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คาํนํา 

 การวิจัยป็นหนຌาทีไหลักของคณาจารย์฿นสถาบันอุดมศึกษา ฿นการสวงหาความรูຌ ขຌอทใจจริงนํามา
สรຌางองค์ความรูຌ฿หมหรือวิทยาการ฿หมพืไอ฿ชຌ฿นการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพอันนําเปสูการผลิตบัณฑิตทีไมี
คุณภาพ  ทีไผานมาสํานักวิจัยมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตเดຌจัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการวิจัยกบุคลากรภาย฿น
มหาวิทยาลัยดยหัวขຌอการอบรมจะมีความกีไยวขຌองกับการวิจัยชิงปริมาณละการวิจัย฿นชิงคุณภาพวิธี฿ด 
วิธีหนึไง  ซึไงระยะหลังนักวิจยัเดຌนํารูปบบการวิจัยทัๅงสองบบนีๅมาผนวกรวมขຌาดຌวยกัน ทํา฿หຌกิดรูปบบการ
วิจัยบบ฿หมขึๅน รียกวา การวิจัยบบผสมผสานวิธี  ซึไงป็นวิธีการวิจัยทีไดึงจุดดนหรือขຌอดีของการวิจัยทัๅง 
ชิงปริมาณละการวิจยัชิงคุณภาพมาผสมผสานทัๅงทคนิค กระบวนการวิธีละนวคดิขຌาดຌวยกัน 
 สํานักวิจัยหในความสําคัญของรืไองการวิจัย฿นรูปบบดังกลาว  จึงเดຌจัดสัมมนาวิชาการรืไอง 
“วิธีการวิจัยบบผสมผสาน (Mixed Method)” พืไอ฿หຌนักวิจัยเดຌรับทราบนวคิด หลักการ ละวิธีการของ
การวิจยับบผสมผสานวิธี (Mixed Method) พืไอสามารถนําเปตอยอดดํานินการวิจัยละเดຌพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร฿หຌมีคณุภาพสูงเดຌตอเป 
 

 

 

คณะทํางาน 
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ครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปกีารศึกษา  2558 

การสัมมนาวิชาการ  
รืไอง วิธีการวิจัยบบผสมผสาน (Mixed Method) 

**************** 

หลักการละหตุผล 
 ปัจจุบันการวิจยันัๅนเดຌมีการปรับปลีไยนรูปบบการวิจยัทีไหลากหลายขึๅน จากทีไคยดํานินการวิจัย
บงออกป็น 2 ประภทอยางชัดจน คือ การวิจยัชิงปริมาณ (Quantitative Research) ป็นการวิจยัทีไ
วิคราะห์ตัวปรพืไอนํามาอธิบายละพยากรณ์รืไองราวทีไกิดขึๅน ละการวิจยัชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ป็นการวิจยัทีไอาศัยการสังกต การวิคราะห์นืๅอหาพืไอนํามาอธิบายสิไงทีไกิดขึๅน ซึไง฿นระยะหลังเดຌ
มีนักวิจยับางทานเดຌพยายามนํารูปบบการวิจยัทัๅงสองบบนีๅมาผนวกรวมขຌาดຌวยกัน ทํา฿หຌกิดรปูบบการ
วิจัยบบ฿หมขึๅน รียกวา การวิจยับบผสมผสานวิธี หรือการวิจยับบผสม หรือการวิจยับบผสานวิธี(Mixed 

Method) ซึไงป็นวิธีการวิจยัทีไดึงจุดดนหรือขຌอดีของการวิจยัทัๅงชิงปริมาณละการวิจยัชิงคุณภาพมา
ผสมผสานทัๅงทคนิค กระบวนการวิธีละนวคดิขຌาดຌวยกัน 
 ดຌวยหตุนีๅ สํานักวิจยัหในความสําคัญของรืไองการวิจัย฿นรูปบบดังกลาวจึงเดຌจัด สัมมนาวิชาการ
รืไอง“วิธีการวิจยับบผสมผสาน(Mixed Method)” พืไอ฿หຌนักวิจยัเดຌรับทราบนวคิด หลักการ ละวิธีการ
ของการวิจยับบผสมผสานวิธี (Mixed Method)พืไอสามารถนําเปตอยอดดํานินการวิจยัตอเป 
วัตถุประสงค ์

1. พืไอ฿หຌคณาจารย์ละนักศึกษาเดຌทราบนวคิด หลักการละวิธีการของการวิจัยบบผสมผสาน
(Mixed Method) 

2. พืไอสรຌางบรรยากาศการวิจัยภาย฿นมหาวิทยาลัย ทํา฿หຌกิดรงผลักดัน฿นการดํานินงานวิจัย
ตอเป 

3. พืไอป็นการลกปลีไยนความคิดหใน/ประสบการณ์฿นการดํานินงานวิจัยระหวางวิทยากร 
คณาจารย์ละนกัศึกษา 

ผูຌรับผิดชอบครงการ 
 สํานักวิจัย   มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
ผูຌขຌารวมครงการ 
 คณาจารย์ จຌาหนຌาทีไ ละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตประมาณ  50  คน 
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สถานทีไจัดครงการ  

อาคารกษมพัฒน์ (อาคาร 1) ชัๅน 5 หຌอง 1504  มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตวิทยาขตพัฒนาการ 
ระยะวลา฿นการดํานนิการ 

วันพุธทีไ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 วลา  9.00 น. – 12.00 น.  

