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หน่วยที่ 12
การวิเคราะห์ผลการวจิยั การสังเคราะห์การอภปิรายผล 

และการจัดท�าข้อเสนอแนะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ

วุฒิ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจ�าพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 12
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12-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

หน่วยที่ 12 

การวิเคราะห์ผลการวจิยั การสังเคราะห์การอภปิรายผล 

และการจัดท�าข้อเสนอแนะ

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่  12.1 การวิเคราะห์ผลการวิจัย

 12.1.1 การวเิคราะห์คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชงิปรมิาณ

 12.1.2 การวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น

 12.1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 

ตอนที่  12.2 การสังเคราะห์การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ

 12.2.1 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับปัญหาการวิจัย

 12.2.2 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับผลการวิจัยอื่น

 12.2.3 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัย

ตอนที่  12.3 การจัดท�าข้อเสนอแนะการวิจัยเชิงปริมาณ

 12.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 12.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงแนวคิด

 12.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 12.3.4 ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยต่อยอด

แนวคิด
1.   การวิเคราะห์ผลการวิจัย เป็นการวิเคราะห์ทั้งคุณลักษณะของประชากร ปัญหาการวิจัยที่

เกิดขึ้น สาเหตุแห่งปัญหาการวิจัยและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ

ตัวแปรตามในลักษณะของความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ทั้งเปรียบเทียบความแตกต่าง การ

วิเคราะห์แบบ Pearson การวิเคราะห์ถดถอยและการวิเคราะห์ Canonical Correlation 

2.   การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาสาระที่ได้จากการเปรียบ

เทียบระหว่างข้อค้นพบทางการวิจัยกับปัญหาการวิจัย ผลการวิจัยอ่ืน และแนวคิดการ

วิจัยที่ได้เสนอตอนการทบทวนวรรณกรรม
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12-3การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

3.   การจัดท�าข้อเสนอแนะการวิจัยเชิงปริมาณ ต้องค�านึงถึงแนวทางการศึกษาและข้อค้นพบ

ทางการวิจัยเป็นหลัก เพราะสามารถน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะทั้งเชิงปฏิบัติการ เชิง

แนวคิด เชิงนโยบายและเชิงการวิจัยต่อยอด

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 12 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  วิเคราะห์ผลการวิจัยในรูปแบบการค�านวณท่ีหลากหลายได้

2.   สังเคราะห์การอภิปรายผลระหว่างข้อค้นพบทางการวิจัยกับปัญหาการวิจัย ผลการวิจัย

อื่น ๆ และแนวคิดการวิจัยได้

3.  จัดท�าข้อเสนอแนะการวิจัยเชิงปริมาณในแบบต่าง ๆ ได้
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12-4 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 12.1

การวิเคราะห์ผลการวิจัย

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 12.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่ 12.1.1 การวเิคราะห์คณุลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชงิปรมิาณ

เรื่องท่ี 12.1.2 การวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น

เรื่องท่ี 12.1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

แนวคิด
1.  การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีจุดประสงค์ของ

การป้องกันการเกิดอคติในการเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนทางธรรมชาติของ

ลักษณะประชากร และเป็นการยืนยันถึงการเก็บข้อมูลจากบุคคลทั่วไปตามแบบสอบถาม

และบุคคลระดับน�าตามแบบสัมภาษณ์

2.  การวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงสภาพของปัญหา 

การวิจัยที่เกิดขึ้น กับสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการวิจัยนั้น และเป็นการตอบวัตถุประสงค์

ทางการวิจัยในข้อต้น ๆ

3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม สามารถวิเคราะห์ได้หลาย

วิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปมี 5 วิธี ได้แก่การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Pearson การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Regression 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Canonical Correlation และการวิเคราะห์เส้นทาง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 12.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ได้

2. วิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้นได้

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามได้
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12-5การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ 12.1.1   การวเิคราะห์คณุลักษณะของผูต้อบแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ

การวเิคราะห์คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม มีจดุประสงค์ส�าคัญอยู่ทีก่ารแสดงความบรสิทุธ์ิใจ

ของการเก็บข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องมีดุลยภาพหรือต้องเป็นสัดส่วน 

ตามธรรมชาติของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้นว่าการศึกษาความคิดเห็นทาง 

การเมอืงของทหาร ย่อมต้องเข้าใจว่า ทหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย หรอืการศกึษาถงึความคดิเหน็ทางการเมอืง

ของพยาบาล ย่อมต้องเข้าใจว่า อาชีพพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดังนั้นความเข้าใจในธรรมชาติของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามจึงส�าคัญว่า ต้องไม่ส�าคัญผิดคิดว่าต้องมีสัดส่วนของเพศเสมอกันหรือเท่ากัน ค�าว่า 

“สัดส่วนของเพศ” นั้นมิใช่ให้เสมอกัน แต่ถ้าเพศชายมากกว่าเพศหญิง จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

ผู้ชายย่อมต้องมากกว่าเป็นผู้หญิงตามสัดส่วนในวิชาชีพนั้น หรือตามลักษณะของบุคคลในพื้นที่ที่เกิดปัญหา

การวิจัยนั้น

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์แบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

1.	 คุณลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพหรือถิ่นที่อยู่อาศัย

2.	 คุณลักษณะส�ำคัญ ประกอบด้วย ระดับต�าแหน่ง ประเภทส่วนงานที่สังกัด อายุงาน หรือหน้าที่

รับผิดชอบ

3.	 คุณลักษณะเฉพำะ ประกอบด้วย ช้ันยศ ความช�านาญงาน ความสามารถพิเศษ หรือคุณสมบัติ

เฉพาะอื่น ๆ 

ในกรณีของผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องค�านึงถึงสัดส่วนของคุณลักษณะทั่วไปให้มาก ซึ่งจะได้ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานทั่วไป หรือประชาชนทั่วไป หรือคนงานระดับล่าง ส่วนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม

ที่มีคุณลักษณะส�าคัญหรือเฉพาะ ซึ่งท�าให้ได้ข้อมูลที่ส�าคัญหรือเป็นการเฉพาะ เป็นข้อมูลระดับลึกที่คนทั่วไป

ตอบไม่ได้ เพราะผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้อยู่ในระดับผู้น�า หัวหน้า ผู้ช�านาญการ หรือฝ่ายบริหารที่มีความรู ้

หรือประสบการณ์ที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปในเรื่องเดียวกัน อย่างเช่น งานดุษฎีนิพนธ์ของ นาวาอากาศเอก

ทิพชัย ทิพยุทธ์ เร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม  

ที่ทอดแบบสอบถามกับข้าราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ

กองทัพอากาศ ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติจ�านวน 76,485 คน โดยสุ่มตัวอย่าง

ได้ 1,095 คน และเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ซึ่งก�ากับดูแลด้านนโยบายการจัดการ

ภัยพิบัติจากเหล่าทัพละ 1 คน รวมจ�านวน 4 คน และผู้บริหารระดับผู้บังคับหน่วยทหารที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ จ�านวน 10 คน (ทิพชัย ทิพยุทธ์, 2557, น. 116-117)

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่องที่ 12.1.1
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12-6 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 12.1.2  การวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น

การวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น เป็นการอธิบายถึงปัญหาการวิจัยและสาเหตุของการก่อให้

เกิดปัญหาการวิจัยนั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถน�ามาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาการวิจัย 

ว่าเกิดขึ้นจริง ๆ หรือไม่ และวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาสาเหตุของการก่อเกิดปัญหาการวิจัย ว่าสาเหตุ

ที่แท้จริงคืออะไร เม่ือมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว จึงต้องมีการตอบโจทย์หรือวัตถุประสงค์

ที่ตั้งขึ้นมา การตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 น้ี คือการวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น

แต่ดั้งเดิมมานั้น การวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น มักกระท�าในรูปของตารางไขว้ตัวเลข 

ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่า Mean (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งส้ินเปลืองเน้ือที่ของ 

หน้ากระดาษมาก อีกทั้งยังวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานได้ยาก นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่นิยม 

ใช้กัน ปัจจุบันการแสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้นจะแสดงด้วยกราฟแท่ง เพื่อให้สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้ทันทีในการมองเห็นกราฟ และการย้ายตารางตัวเลขมาเป็น 

กราฟก็กระท�าได้ง่ายมาในคอมพิวเตอร์ และไม่เสียเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น

การแสดงกราฟของการวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้นกระท�าได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่	 1 การแสดงกราฟของแต่ละตัวแปรไม่ว่าจะเป็นตัวแปรตาม หรือตัวแปรต้น เพื่อแสดง

ค่าขององค์ประกอบของตัวแปรท้ังค่าร้อยละ X และ S.D. 

