความจริงที่ต่างกัน จึงท าให้ใช้เทคนิควิธีค้นหาความจริงต่างกัน น่ันคือ วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
ปริมาณใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลวัดค่าสิ่งที่มุ่งศึกษาออกเป็นจ านวน ตัวเลขต่างๆ  แต่วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้ตัวบุคคลที่เป็นนักวิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ กิจกรรมโดยตรง  

จากนั้น บทที่ 3 จะเป็นการขยายความในเรื่องวิธีวิทยาการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างนุ่มลึกจากที่กล่าวผ่านมาในบทที่ 2  แต่ประเด็นที่แตกต่างอย่างเด่นชัดของวิธี
วิทยาการประเมินกับวิธีวิทยาการวิจัย คือ ส่วนที่เป็นเรื่องของประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมินและ
แนวทางรูปแบบการประเมินต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะของการประเมินเท่านั้น กล่าวคือ ส าหรับวิธี
วิทยาการประเมินเชิงปริมาณนั้น ประเด็นการประเมินมักได้รับการก าหนดตามทฤษฎีหรือเป็นวิธีการเชิง 
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ระบบ ในขณะที่วิธีวิทยาการประเมินเชิงคุณภาพประเด็นการประเมินมักได้มาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
สิ่งที่ประเมินร่วมกันก าหนด เกณฑ์การประเมินมีลักษณะเป็นอัตนัยขึ้นอยู่กับการรับรู้ให้คุณค่าแต่ละบุคคล 
วิธีการที่ใช้ประเมินเป็นวิธีการเชิงธรรมชาติท านองนี้ เป็นต้น 

ในส่วนสุดท้ายของภาคนี้ ซึ่งคือบทที่ 4 ได้กล่าวถึงเรื่อง ปฐมบทแห่งวิธีการเชิงผสมผสาน แนวคิด
และการด าเนินงานเชิงผสมผสานในการวิจัยเเละประเมินได้มีการพัฒนาการเป็นมาโดยล าดับ ตั้งแต่การจัด
กลุ่มส านักคิดทั้งทีเ่ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีการเชิงผสมผสานศึกษาหาค าตอบ การน าเสนอเทคนิค
การผสมผสาน การเสนอสัญลักษณ์และแบบแผนการผสมผสาน จนกระทั่งเป็นปึกแผ่นมั่นคงในฐานะเป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่ใช้ศึกษาหาค าตอบในการวิจัยและประเมิน  มีการจัดพิมพ์วารสารทางวิชาการเฉพาะทางที่เน้น
น าเสนอ รายงานวิจัยและประเมินที่ใช้วิธีการเชิงผสมผสานด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ดี การใช้วิธีการเชิง
ผสมผสานยังมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดที่ต้องตระหนักอยู่บ้าง 

ภาคที่ 2 วิธีการเชิงผสมผสานส าหรับการวิจัยและประเมิน ภาคนี้มุ่งกล่าวถึงวิธีการเชิงผสมผสาน
ส าหรับการวิจัยและประเมิน โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 บท คือ บทที่ 5 และ บทที่ 6 อันมีเนื้อหาดังนี้ 
ในบทที่ 5 กล่าวถึงวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน ซึ่งมีความหมาย คือ การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพร่วมกันหาค าตอบให้กับปัญหาการวิจัย โดยอาจเป็นการผสมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการวิจัย หรือในระหว่างขั้นตอนการวิจัยที่ศึกษาหาค าตอบในปัญหาเดียวกันและผสมผสานใน
ลักษณะต่อเนื่องกันโดยมีวิธีการวิจัยแบบหนึ่งด าเนินการศึกษาค าตอบก่อนจนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้วจึงใช้อีก
วิธีการวิจัยหนึ่งศึกษาหาค าตอบในปญัหาเดียวกันผลการศึกษาหาค าตอบด้วยวิธีการวิจัยที่ต่างกันอาจน ามาใช้
ในลักษณะส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันหรืออธิบายขยายความเพิ่มเติมในประเด็นปีกย่อยหนึ่งๆ การวิจัยเชิง
ผสมผสานมีแบบแผนด าเนินการ 4 แบบใหญ่ ได้แก่ 1) แบบแผนเชิงสามเส้า 2) แบบแผนรองรับภายใน                        
3)แบบแผนเชิงอธิบาย 4)แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิก แต่ละแบบแผนมีลักษณะเงื่อนไขการใช้แตกต่างกันและ
แบ่งออกเป็นแบบแผนย่อยด้วยกันเช่นกัน การใช้แบบแผนวิจัยเชิงผสมผสานแบบใดต้องค านึ งเกี่ยวกัน
ลักษณะปัญหาการวิจัยที่เอื้อต่อการใช้วิธีการเชิงผสมผสานและการตัดสินใจเลือกใช้แบบแผนการวิจัยเชิง
ผสมผสานใด ๆ จ าเป็นต้องพิจารณาตอบค าถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ใช้เกี่ยวที่ใช้ด าเนินการวิจัย น้ าหนัก
ความส าคัญของวิธีการวิจัย ทั้ง 2 วิธี และลักษณะการผสมข้อมูล แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแต่ละแบบ
ต่างก็มีจุดแข็งและประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งด้วยกันทั้งสิ้น ซึ้งนักวิจัยต้องตระหนักในการเลือกใช้ 