รูปบบการดํานนิการ 
สัมมนาวิชาการ ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ ละอภิปราย กีไยวกับวิธีการของการวิจัยบบผสมผสาน

(Mixed Method)รวมถึงการลกปลีไยนความคิดหในละประสบการณ์ระหวางวิทยากรละผูຌขຌารวมสัมมนา 
พืไอนวทาง฿นการดํานินการวิจัย 
วิทยากร  
 ดร.ฐาศุกร์  จนัประสริฐ  สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 

ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
1. ป็นการสริมสรຌางนวคิด หลักการละวิธีการของการวิจัยบบผสมผสาน(Mixed Method) ก
คณาจารย์ละนกัศึกษา 

2. ป็นการสรຌางบรรยากาศการวิจัยภาย฿นมหาวิทยาลัย พืไอทํา฿หຌกิดรงผลักดัน฿นการดํานินงาน
วิจัยของคณาจารย์ตอเป 

3. เดຌลกปลีไยนความคิดหใน/ประสบการณ์฿นการดํานินงานวิจัยระหวางวิทยากร คณาจารย์ละ
นักศึกษา 
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กําหนดการสัมมนาวิชาการ 
รืไอง “วิธีการวิจัยบบผสมผสาน (Mixed Method)” 

วันพุธทีไ 18 พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 วลา  9.00 น. – 12.00 น. 
อาคารกษมพฒัน์ (อาคาร 1) ชัๅน 5 หຌอง 1504 มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต วิทยาขตพัฒนาการ 

****************************** 

 

09.00 - 09.15 น.  ลงทะบียน 
09.15 - 09.30 น.  พิธีปຂดการประชุม 
    ดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมพชร ฉัตรศภุกุล   

      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิศษ 
    มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
09.30 - 10.30 น.  บรรยาย รืไอง วิธีการวิจยับบผสมผสาน(Mixed Method) 

    ดยดร.ฐาศุกร์  จนัประสริฐ  สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 11.45 น.  บรรยาย รืไอง วิธีการวิจยับบผสมผสาน(Mixed Method) (ตอ) 
11.45 - 12.00 น.  ตอบขຌอซักถาม 
 

****************************** 
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อกสารประกอบการประชุม 
รืไอง วิธีการวิจยับบผสมผสาน (Mixed Method)” 
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ประวตัิละผลงานวิทยากร 
ดร.ฐาศุกร์  จนัประสรฐิ 
***************** 
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รายชืไอผูຌขຌารวมครงการพฒันาศักยภาพนักวิจัย 

รืไอง วิธีการวิจยับบผสมผสาน (Mixed Method) 
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ผลการประมินครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
รืไอง วิธีการวิจัยบบผสมผสาน (Mixed Method) 

วันพุธทีไ 18 พฤษภาคม  2559 

ณ หຌองประชมุ 1504 ชัๅน 5  อาคารกษมพัฒน ์
มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต  วิทยาขตพัฒนาการ 

 

ตารางทีไ 1 สดงจํานวนละรຌอยละ  ของผูຌขຌารวมสัมมนา  จํานวน 55 คน 
ขຌอมูลทัไวเป จาํนวน รຌอยละ 

พศ ชาย 13 23.64 

หญิง 42 76.36 

หนวยงาน นิทศศาสตร ์ 17 30.91 

พยาบาลศาสตร ์ 10 18.18 

บรหิารธุรกิจ 9 16.36 

นิติศาสตร ์ 5 9.09 

บณัฑิตวิทยาลัย 4 7.27 

สํานักวิชาศึกษาทัไวเป 3 5.45 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 1.82 

เมระบุ 6 10.91 

ตําหนง คณบด/ีผูຌอํานวยการ 3 5.45 

ผูຌชวยคณบดี/ผูຌชวยผูຌอํานวยการ 6 10.91 

หัวหนຌาสาขาวิชา 8 14.55 

อาจารย์ประจํา 34 61.82 

จຌาหนຌาทีไ 4 7.27 

ประสบการณ์฿นการทําวิจยั 
เมคยทํางานวิจยั 22 40.00 

คยทํางานวิจยัมาลຌว 33 60.00 

จํานวนผลงานวิจัยทีไคยทํา 
 1 รืไอง 16 48.48 

 2 รืไอง 3 9.09 

 3 รืไองขึๅนเป 14 42.42 

รวม 33 100.00 
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ตารางทีไ 2 สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐานละระดับความคิดหในตอการสัมมนา 

ขຌอคําถาม Mean S.D. ระดับ 
ความคิดหใน 

1. ดຌานความรูຌ 3.99 0.60 คอนขຌางมาก 
1.1 ทานเดຌรับความรูຌ นวคิดของการวิจยับบผสมผสาน (Mixed Method) 4.35 0.70 มาก 
1.2 ทานทราบหลักการละวิธีการของการวิจยับบผสมผสาน (Mixed 