ภาพที่ 12.1 ตัวอย่างการแสดงการแจกแจงความถี่ขององค์ประกอบของแต่ละตัวแปรตามและตัวแปรต้น
ที่มา:  ทพิชัย ทพิยุทธ์. (2557). การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในการจดัการภยัพบิตัแิห่งชาตขิองกระทรวงกลาโหม. หลกัสตูรรฐัประศาสน-

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. น. 147.
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12-7การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

ในขั้นตอนท่ี 1 นี้ เป็นการแสดงแต่ละตัวแปรต้น (IV) และแต่ละตัวแปรตาม (DV) ด้วยสถิต ิ

ร้อยละ X และ S.D. โดยจะน�าเสนอในแต่ละตัวแปรด้วยตัวชี้วัด เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัดของ 

องค์ประกอบของตัวแปรอย่างละเอียด ท�าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย (DV) และสาเหตุแห่งปัญหา

การวิจัยได้ทั้งถี่ถ้วนและครบถ้วน สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แต่แรกได้

ขั้นตอนที่	 2 การแสดงกราฟของตัวแปรตามรวมและตัวแปรต้นรวม เพื่อแสดงค่ารวมของตัวแปร

ตามและตัวแปรต้น ทั้งค่า X และ S.D.

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5

4

3

2

1

0

S.D. S.D. S.D.
S.D.

X

X

X
X

 IV1 IV2 IV3 IV4

ภาพที่ 12.2 ตัวอย่างการเขียนแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามและตัวแปรต้น 
ที่มา: ทิพชัย ทิพยุทธ์. (2557). น. 146.

ในขั้นตอนที่ 2 น้ี เป็นการแสดงทั้งค่า X และ S.D. ไปตามชุดตัวแปรต้น (IV) และชุดตัวแปรตาม 

(DV) ในภาพที่ 12.2 แสดงเฉพาะชุดตัวแปรต้น คือ IV1 ถึง IV4 เท่านั้น การแสดงค่า X สามารถ 

วิเคราะห์หาค่าระดับความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับใด ส่วนค่า S.D. สามารถวิเคราะห์หาค่าความกระจายของ

ความคิดเห็นนั้นว่าเกาะกลุ่มกันมากน้อยเพียงใด ถ้าความคิดเห็นกระจายมาก แม้ว่าค่า X จะสูง ก็ไม่มี

ประโยชน์ทางคณิตสาสตร์

การวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรต้น อาจจะมีการสนับสนุนด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ  

กล่าวคือ น�าค�าตอบของแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณที่สัมภาษณ์ถึงองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรตามและ

ตัวแปรต้น มาประกอบการคัดค้านหรือเห็นแย้ง หรือเห็นสนับสนุน จากกลุ่มประชากรระดับน�า ท�าให้เข้าใจ

ปัญหาการวิจัยและสาเหตุของปัญหาการวิจัย ทั้งจากประชากรระดับตามและระดับน�า การวิเคราะห์ 

ตัวแปรตามและตัวแปรต้นจึงจะสมบูรณ์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่องที่ 12.1.2
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12-8 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 12.1.3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ

  ตัวแปรตาม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานของการวิจัย 

สามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี แต่เพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดความสับสน จะขออธิบายให้เห็นภาพการวิเคราะห ์

ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป 4 วิธี ดังน้ี

1.	 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงในค่ำเฉลี่ยของประชำกร ซึ่งหมายถึง ตัวแปรต้นที่เป็น 

Nominal หรือ Ordinal ถ้ามีเพียง 2 กลุ่มให้ใช้ t-Test ถ้ามี 3 กลุ่มขึ้นไปให้ใช้ F-test หรือ One-Way 

ANOVA เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ ANOVA (Analysis of Variance) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

จะขอแสดงการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแปรปรวน ดังตารางที่ 12.1

ตารางที่ 12.1 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแปรปรวน

Factorial Design   

(ตัวแปรต้น 

ต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป)

จ�านวนตัวแปรต้น 

(way or IV)

ตัวแปรตามตัวเดียว ตัวแปรตามหลายตัว

DV Covariate DV Covariate

ANOVA ANCOVA MANOVA MANCOVA

1 - way (A) (B) (C) (D)

2 - way (E) (F) (G) (H)

3- way (I) (J) (K) (L)

k - way --- --- --- ---

ANOVA ย่อมาจาก Analysis of Variance: การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ANCOVA ย่อมาจาก Analysis of Covariance: การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

MANOVA ย่อมาจาก Multivariate Analysis Of Variance: การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ

MANCOVA ย่อมาจาก  Multivariate Analysis Of Covariance: การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

พหุคูณ

ที่มา:  ดัดแปลงจาก ทรงศักด์ิ ภูสีอ่อน. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA). เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม, 2554, จาก 

www. http://education.msu.ac.th/remsu/?name =knowledge&file=readknowledge&id=5.
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12-9การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 12.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนตามวิธีการ/จ�านวนตัวแปรและตัวอย่างงานวิจัย

Cell วิธีการ
จ�านวนตัวแปร

ตัวอย่างงานวิจัย
ต้น ตาม ร่วม

A 1 – way ANOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

แบบทางเดียว)

1 1 - การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนของ

ข้าราชการท่ีได้รับแรงกระตุ้นต่างกัน

B 1 – way ANCOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

แบบทางเดียว)

1 1 1

ขึ้นไป

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนของ

ข้าราชการท่ีได้รับแรงกระตุ้นต่างกัน (ขจัด

อิทธิพลอันเนื่องมาจากระยะเวลาการท�างาน

ออก)

C 1 – way MANOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

พหุคูณแบบทางเดียว)

1 2

ขึ้นไป

- การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนและ

ทัศนคติต่องำนของข้าราชการท่ีได้รับแรง

กระตุ้นต่างกัน

D 1 – way MANCOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

พหุคูณแบบทางเดียว)

1 2

ขึ้นไป

1

ขึ้นไป

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนและ

ทัศนคติต่องำนของข้าราชการที่ได ้รับแรง

กระตุ้นต่างกัน (ขจัดอิทธิพลตัวแปรร่วม เช่น 

ระยะเวลาการท�างานออก)

E 2 – way ANOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

แบบ 2 ทาง)

2 1 - การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนและ

ทัศนคติต่องำนของข้าราชการที่ได ้รับแรง

กระตุ้นและเพศต่างกัน

F 2 - way ANCOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

แบบ 2 ทาง)

2 1 1

ขึ้นไป

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนของ

ข้าราชการที่ได้รับแรงกระตุ้นและเพศต่างกัน 

(ขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วม คือ ระยะเวลา

การท�างาน)

G 2 - way MANOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

พหุคูณแบบ 2 ทาง)

2 2

ขึ้นไป

- การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนของ

ข้าราชการท่ีได้รับแรงกระตุ้นและเพศต่างกัน
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12-10 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

Cell วิธีการ
จ�านวนตัวแปร

ตัวอย่างงานวิจัย
ต้น ตาม ร่วม

H 2 - way MANCOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

พหุคูณแบบ 2 ทาง)