จากนั้นบทที่ 6 จะเป็นเรื่องของวิธีการประเมินเชิงผสมผสาน เป็นการใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพร่วมกันศึกษาหาข้อมูลเพื่อตัดสินหาคุณค่าของสิ่งประเมิน แนวคิดวิธีการประเมินเชิง
ผสมผสานมีพัฒนาการควบคู่มากับวิธีการวิจัยเชิ งผสมผสาน ซึ่งเห็นได้จากแบบแผนการประเมินเชิง
ผสมผสานบางแบบที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับแบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแต่อย่างไรก็ดี กลุ่มนักประเมิน
ได้คิดและน าเสนอแบบแผนการประเมินเชิงผสมผสานเพื่อใช้ด า เนินงานประเมินของตนเอง โดยเฉพาะ 
Green and Caracelli ที่เสนอแบบแผนการประเมินออกเป็น 2 แบบแผนใหญ่ ได้แก่ แบบแผนองค์ประกอบ
ซึ่งมีลักษณะผสมผสานในขั้นตอนสรุปและตีความผลการประเมิน และแบบแผนบูรณาการที่มีการผสมผสาน
สลับกันไปมา โดยผสมผสานตั้งแต่ขั้นการก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินจึงขั้นสรุปผลการประเมิน หรือ
อาจผสมผสานในลักษณะใช้ผลการประเมินไปจากวิธีหนึ่งไปก าหนดการด าเนินงานประเมินด้วยอีกวิธีหนึ่ง 
เป็นต้น อนึ่งการใช้วิธีการประเมินเชิงผสมผสานส าหรับประเมินสิ่งประเมินใดๆ จ าเป็นต้องตระหนักใน
ข้อจ ากัดของวิธีการและผู้ประเมินด้วยเชน่กัน 