Method) 

4.09 0.75 คอนขຌางมาก 

1.3 ทานเดຌมีอกาสลกปลีไยนประสบการณ์การดํานินงานวจิัยระหวาง
ผูຌขຌารวมประชมุละวิทยากร 

3.27 0.93 ปานกลาง 

1.4 ทานสามารถนําความรูຌทีไเดຌรับ เปปรับ฿ชຌกบัการทาํงานวจิยัของทานเดຌ 4.00 0.72 คอนขຌางมาก 
1.5 ทานกิดรงจูง฿จ฿นการนําวิธีการวิจยับบผสมผสานเป฿ชຌ฿นงานวจิัย 4.24 0.79 มาก 
2. ดຌานนืๅอหา฿นการบรรยาย 4.42 0.60 มาก 
2.1 มีนืๅอหาครบถຌวน ชัดจน ตรงตามอกสาร 4.44 0.71 มาก 

2.2 นืๅอหา฿นอกสารสอดคลຌองกบัรืไองทีไบรรยาย 4.51 0.63 มาก 

2.3 นืๅอหาทีไ฿ชຌบรรยายป็นประยชน์ตอการทาํงานวิจัย 4.45 0.63 มาก 

2.4 กดิบรรยากาศละรงจูง฿จ฿นการดํานินงานวิจัย 4.27 0.73 มาก 

3. ดຌานวิทยากร 4.70 0.41 มาก 
3.1 วิทยากรมีความรูຌ ความสามารถ 4.76 0.43 มาก 
3.2 วิทยากรบรรยายนืๅอหาเดຌชัดจน นาสน฿จ 4.64 0.52 มาก 
3.3 วิทยากรมีความพรຌอม฿นการบรรยาย 4.71 0.46 มาก 
4. ดຌานวลา/สถานทีไ/อาหารวางละครืไองดืไม 4.00 0.58 คอนขຌางมาก 
4.1 ระยะวลา฿นการจดังาน มีความหมาะสม 3.73 0.95 คอนขຌางมาก 
4.2 สถานทีไจดังานมีความหมาะสม 4.05 0.78 คอนขຌางมาก 
4.3 อกสารทีไ฿ชຌ฿นการประชุมหมาะสม 4.11 0.66 คอนขຌางมาก 
4.4 อาหารวางละครืไองดืไมมรีสชาติด ีละมีปรมิาณทีไพียงพอ 4.09 0.67 คอนขຌางมาก 
ฉลีไยภาพรวมตลอดงาน 4.23 0.44 มาก 
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ขຌอสนอนะพิไมติม 
ดຌานวิทยากร  

วิทยากรผูຌบรรยายมีความรูຌละมีความสามารถ฿นการถายทอดกงมาก พูดจาพราะละชัดจน  
อยาก฿หຌชิญมาบรรยายบอยโ พราะนอกจากจะเดຌรับความรูຌลຌวยังสามารถสรຌางรงจูง฿จ฿นการทําวิจยัมาก
ขึๅนดຌวย 
 

นืๅอหาละระยะวลาการจัดงาน 
 ฿นการจัดงานครัๅงนีๅทํา฿หຌเดຌรับความรูຌอีกดຌานหนึไง  ละนืไองจากนืๅอหา฿นการสัมมนา฿นวันนีๅป็น
นืๅอหาคอนขຌาง฿หมทีไตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการรียนรูຌคอนขຌางมาก  ดังนัๅนระยะวลา฿นการจัดงาน฿นครัๅงนีๅยังเม
หมาะสมพราะ฿ชຌระยะวลาสัๅนกินเป ซึไงผลของการจัดระยะวลาสัๅนโ ทํา฿หຌวิทยากรตຌองรงนืๅอหา฿นการ
บรรยายละตຌองบรรยายกินวลา  จงึอยาก฿หຌมีการจัดสมัมนา฿นหัวขຌอนีๅอยางนຌอย 1 – 2 วัน  ละอยาก฿หຌมี
การจัด฿นหัวขຌอชนดียวกันนีๅ฿นลักษณะตอนืไองหลายโครัๅง  ดยอาจปรับป็นสัมมนาป็นกลุมลใกโ ดยมี
การจัด฿หຌมกีารฝຄกปฏิบัติพิไมติม  ดย฿หຌมกีารชิญวิทยากรป็นพีไลีๅยง฿นการออกบบการวิจัย    
 

สถานทีไการจัดงาน 
หຌองประชุมทีไ฿ชຌ฿นการสัมมนาลใกกินเป ทาํ฿หຌเมสามารถรองรับผูຌขຌารวมประชุมเดຌพียงพอ 

 

ขຌอสนอนะอืไนโ  
อยาก฿หຌสํานักวิจัย จดังาน฿นลักษณะชนดียวกันนีๅ ดยควรมีการจัดทีไวิทยาขตรมกลຌาสลับกับวิทยา

ขตพัฒนาการ  พืไอป็นการหมุนวียนระหวางวิทยาขต 
ทํา฿หຌเดຌพัฒนาความรูຌอีกดຌานหนึไง  
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