2 2

ขึ้นไป

1

ขึ้นไป

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนและ

ทัศนคติต่องำนของข้าราชการที่ได ้รับแรง

กระตุ ้นและเพศต่างกัน (ขจัดอิทธิพลของ

ตัวแปรร่วม)

I 3 – way ANOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

แบบ 3 ทาง)

3 1 - การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนของ

ข้าราชการทีไ่ด้รบัแรงกระตุน้ เพศและต�าแหน่ง

งานต่างกัน

J 3 - way ANCOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

แบบ 3 ทาง)

3 1 1

ขึ้นไป

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำนของ

ข้าราชการทีไ่ด้รบัแรงกระตุน้ เพศ และต�าแหน่ง

งานต่างกนั (ขจดัอทิธิพลของตวัแปรร่วม)

K 3- way MANOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

พหุคูณแบบ 3 ทาง)

3 2

ขึ้นไป

- การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ำรปฏบิตังิำน	และ

ทัศนคติต่องำนของข้าราชการที่ได ้รับแรง

กระตุ้น เพศ และต�าแหน่งงานต่างกัน

L 3- way MANCOVA

(การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

พหุคูณแบบ 3 ทาง)

3 2

ขึ้นไป

1

ขึ้นไป

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิก์ารปฏบิตังิานและ

ทัศนคติต่องานของข้าราชการที่ได ้รับแรง

กระตุ้น เพศ และต�าแหน่งงานต่างกัน (ขจัด

อิทธิพลของตัวแปรร่วม)

หมายเหตุ: - ตัวอักษรเอนหนำ หมายถึง ตัวแปรตาม

 - ตัวอักษรหนา หมายถึง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรกระท�า

 - ตัวอักษรขีดเส้นใต้ หมายถึง ตัวแปรร่วม
ที่มา: ดัดแปลงจากทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2554).

ตารางที่ 12.2 (ต่อ)
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12-11การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

ส�าหรับตัวอย่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง มีดังนี้

1. t-Test เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ซึ่ง

หมายถึง ตัวแปรต้นที่เป็น nominal หรือ ordinal และมีเพียง 2 รายการ ดังปรากฏตามตารางที่ 12.3 

ตัวอย่างจ�านวนคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และ

เงินเดือน จ�าแนกตามเพศ ผลงานของ วรัญญา บุญวิริยะ ดังนี้

ตารางที่ 12.3  ตัวอย่างจ�านวนคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจ

ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และเงินเดือน จ�าแนกตามเพศ 

ตัวแปรต้น N X S.D. t Sig.

ชาย

หญิง

24

57

3.14

2.83

.65

.60

2.04 .04

ที่มา:  วรัญญา บุญวิริยะ. (2549). แรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรสายการเงิน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน).  

การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. น. 76.

เทคนิคทางสถิติแบบ t-Test จะแสดงค่า N, X, S.D., t และ Sig. โดยมีความหมายดังนี้

N = จ�านวนประชากรในแต่ละรายการ

X  = ค่าเฉลี่ย

S.D. = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

t = ค่าของ t

Sig. = ค่านัยส�าคัญแห่งความแตกต่าง

ค่าของ Sig. ในระดับปริญญาโทยอมรับที่ 0.05 ส่วนปริญญาเอกสมควรก�าหนดไว้ที่ 0.01 เพราะ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น หมายความว่าใน 100 ตัวอย่างยอมให้แตกต่างได้ 

ไม่เกิน 1 คน เมื่อได้ค่า Sig. แล้วตารางน้ีก็เป็นตารางที่สมบูรณ์แล้ว ที่จะอธิบายว่าบุคลากรที่ต่างเพศ  

มีระดับแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและเงินเดือนที่แตกต่างกัน

2. F–test (One–way ANOVA) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของประชากรตัง้แต่ 3 กลุม่ขึน้ไป ซึง่หมายถงึ ตวัแปรต้นท่ีเป็น nominal หรือ ordinal และมีตัง้แต่ 3 รายการ

ขึ้นไป ตัวอย่างที่ 12.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์การในมิติ

การรับรู้ผลงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษาของ สิบต�ารวจเอกหญิง ลักษณา อุ่นวงค์ ดังนี้



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-12 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

 ตารางที่ 12.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์การ

  ในมิติการรับรู้ผลงานจ�าแนกตามระดับการศึกษา

แหล่งความ

แปรปรวน

Sum of

Square
df

Mean

Square
F Sig.

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

 5.574

48.881

54.455

2

109

111

2.787

0.448

6.220 0.003

ที่มา:  สิบต�ารวจเอกหญิง ลักษณา อุ่นวงค์. (2549). ลักษณะบุคคลที่มีผลการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณี

ข้าราชการต�ารวจในศูนย์ด�าเนินกรรมวิธีข่าวกรอง. การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง. น. 79.

จากตารางที่ 12.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์การ 

ในมิติการรับรู้ผลงานจ�าแนกตามระดับการศึกษามีข้อที่น่าสังเกตทางสถิติดังนี้

1)	 	แหล่งความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ F-test มีลักษณะเป็นการ

วเิคราะห์ค่า X ของแต่ละกลุม่ parameter ของตวัแปรต้น ปกตจิะมตีัง้แต่ 3 กลุม่ ขึน้ไป และหาค่า X ภายใน

กลุ่มท้ังหมด ANOVA จึงต้องสร้าง F-ratio ข้ึนมาค�านวณอีกทอดหนึ่ง แหล่งความแปรปรวนแบ่งออกเป็น 

2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 ผลระหว่างกลุ่ม (between-group effects) ผลนี้เกี่ยวเนื่องจากตัวแบบ ซึ่งเป็น

ผลการทดลอง

แบบที่ 2 ผลภายในกลุ่ม (within-group effects) ผลนี้เกิดจากความแปรปรวนอย่าง 

ไม่เป็นระบบในข้อมูลภายใน

2)  Sum of Squares (SS) ในการค้นหาจ�านวนทั้งหมดของความแปรปรวนภายในกลุ่ม

นักศึกษาจะต้องค�านวณความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละกลุ่มกับ Xgrand แล้วน�าความแตกต่างเหล่านี ้

มายกก�าลัง จากนั้นจึงรวมผลลัพธ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน ดังสูตร SST = Si — Xgrand)2 SS ของตาราง ถ้า 

ระหว่างกลุ่ม (SSm) มีค่า = 5.574 ถ้าภายในกลุ่ม (SSR) มีค่า = 48.881 ในที่นี้ SSm = Model Sum  

of Square ส่วน SSR = Residual Sum of Square ผลที่แตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับ df

3)  Degrees of Freedom (df) ดีกรีของความเป็นอิสระ หมายถึง ดีกรีของทางเลือก (degree 

of choice) ที่เป็นอิสระ ในกรณีของตารางท่ีพบ df = 2 ในระหว่างกลุ่ม หมายถึง กลุ่มมี 3 รายการ เมื่อ

ค�านวณไป 1 รายการแล้วจะเหลือที่เป็นอิสระท่ีสามารถค�านวณได้อีก 2 รายการ ดีกรีรวมของความเป็นอิสระ 

(dfr) จะน้อยกว่าขนาดตัวอย่างรวมอยู่ 1 เสมอ

4)  Mean Square เป็นค่าที่ได้จากผลบวกของคะแนนแต่ละกลุ่มยกก�าลังสอง แล้วหารด้วย

ดีกรีของความเป็นอิสระ ดังสูตร MS = SS
df  จากตารางที่ 12.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน 

การมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์การในมิติการรับรู้ผลงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษามีค่า MS 2 ค่า ดังน้ี
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12-13การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