ภาคที่ 3 การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน ภาคนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และวิธีการ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีเทคนิคอย่างไรบ้าง โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 บท 
คือ บทที่ 7 และ บทที่ 8 อันมีเนื้อหาดังนี้ 
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บทที่ 7 กล่าวถึง การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการศึกษาหาค าตอบสรุปรวมจากงานวิจัยหลายๆ เรื่องที่
ศึกษาปัญหาเดียวกัน โดยมุ่งหาค าตอบว่าผลการวิจัยที่ได้เป็นอย่างไรและงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์นั้นมี
คุณลักษณะเช่นไร คุณลักษณะงานวิจัยมีความสัมพันธ์กับผลการวิจัยหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างหรือหน่วยการวิจัย
หรือการสังเคราะห์งานวิจัยคืองานวิจัยแต่ละเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ และการสังเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 2 
ประเภท ยังแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ซึ่งแต่ละประเภทมีเง่ือนไขเกี่ยวกับงานวิจัยที่น ามาใช้การสังเคราะห์และมี
วิธีการด าเนินงานสังเคราะห์แตกต่างกัน แต่อาจสรุปขั้นตอนส าคัญๆของการด าเนินงานสังเคราะห์งานวิจัยได้
ตามล าดับ คือ1) ก าหนดวัตถุประสงค์การสังเคราะห์ 2 ) พิจารณาขอบข่ายงานวิจัยที่สังเคราะห์ 3)ก าหนด
แหล่งสืบค้นงานวิจัย 4) ส ารวจงานวิจัยอย่างคร่าวๆเพื่อใช้สังเคราะห์ 5 )ก าหนดขอบข่ายที่ชัดเจนเจาะจงของ
งานวิจัยที่จะสังเคราะห์ 6) อ่านเก็บรายละเอียดงานวิจัยแต่ละเรื่อง 7)วิเคราะห์ผลการวิจัย 8)สรุปเชื่องโยง
ภาพรวมของผลการวิจัยที่สังเคราะห์ 9) เขียนรายงานผลการสังเคราะห์ 
บทที่ 8 กล่าวถึง การสังเคราะห์งานประเมิน เป็นการศึกษาวิเคราะห์หาค าตอบสรุปรวมเกี่ยวกับงานประเมิน
สิ่งเดียวกันแต่ประเมินโดยมีทีมงานประเมินต่างกัน ใช้รูปแบบหรือวิธีการประเมินต่างกัน ประเด็นการ
ประเมินต่างกัน และคุณลักษณะงานประเมินต่างกัน โดยพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ท าให้ผลการประเมินต่างกัน
หรือไม่และต่างกันเพราะอะไร การสังเคราะห์งานประเมินแบ่งเป็นการสังเคราะห์งานประเมินเชิงปริมาณและ
การสังเคราะห์งานประเมินเชิงคุณภาพส าหรับงานประเมิน อภิมาน หมายถึง การประเมินขั้นที่ 2 หรือการ
ประเมินงานประเมิน การประเมินอภิมานเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
งานประเมิน ผลจากการด าเนินงานประเมินอภิมานท าให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับงานประเมินที่น าไปใช้ส าหรับ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ประเมินสิ่งที่ได้รับการประเมิน และใช้ในการตัดสิ่งใจในความมีประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องแม่นย าของการประเมิน การประเมินอภิมานแบ่งเป็นการ
ประเมินอภิมานแบบเปน็ระยะๆ และการประเมินอภิมานแบบสรุปรวม 
  ภาคที่ 4 วิธีการเชิงผสมผสานการสังเคราะห์และประเมิน โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 บท คือ   
บทที่ 9 และ บทที่ 10 อันมีเนื้อหาดังนี้ 
  ในบทที่ 9 กล่าวถึง การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสาน เป็นประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงผสมผสาน
และการสังเคราะห์งานวิจัยเข้าด้วยกันเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้วิธีการเชิงผสมผสานซึ่งมีแบบแผนการ
สังเคราะห์เชิงผสมผสาน 4 แบบแผนหลัก ได้แก่ แบบแผนสามเส้า แบบแผนรองรับภายใน แบบแผนเชิง
อธิบาย และแบบแผนส ารวจบุกเบิก ในแต่ละแบบแผนแบ่งเป็นรูปแบบย่อยๆ ที่วัตถุประสงค์และวิธีการ
สังเคราะห์แตกต่างกัน การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสาน ต่างจากสังเคราะห์งานวิจัยที่แบบแผนและ
วิธีการสังเคราะห์ นั่นคือ การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการหาค าตอบสรุปรวมเกี่ยวกับผลการวิจัยและสร้าง
ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรปรับหรือคุณลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงปริ
มานหรือเชิงคุณภาพวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่การสังเคราะห์เชิงผสมผสานมุ่งใช้วิธีการสังเคราะห์ทั้งเชิง
ปริมานและเชิงคุณภาพร่วมกันด าเนินการสังเคราะห์และหาค าตอบสรุปผลของการวิจัยในแง่มุมภาพลึกและ
ภาพกว้าง ตลอดจนหาค าตอบอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรปรับและคุณลักษณะงานวิจัยที่สัมพันธ์กับผลของการ
วิจัย ทั้งการสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสมผสานและการสังเคราะห์งานวิจัยต่างก็งานวิจั ยเป็นหน่วยตัวอย่าง
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นเดียวกันโดยที่การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสานมีจ านวนและประเภท
งานวิจัยเพื่อการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าการสังเคราะห์วิจัย 
  สุดท้ายบทที่ 10 กล่าวถึง การสังเคราะห์งานประเมินเชิงผสมผสาน เป็นการน าแนวคิดการประเมิน
เชิงผสมผสานผนวกกับงานสังเคราะห์งานประเมิน ท าให้เกิดแนวคิดการสังเคราะห์งานประเมินเชิงผสมผสาน 
ซึ่งหมายถึงการใช้การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันศึกษาหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งประเมินเดียวกัน
ที่มีรูปเทคนิควิธีการต่างกัน และมีคุณลักษณะงานประเมินต่างกันว่าผลการประเมินจะเหมือนหรือแตกต่าง
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กันอย่างไร และต่างกันเพราะคุณลักษณะของงานประเมิน การสังเคราะห์การประเมินเชิงผสมผสานที่ผู้เขียน
น าเสนอแนวคิดนี้แบ่งเป็น 2 แบบแผนหลัก คือ แบบแผนการสังเคราะห์งานประเมินเชิงผสมผสานแบบ
องค์ประกอบ และแบบแผนการสังเคราะห์งานประเมินเชิงผสมผสานบูรณาการทั้ง 2 แบบแผนการประกอบ
แบบแผนย่อยๆ ซึ่งมีวิธีการด าเนินสังเคราะห์ต่างกัน 
หนังสือเล่มนี้ สามารถน ามาประกอบการสอน ศึกษาเพิ่มเติม และเป็นแนวทางในการสังเคราะห์งานวิจัยและ
งานประเมินเชิงผสมผสานให้ส าหรับผู้ที่สนใจได ้ 
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