ค่าแรกเป็น MSm = 2.787

ค่าที่สอง MSR = 0.448

มาจากสูตร MSm = 
SSm
dfm

 = 5.574
2

 = 2.787 

 MSR = 
SSR
dfR

 = 48.881
109

 = 0.448

5)  F – Ratio (F) เป็นการวัดอัตราส่วนของความแปรปรวนระหว่างความแปรปรวนระหว่าง

กลุ่มกับความแปรปรวนโดยปัจจัยภายในกลุ่ม ซ่ึงสามารถค�านวณโดยการน�า 

MSm หารด้วย MSR โดยมีสูตรดังนี้ 

 F = 
MSm
MSR

 = 2.787
0.448

 = 6.214

เมื่อ MSm คือ Mean Square ระหว่างกลุ่ม

 MSR คือ MeanSquare ภายในกลุ่ม

 MSm = Model Mean Square

 MSR = Residual Mean Square

6)	 	Significance	 (Sig.) เป็นค่าของความเป็นไปได้ของอัตราส่วน F ซึ่งนักสังคมศาสตร์ 

จะก�าหนดไว้ที่ ค่านัยส�าคัญ 0.05 ของการเปลี่ยนแปลง ถ้าค่านัยส�าคัญได้ต�่ากว่า 0.05 หมายความว่า  

ผลของ F มีนัยส�าคัญหรือยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลงที่ต�่ากว่าร้อยละ 5 จากตาราง ค่า Sig. = 0.003  

แสดงว่า ผลของการทดสอบอัตราส่วน F ยอมรับได้ หมายความว่า ระดับการศึกษาของข้าราชการต�ารวจ 

ที่แตกต่างกัน ท�าให้การมีส่วนร่วมในบรรยากาศในมิติการรับรู้ผลงานแตกต่างกัน

F – test ที่กล่าวมานั้นเป็นการหาค่านัยส�าคัญแห่งความแตกต่าง แต่ไม่สามารถบวกปริมาณ 

ความแตกต่าง เพราะค่าที่ได้เป็นค่าอัตราส่วน F แต่การจะหาค่า Sig. ได้ถูกต้องนั้น เป็นการยากมากเพราะ

มีค่า error อยู่ใน Type I (α) และ Type II Error Rates เสมอ ซึ่งเกิดจากปริมาณประชากรตัวอย่าง 

ที่มีน้อยเกินไป ประกอบกับการทดสอบค่า Sig. ของ F-test ทดสอบกับตัวแปรต้นที่มีหลายรายการ เม่ือ 

พบตารางใดมีค่า Sig. ต�่ากว่า 0.05 หรือ 0.01 ตามท่ีก�าหนด นักศึกษาจึงต้องค�านวณต่อไปว่า รายการใด 

มีผลต่อรายการใด ถ้ามีเพียง 2 รายการอย่าง t –Test ก็ไม่ต้องค�านวณต่อไป เพราะได้แก่ทั้ง 2 รายการนั้น

อยู่แล้ว แต่ถ้ามีหลายรายการ เราจึงไม่รู้ว่าการยอมรับ Sig. รวมจะน�ามาอธิบายตัวแปรต้นระหว่างรายย่อย

ได้อย่างไร จึงต้องใช้ LSD (Least–significance difference) มาค�านวณเป็นรายคู่ว่า คู่ใดมีผลต่อกัน 

แน่ ๆ (Field, 2000, p. 79) ตามตารางท่ี 12.5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับ 

การศึกษากับการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์กรในมิติการรับรู้ผลงานของ สิบต�ารวจเอกหญิง ลักษณา  

อุ่นวงค์ ดังนี้
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12-14 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

 ตารางที่ 12.5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วม

  ในบรรยากาศองค์กรในมิติการรับรู้ผลงาน

ระดับการศึกษาของต�ารวจ X
ต�่ากว่า

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ต�่ากว่าปริญญาตรี 2.59 *

ปริญญาตรี 2.27 * *

สูงกว่าปริญญาตรี 2.91 *

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ที่มา: สิบต�ารวจเอกหญิง ลักษณา อุ่นวงค์. (2549) น. 79.

เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างที่ 12.5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับ 

การศึกษากับการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์กรในมิติการรับรู้ผลงาน จะพบว่า ค่านัยส�าคัญปรากฏระหว่าง

ต�ารวจทีม่วุีฒิต�า่กว่าปริญญาตรีกบัปริญญาตรี และปรญิญาตรกีบัสงูกว่าปรญิญาตร ีแสดงว่าข้าราชการต�ารวจ

ในศนูย์ด�าเนนิกรรมวธิข่ีาวกรองทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมส่ีวนร่วมในบรรยากาศองค์กรในมติกิารรบัรู ้

ผลงานแตกต่างจากข้าราชการต�ารวจที่มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี และที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ 0.05 เท่าน้ัน

3.	 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบ	 Pearson เป็นเทคนิคทางสถิติที่ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์- 

สหสมัพนัธ์ (r) โดยไม่สนใจว่าตวัแปรใดจะเป็นตวัแปรต้นหรอืตวัแปรตาม และใช้กบัข้อมลูพารามเิตอร์เท่านัน้ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ซ่ึงจะบอกว่าตัวแปรทั้งสอง

ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตามตารางที่ 12.6 การแปลค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังน้ี
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12-15การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 12.6 การแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ค่า r ค่าสัมประสิทธิ์ ค�าอธิบาย

ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 0 แสดงว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงกันข้าม

ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง  0 ถึง 1 แสดงว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน

ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก

ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทางท่ี 

ตรงกันข้ามและมีความสัมพันธ์กันมาก

ที่มา:  Dennis, E.H. and Others. (1979). Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Chicago: Rand McNally 

College Publishing Company. p. 85.

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง  0.00 – 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ามาก

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.31 - 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.51 – 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.71 – 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.91 ข้ึนไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

เทคนิคแบบ Pearson’s Correlation มี 2 กรณีดังนี้

กรณีแรก	 กำรทดสอบ	 one–tailed	ควรใช้เมื่อมีทิศทางเฉพาะที่จะทดสอบความเป็นจริงของ

สมมติฐาน เป็นต้นว่านักวิจัยได้ท�านายว่า ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้น การสอบจะย่ิงแย่ลง การทดสอบ

ตัวแปรลักษณะน้ีควรใช้ one – tailed เพราะก่อนที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมมา นักวิจัยได้ท�านายรูปแบบความ

สัมพันธ์อย่างจ�าเพาะไว้แล้ว หรือมีการท�านายต่อไปว่า ถ้าให้เวลาแก้ไขในการสอบมากขึ้น การสอบก็จะท�าได้

ดีขึ้น ดังปรากฏตามตารางที่ 12.7 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเดียวระหว่างการท�าข้อสอบ ความ

วิตกกังวลการสอบ และการใช้เวลาแก้ไขของนักศึกษา 103 คน ของ Andy Field ดังนี้
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ตารางที่ 12.7 ตัวอย่างการแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

Pearson Correlation Analysis
Exam

Performa

Exam

Anxiety

Time spent

revising

Exam Performance (%) Pearson Correlation

 Sig. (1- tailed)

 N

1.000

103

-.441*

.300

103

.397*

.000

103

Exam Anxiety Pearson Correlation

 Sig. (1- tailed)

 N

-.441*

.000

103

1.000

103

-.709*

.000

103

Time spent revising Pearson Correlation

 Sig. (1- tailed)

 N

.397*

.000

103

.709*

.000

103

1.000

103

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (1- tailed)
ที่มา: Field, Andy. (2000). Discovering Statistics. Thousand Oaks, California: SAGE Publications. p. 89.

จากตารางที่ 12.7 ตัวอย่างการแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นตารางที่แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์-

สหสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัว โดยแสดงค่านัยส�าคัญของสหสัมพันธ์และจ�านวนประชากร 103 คน ตาม 

ตารางไขว้ ถ้าตัวแปรสัมพันธ์กับตัวเองก็จะมีค่า r = 1 เสมอ จากตารางยังแสดงว่า

1)  การท�าข้อสอบมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกลับกันกับการวิตกกังวลในการสอบ เพราะ

ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ r = -0.441 และยังมีค่านัยส�าคัญท่ีต�่ากว่า 0.01 ถ้าจะเขียนเป็นภาษา

สังคมศาสตร์ได้ดังนี้

“ถ้ามีความกังวลในการสอบมากขึ้นโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะท�าข้อสอบได้จะมีน้อยลง”

2)  การท�าข้อสอบมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับจ�านวนเวลาที่ใช้ในการท�าข้อสอบ เพราะ

ได้ค่า r = 0.397 และมีค่านัยส�าคัญที่ต�่ากว่า 0.01 ถ้าจะเขียนเป็นภาษาสังคมศาสตร์ได้ดังนี้

“ถ้ามีการให้เวลาในการท�าข้อสอบมากขึ้น โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะท�าข้อสอบได ้

จะมีมากขึ้น”

3)  ความวิตกกังวลในการท�าข้อสอบมีความสัมพันธ์ระดับสูงกลับกันกับจ�านวนเวลาที่ใช้ 

ในการท�าข้อสอบ เพราะได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ r = -0.709 และมีค่านัยส�าคัญที่ต�่ากว่า 0.01  

ถ้าจะเขียนเป็นภาษาสังคมศาสตร์ได้ดังน้ี

“เมื่อจ�านวนเวลาท�าข้อสอบลดลง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ความวิตกกังวลในการท�า

ข้อสอบจะมีเพ่ิมขึ้น”
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12-17การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

กรณีที่	2	กำรทดสอบ	two–tailed ควรใช้เมื่อต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดย

ไม่ได้ระบุทิศทางของความสัมพันธ์ตั้งแต่เบื้องแรก คือไม่มีการท�านายทิศทางของความสัมพันธ์ หรือไม่รู้

ทิศทางของความสัมพันธ์ตั้งแต่เร่ิมต้นการวิเคราะห์ ซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้

แบบที	่1	การใช้สถติิเชงิบรรยาย		เมื่อผู้วิจัยใช้ประชากรจริงในการศึกษาทั้งหมด การวิเคราะห์

จึงต้องวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r (r coefficient) ของ Pearson Correlation ดังปรากฏตาม

ตารางที่ 12.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่ปฏิบัติกับความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านทัศนคติของ ศุภลักษณ์ ค�าสุพรม ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท นิวทรีครีเอท จ�ากัด 

(มหาชน) ดังนี้

ตารางที ่12.8 ตวัอย่างการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะงานทีป่ฏิบตักิบัความผกูพนัต่อองค์กรด้านทศันคติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ

N r Coefficient of Pearson Correlation Level of relation

1.1 ความมีอิสระในการท�างาน

1.2 ความหลากหลายของงาน

1.3 ความมีเอกลักษณ์ของงาน

1.4 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

152

152

152

152

0.269

0.209

0.105

0.402

ต�่า

ต�่า

ต�่า

ปานกลาง

รวม 152 0.360 ปานกลาง

ที่มา:  ศุภลักษณ์ ค�าสุพรม. (2549). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท นิวทริคริเอท จ�ากัด (มหาชน). การค้นคว้าอิสระ  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. น. 82.

จากตารางที่ 12.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่ปฏิบัติกับ 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติของ ศุภลักษณ์ ค�าสุพรม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.360) กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ และเมื่อพิจารณาถึง

ความหลากหลายของลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า เฉพาะงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ีมีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง (r = 0.402) กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติเท่าน้ัน นอกน้ันมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับต�่า และยังมีจุดอ่อนอยู่ที่ไม่ได้แยกแยะเร่ืองความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ ซึ่งแบ่งทัศนคต ิ

ออกเป็น 3 แบบ คือ ความเชื่อมั่นในองค์กร การทุ่มเทการท�างานให้องค์การและความปรารถนาที่จะเป็น

สมาชิกขององค์การตลอดไป ดังน้ันการวิเคราะห์ด้วยค�าสั่ง Pearson Correlation จึงมีจุดอ่อน ซึ่งสามารถ

แก้ไขด้วยค�าสั่ง MANOVA ที่สามารถแสดงการวิเคราะห์ Canonical Correlations โดยแสดงค่า r coef-

ficient ได้ทุกตัวย่อยของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติชั้นสูง

แบบที	่2	การใช้สถติเิชงิอนมุาน เมื่อผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างในการวิเคราะห์ซึ่งจะต้อง

มีการอนุมานไปถึงประชากรจริงในกรณีเช่นน้ี การวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาจากค่า Sig. เป็นหลัก เพราะค่า 
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Sig. เป็นค่าที่บ่งบอกถึงโจทย์หรือความเป็นไปได้ว่าใน 100 คน มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 95 คน หรือไม่ 

(Sig. 0.05) ของความสัมพันธ์ในระดับที่ค้นพบ แสดงว่าการใช้สถิติเชิงอนุมานของ Pearson Correlation 

สามารถบอกทั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ระดับความสัมพันธ์และทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร  

ดังปรากฏตามตารางที่ 12.9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการด้านจ�านวนเงินที่ใช้ซ้ือสินค้า/ครั้ง จ�านวนคร้ังที่ใช้บริการ/เดือน และ

จ�านวนชัว่โมงทีใ่ช้บริการ/ครัง้ ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรลัในกรงุเทพมหานครของ อรวรรณ เจรญิจติรกรรม 

ที่วิจัยเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด (IMC) การรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี

ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร

จากตารางที่  12.9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการด้านจ�านวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้า/ครั้ง จ�านวนครั้งที่ใช้

บรกิาร/เดอืน และจ�านวนชัว่โมงทีใ่ช้บริการ/คร้ัง ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในกรงุเทพมหานคร เราสามารถ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการจ�าแนกตาม DV1 ได้ 3 ประการ ดังนี้

1) DV 1.1 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการด้านจ�านวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้าในแต่ละ

ครัง้ เมือ่วเิคราะห์โดย IV1 การรบัรูส้ือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ พบว่า ค่านยัส�าคญัอยูท่ีร่ะดบั 0.141 ซึง่มากกว่า

ที่ตั้งไว้ที่ 0.05 แสดงว่า IV1 ไม่มีความสัมพันธ์กับ DV1.1 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของ IV1 พบว่า 

IV1.5 แค็ตตาล็อก/แผ่นพับที่ห้างเซ็นทรัลส่งถึงบ้านผู้บริโภคกลับมีความสัมพันธ์กับ DV1.1 แต่สัมพันธ์ 

ในระดับต�่ามาก (r=0.167) จึงไม่มีความส�าคัญแต่ประการใด

สรปุได้ว่า พฤตกิรรมผู้บริโภคในการใช้บรกิารด้านจ�านวนเงนิทีใ่ช้ซือ้สนิค้าในแต่ละครัง้

ทีม่าห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลัในกรงุเทพมหานคร ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั IV1 การรบัรูส้ือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์

ในทุกสื่อ

2) DV1.2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการด้านจ�านวนครั้งที่ใช้บริการต่อเดือน เมื่อ

วิเคราะห์โดย IV1 การรับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่านัยส�าคัญอยู่ที่ระดับ 0.000 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์

ทีต่ัง้ไว้ที ่0.01 แสดงว่า IV1 มคีวามสมัพนัธ์กบั DV1.2 แต่เป็นความสมัพนัธ์ทีต่�า่มาก (r=0.208) เม่ือพจิารณา

ในรายละเอียดของ IV1 จะพบว่า ความสัมพันธ์ที่ต�่ามาก ปรากฏเฉพาะ IV 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 

1.10 ส่วน IV1, 1.2 และ 1.4 ไม่มีความสัมพันธ์กับ DV1.2 จึงมีข้อสังเกตตรงน้ีว่า แม้ว่า IV1 รวมจะมีความ

สัมพันธ์กับ DV1.2 ก็ตาม แต่เมื่อเป็นความสัมพันธ์ที่ต�่ามาก ก็แสดงว่าจะต้องมีรายละเอียดบางข้อที่อาจจะ

ไม่มีความสัมพันธ์กับ DV1.2 ก็ได้ ซ่ึงก็เป็นความจริง

สรุปได้ว่า DV1.2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการด้านจ�านวนครั้งที่ใช้บริการต่อ

เดือน มีความสัมพันธ์กับ IV1 การรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้าน IV1.3 แผ่นพับใบปลิวที่แจกบริเวณ

เข้าลานจอดรถ/หน้าห้าง/เคาน์เตอร์ IV1.5 แค็ตตาล็อก/แผ่นพับที่ห้างเซ็นทรัลส่งถึงบ้านลูกค้า IV1.6  

การให้ค�าแนะน�าโดยพนักงานขาย IV1.7 การบอกเล่าจากบุคคลในครอบครัว IV1.8 สปอตโฆษณาที่ประกาศ

ภายในห้าง IV1.9 การโฆษณาโดยป้ายด้านหน้าและภายในห้าง และ IV1.10 การรับรู้ข่าวสารผ่าน www.

central.co.th
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ตารางที่ 12.9  ตวัอย่างการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูส้ือ่โฆษณาประชาสมัพันธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ในการใช้บริการด้านจ�านวนเงินที่ใช้ซ้ือสินค้า/ครั้ง จ�านวนครั้งที่ใช้บริการ/เดือน และจ�านวนชั่วโมง 

ที่ใช้บริการ/ครั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในกรุงเทพมหานคร

IV1 การรับรู้สื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

DV1 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการใช้บริการด้าน

จ�านวนเงินที่ใช้ซื้อ/ครั้ง1.1 จ�านวนครั้งที่ใช้บริการ/เดือน1.2 จ�านวนชั่วโมงที่ใช้บริการ/ครั้ง1.3
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1.1 การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์IV1.1

1.2 การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์IV1.2

1.3 แผ่นพับใบปลิวท่ีแจกบริเวณเข้า

 ลานจอดรถ/หน้าห้าง/เคาน์เตอร์IV1.3

1.4 การโฆษณาทางสื่อวิทยุIV1.4

1.5 แค็ตตาล็อก/แผ่นพับที่ห้างส่งถึง

 บ้านIV1.5

1.6 การให้ค�าแนะน�าโดยพนักงานขายIV1.6

1.7 การบอกเล่าจากบุคคลในครอบครัวIV1.7

1.8 สปอตโฆษณาที่ประกาศภายในห้างIV1.8

1.9 การโฆษณาโดยป้ายด้านหน้าและ

 ภายในห้างIV1.8

1.10 การรับรู้ข่าวผ่าน www.central

 .co.thIV1.10

418

418

418

417

418

418

418

418

418

418

.035

.017

.038

-.037

.167

.018

.029

.069

.063

.040

.480

.732

.433

.454

.001*

.795

.557

.159

.202

.420

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี/ต�่า

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

415

415

415

414

415

415

415

415

415

415

-.002

.024

.223

-.016

.239

.209

.115

.205

.142

.160

.961

.625

.000*

.748

.000*

.000*

.019*

.000*

.004*

.001*

ไม่มี

ไม่มี

มี/ต�่า

ไม่มี

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

418

418

418

417

418

418

418

418

418

418

.102

.139

.030

.141

.157

.170

.155

.175

.150

.224

.037*

.004*

.538

.004*

.001*

.000*

.001*

.000*

.001*

.000*

มี/ต�่า

มี/ต�่า

ไม่มี

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

มี/ต�่า

รวม 418 .072 .141 ไม่มี 414 .208 .000* มี/ต�่า 418 .235 .000* มี/ต�่า

ที่มา:  อรวรรณ เจริญจิตรกรรม. (2549). การรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, น. 159, 

162, 166.

3) DV1.3 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการด้านจ�านวนช่ัวโมงที่ใช้บริการภายใน 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในแต่ละคร้ัง เมื่อวิเคราะห์โดย IV1 การรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จะพบว่า  

ค่านัยส�าคัญอยู่ที่ระดับ 0.000 ซ่ึงต�่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี 0.01 แสดงว่า IV1 มีความสัมพันธ์กับ DV1.3  

แต่เป็นความสัมพันธ์ท่ีต�่ามาก (r=0.235) แสดงว่าในความสัมพันธ์นี้น่าจะมีตัวแปรย่อยของ IV1 ที่ไม่ม ี

ความสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของตัวแปรย่อยก็พบว่า IV1.3 แผ่นพับใบปลิวที่แจกบริเวณ

ทางเข้าลานจอดรถ/หน้าห้างและหน้าเคาน์เตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ DV1.3 เพราะมีค่านัยส�าคัญท่ีระดับ 

0.538 และมีค่า r = 0.030

สรุปได้ว่า DV1.3 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการด้านจ�านวนชั่วโมงที่ใช้บริการ

ภายในห้างในแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับ IV1 การรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในแทบทุกสื่อ ยกเว้นไม่มี

ความสัมพันธ์กับ IV1.3 แผ่นพับใบปลิวที่แจกบริเวณทางเข้าลานจอดรถ/หน้าห้างและหน้าเคาน์เตอร์
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4.	 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบ	Regression	 (กำรถดถอย) เป็นการวิเคราะห์เชิงเส้นตรง เป็น 

การศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามอย่างต่อเน่ืองโดยก�าหนดตัวแปรต้นคงที่ (fixed) 

และตวัแปรตามเป็นตวัสุม่ (random) ตามสมการ Y1 = a + bX เม่ือ X เป็นตัวแปรต้นและ Y เป็นตวัแปรตาม 

โดยให้แกน Y ถดถอยไปบนแกน X ในกรณีการวิเคราะห์ Simple Regression เป็นการวิเคราะห ์

ตัวแปรต้น X และตัวแปรตาม Y อย่างละหนึ่งตัว ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างง่าย ๆ และโอกาสจะเกิด 

การวิเคราะห์แบบนี้ก็เป็นไปได้ยาก ส่วนในกรณีการวิเคราะห์ Multiple Regression จะพบได้ทั่วไป 

ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

กรณท่ีี	1	Simple	Regression เป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย เป็นการวิเคราะห์ตัวแปร

เพียง 2 ตัว ระหว่างตัวแปรต้น (predictor variable) กับตัวแปรตาม (outcome variable) โดยจะขอยก

ตัวอย่างการวิเคราะห์งบประมาณการโฆษณากับบันทึกการขายของบริษัทหนึ่งว่า จะมีความสัมพันธ์กัน 

หรือไม่ กล่าวคือ งบประมาณการโฆษณามีผลต่อบันทึกการขายหรือไม่ ผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้ตารางสรุป 3 ตาราง ประกอบด้วย 1) ตารางที่ 12.10 Model Summary 2) ตารางที่ 12.11 

ANOVAb และตารางที่ 12.12 Coefficientsa ตามล�าดับ ดังน้ี

ตารางที่ 12.10 Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Errorof the Estimate

1 0.578a 0.335 0.331 65.9914

a Predictors (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds).
ที่มา: Field, Andy. (2000). p. 111.

จากตารางที่ 12.10 Model Summary นั้น มีตัวแบบ (Model) สรุปค่า R เพียงค่าเดียวคือ 0.578 

เพราะมีตัวแปรท�านายตัวเดียว คือ ตัวงบประมาณการโฆษณา จากค่า R = 0.578 อธิบายได้ว่าตัวแปร 

ท�านาย (ต้น) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรผล (ตาม) 57.8 % ส่วนค่า R2 = 0.335 อธิบายได้ว่าค่าใช้จ่าย 

การโฆษณา มีผล 33.5 % ต่อการแปรปรวนของบันทึกการขาย แสดงว่ายังมีตัวแปรท�านายอ่ืน ๆ ที่ยังไม่รู้

อีก ที่มีผลต่อการแปรปรวนของบันทึกการขายถึง 66% ส่วนค่า Ad justice R2 = 0.331 อธิบายได้ว่า  

ค่า R2 เมือ่ปรบั (adjusted) แล้ว จากการค�านึงว่า ถ้าน�าสมการทีไ่ด้จากกลุม่ตวัอย่างไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างอืน่ 

ค่าอ�านาจของการท�านายจะลดลงเหลือ 33.1% จาก 33.5% ซึ่งลดลงเล็กน้อยมาก ส่วนค่า Std. Error  

of the Estimate = 65.9914 อธิบายได้ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าตัวแปรผล

หรือบันทึกการขายค่อนข้างสูงถึง 65.99% แสดงว่า ค่าใช้จ่ายการโฆษณาเป็นเพียงปัจจัยเล็กปัจจัยเดียว 

ที่มีผลต่อการขาย ยังต้องมีตัวแปรท�านายอื่น ๆ อีกท่ีจะต้องน�ามาวิเคราะห์ร่วม
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ตารางที่ 12.11 ANOVAb

Model Sum of Square df Mean Square F Sig.

1. Regression

 Residual

Total

SSm = 433687.833

SSR = 862264.167

SST = 1295952.0

1

198

199

MSM = 433687.833

MSR = 4354.870

99.587 0.000a

a Predictors: (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds)
b Dependent Variable: Record Sales (thousands).

หมายเหตุ: Sum of Square (SS) หมายถึง ผลรวมก�าลังสอง

 Mean Square (MS) หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนก�าลังสองเฉลี่ย
ที่มา: Field, Andy. (2000). p. 112.

จากตารางที่ 12.11 ANOVAb ผู้เขียนได้เพิ่มเติม SSm, SSR, SST, MSM และ MSR ลง 

ในตาราง เพ่ือให้รู้ว่าค่าในแต่ละช่องค�านวณมาได้อย่างไร โดยมีสูตรดังน้ี

Total Sum of Squares (SST)  = S (Xr — Xgrand)2

Model Sum of Squares (SSm)  = Snr (Xt — Xgrand)2

Residual Sum of Squares (SSR)   =  S (Xi — Xt)
2

Model Mean Squares (MSM)   = 
SSm
dfm

Residual Mean Squares (MSR)  = 
SSR
dfR

 F = 
MSM
MSR

การอ่านค่าตามตารางที่ 12.11 ANOVAb สิ่งแรกที่ต้องแปลกใจ คือ ท�าไมการวิเคราะห์การถดถอย

ต้องใช้โปรแกรม ANOVA เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ variance–ratio method ที่สามารถประยุกต์ไปใช้กับ 

Regression ได้ ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลหลากหลาย เมื่อพิจารณา ตารางที่ 12.11 ANOVAb จะพบว่า  

ค่า F = 99.59 และมีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งต�่ากว่า P < 0.001 อธิบายได้ว่างบประมาณ 

การโฆษณามีผลต่อการขาย และผลนี้มีโอกาสไม่เป็นเช่นนี้เพียง 0.1% เท่านั้น และค่า F ratio ที่สูงเช่นนี้

แสดงให้เห็นว่างบประมาณการโฆษณามีผลต่อการขายเพียงล�าพังได้จริง
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ตารางที่ 12.12 Coefficientsaof t-Test

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std.Error Beta

1. (constant)

 Advertising Budget

 (thousands of pounds)

134.140

9.612 E-02

7.537

0.010 0.578

17.799

9.979

.000

.000

a Dependent Variable: Record Sales (thousands)
ที่มา: Field, Andy. (2000). p. 113.

จากตารางที่ 12.12 Coefficientsaof t-Test สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

1)	 	ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย	 (B) หมายถึง ค่าตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม เมื่อ

ตัวแปรต้นเปลี่ยนไป 1 หน่วย ของการวัด โดยขจัดอิทธิพลของตัวแปรต้นอ่ืน ๆ ออกแล้ว ค่า B = 134.140 

อ่านได้ว่า เม่ือไม่มีเงินที่จะใช้โฆษณา (เม่ือตัวแปรต้น X = 0) ตามตัวแบบท�านายว่า การขายจะคงที่อยู่ที่ 

134.140 หน่วย ส่วนค่า B = 9.612 E-02 หรือ = 0.09612 ค่านี้เป็นค่า Slope ของเส้นถดถอย กล่าวคือ 

การเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขายจะมีความสัมพันธ์ทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในทุกหน่วยของ 

งบประมาณโฆษณา ถ้าเพิ่มงบประมาณการโฆษณาขึ้นอีก 1 หน่วย บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 0.096 จึงเป็น 

การไม่ค่อยคุ้มทุนที่จะเพ่ิมค่าโฆษณาในกรณีนี้

2)	 	ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิถดถอย	 (Standard	 Error	 of	 B,	 SEb)  

หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการแจกแจงของ B เมื่อมีการสุ่มตัวอย่างหลาย ๆ ครั้ง ค่านี้ควร 

มีค่าน้อย ถ้าตัวแปรต้น (งบประมาณการโฆษณา) และตัวแปรตาม (บันทึกการขาย) มีความสัมพันธ์กันสูง 

ค่าสถิติตัวนี้ใช้ในการทดสอบค่านัยส�าคัญของ B หรือประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธิ์ถดถอย ในที่นี้  

SEb = 0.010 แสดงว่างบประมาณการโฆษณามีความสัมพันธ์อย่างมากกับบันทึกการขาย

3)	 	ค่า	t-ratio	ของ	B	หมายถึง ค่าสถิติท่ีได้จาก B/SEb จากกลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานว่า B = 0 หรือไม่ โดยใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นของ t ที่ df = N - 1 เมื่อ N = ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง ถ้าปฏิเสธสมมติฐานแสดงว่า B ≠ 0 หรือตีความได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต้น ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามในตารางที่ 12.10 Coefficientsa of t-Test ค่านัยส�าคัญ (Sig.) ของ  

t = 0.000 ตีความได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในงบประมาณการโฆษณามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบันทึกการขาย

อย่างแน่นอน

4)	 	ค่า	Beta	(β) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเมื่อค�านวณโดยการแปลงค่าของตัวแปรตาม 

และตัวแปรต้นเป็นคะแนนมาตรฐาน ซ่ึงแตกต่างจากค่า B ที่ค�านวณจากคะแนนดิบ และเนื่องจากคะแนน
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มาตรฐาน (Z) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 ดังนั้น การตีความของ Beta = 0.578 จะหมายถึง ถ้าม ี

การเพ่ิมค่าการโฆษณา 1 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 0.578 เท่าของส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (ค่า Beta = B (Sx)/(Sy))

โดยสรุป การเพิ่มงบประมาณการโฆษณาทุก 1 บาท จะมีบันทึกการขายเพิ่มขึ้น 0.58 บันทึก 

ซึ่งไม่คุ้มทุนต่อการเพิ่มการโฆษณา การอ่านค่า Beta และ Sig. of t-ratio จึงมีความส�าคัญมาก ส่วนค่า B 

มีความส�าคัญตรงค่าคงที่ ซึ่งจะบอกเราว่า ถ้าไม่มีการเพิ่มการโฆษณา แล้วบันทึกการขายยังจะเป็นเท่าไร  

ถ้าบันทึกการขายปกติก็ไม่ควรไปใส่ใจการโฆษณาให้มากนัก

กรณีที่	 2	Multiple	Regression	 เป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่มีตัวแปรต้นหลายตัว หรือมี

ตัวแปรท�านายหลายตัวและมีตัวแปรผล (ตาม) ตัวเดียว โดยจะขอยกตัวอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่ 1 ที่มี

ตัวแปรท�านาย 1 ตัว คือ งบประมาณการโฆษณาเพิ่มตัวแปรท�านายเข้าไปอีก 2 ตัว คือ จ�านวนครั้งของ 

การโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ กับความชื่นชอบยี่ห้อ ส่วนตัวแปรตามคือการบันทึกการขาย

จากการท�า Simple Regression ของสมการถดถอยที่ผ่านมา พบว่าตัวแปรท�านายหรือ 

งบประมาณการโฆษณา ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับการขายอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ก็พบอีกเช่นกันว่า ตัวแปร

ท�านายตัวน้ีอธิบายการมีผลได้เพียง 33% เท่านั้น แสดงว่าน่าจะยังมีตัวแปรท�านายตัวอื่น ๆ อีก จึงได้เพิ่ม

ตัวแปรการท�านายเข้าไปอีกสองตัว และผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถสรุปตาราง 

การวิเคราะห์ได้ 5 ตาราง ประกอบด้วย 1) ตารางที่ 12.13 Correlations 2) ตารางท่ี 12.14 Descriptive 

Statistics 3) ตารางที่ 12.15 Model Summary 4) ตารางที่ 12.-16 ANOVA 5) ตารางที่ 12.17  

Coefficientsa of Model 1 and Model 2 ตามล�าดับ ดังนี้

ตารางที่ 12.13 สหสัมพันธ์ (Correlations)

Record

Sales

(thousands)

Advertising

Budget

(thousands of pounds)

No. of plays

on Radio 1

per week

 Attractiveness 

of Band

Pearson Correlation Record Sales

 (thousands)

 Advertising Budget

 (thousands of pounds)

 No. of plays on Radio 1

 per week

 Attractiveness of Band

1.000

.578

.599

.326

.578

1.000

.102

.081

.599

.102

1.000

.182

.326

.081

.182

1.000
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Record

Sales

(thousands)

Advertising

Budget

(thousands of pounds)

No. of plays

on Radio 1

per week

 Attractiveness 

of Band

Sig. (1-tailed) Record Sales

 (thousands)

 Advertising Budget

 (thousands of pounds)

 No. of plays on Radio 1

 per week

 Attractiveness of Band

-

.000

.000

.000

.000

-

.076

.128

.000

.076

-

.005

.000

.128

.005

-

N Record Sales

 (thousands)

 Advertising Budget

 (thousands of pounds)

 No. of plays on Radio 1

 per week

 Attractiveness of Band

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

SPSS Output 4.4: Descriptive statistics for regression analysis
ที่มา: Field, Andy. (2000). p. 144.

ตารางที่ 12.14 Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Record Sales

(thousands)

Advertising Budget

(thousands of pounds)

No. of plays on Radio 1 

per week

Attractiveness of Band

193.2000

614.4123

27.5000

6.7700

80.6990

485.6552

12.2696

1.3953

200

200

200

200

ตารางที่ 12.13 (ต่อ)
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12-25การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

จากตารางที่ 12.14 Descriptive Statistics อธิบายได้ว่า จ�านวนประชากรตัวอย่างที่น�ามาศึกษา

มี 200 คน ส่วนค่า Mean ของการบันทึกการขายอยู่ที่ 193.000 ของงบประมาณการโฆษณา = 614.4123 

ของจ�านวนครั้งการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ = 27.50 และของความชื่นชอบในยี่ห้อ = 6.77 ส่วนตารางที่ 

12.13 Correlations เป็นการแสดงค่าสหสัมพันธ์ของตารางไขว้ทั้งตัวแปรท�านายและตัวแปรผล พบว่า 

ตัวแปรท�านายทั้งหมดมีตัวแปรท�านายจ�านวนครั้งการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์มีสหสัมพันธ์มากที่สุดกับ

ตัวแปรผลบันทึกการขาย (R = 0.599, P  0 < 0.001) จึงตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่า จ�านวนครั้งการโฆษณา 

ทางวิทยุต่อสัปดาห์เป็นตัวท�านายได้ดีที่สุดเกี่ยวกับการขาย

ตารางที่ 12.15 Model Summary

Model R
R

Square

Adjusted 
R

Square

Std.Error
of the

Estimate

Change Statistics

Durbin-
Watson

R
Square 
Change

F
Change

df 1 df 2
Sig.
F 

Change

1

2

.578a

.815b
.335

.665

.331

.660

65.9914

47.0873

.335

.330

99.587

96.447

1

2

198

196

.000

.000 1.950

a Predictors: (Constand), Advertising Budget (thousands of pounds)
b  Predictors: (Constand), Advertising Budget (thousands of pounds), Attractiveness of Band,  

No. of plays on Radio 1 per week.
c Dependent Variable: Record Sales (thousands)

จากตารางที่ 12.15 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1)	Model	การวเิคราะห์แยกออกเป็น 2 ส่วน เพือ่เปรยีบเทยีบกนัใน Model 1 มตีวัแปรท�านาย

เพียงตัวเดียว (a) ส่วน Model 2 มีตัวแปรท�านาย 3 ตัว (b) Model 1 เป็นโมเดลที่อธิบายผ่านมาแล้ว 

ในกรณีที่ 1

2) R คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ เป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ท�านายกับตัวแปรผล มีค่าตั้งแต่ 0-1 ค่าที่ใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง ในที่นี้พบว่า 

เมื่อเพ่ิมตัวแปรท�านายเป็น 3 ตัว ค่า R = 0.815 ซ่ึงเพิ่มจากการใช้ตัวแปรท�านายตัว 1 คือ ที่มีค่า R = 0.578 

แสดงว่าตัวแปรท�านายทั้ง 3 ตัว มีผลต่อการท�านายตัวแปรผลได้มากกว่าตัวแปรท�านายตัวเดียว (ตัวแปร

ท�านายตัวเดียวคืองบประมาณการโฆษณา และตัวแปรท�านาย 3 ตัว คือ งบประมาณการโฆษณา จ�านวนครั้ง

ของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ กับความชื่นชอบในยี่ห้อ)
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3) R2 คือ ค่าอ�านาจในการท�านาย ซึ่งดูได้จากสัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรผลที่

อธิบายได้ด้วยตัวแปรท�านาย จากการเปรียบเทียบ Model 1 กับ Model 2 พบว่าค่า R2 = 0.335a เพิ่ม 

เป็น R2 = 0.6656 ความแปรปรวนในตัวแปรผลเพ่ิมจาก 33.5% เป็น 66.5% แสดงว่าตัวแปรท�านายของ 

Model 2 มีอ�านาจในการท�านายมากกว่าตัวแปรท�านายของ Model 1

4) Adjusted R2 คือ ค่าอ�านาจในการท�านายที่ปรับแล้ว เมื่อค�านึงถึงการน�าสมการการท�านาย

จากกลุ่มตัวอย่างหน่ึงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ โดยปกติแล้ว R2 adjusted จะมีค่าต�่ากว่า R2 เสมอ ใน

กรณีน้ีก็เช่นกัน ค่า adjusted R2 = 0.660 ลดลงจาก R2 = 0.665 แสดงว่าค่าอ�านาจในการท�านายที่ปรับ

แล้วลดลงเล็กน้อยมาก จนไม่มีผลกระทบ

5)	Standard	Error	of	 the	Estimate ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า คือ 

ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการใช้สมการถดถอยเพื่อประมาณค่าของตัวแปรผล หรือ หมายถึง ค่าเฉลี่ย

ของความคลาดเคล่ือนระหว่างค่าจริง (Y) กับค่าท�านาย (Yi) ของตัวแปรผล ในกรณีนี้พบว่าค่าความ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าใน Model 2 = 47.0873 ลดลงจาก Model 1 = 65.9914  

แสดงว่า Model 2 ท�านายได้ค่าคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าได้น้อยกว่า Model 1

6)		Change	 Statistics คือ ค่าความเปลี่ยนแปลงทางสถิติทั้ง R2, F, df1, df2 และ Sig.F  

การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอยู่ที่ R2 เพราะ R2 of Model 2 ได้มีค่าเปลี่ยนแปลง 0.330 หมายความว่า  

เม่ือเพิ่มตัวแปรท�านาย 2 ตัว คือ จ�านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์กับความชื่นชอบในยี่ห้อ  

จะพบว่ามีอ�านาจในการท�านายบันทึกการขายได้เพิ่มอีก 33% จากเดิม 33.5% รวมอ�านาจในการท�านาย 

การขายใน Model 2 ถึง 66.5%

7) Durbin–Watson ค่าสถิติที่บอกค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท�านายที่ยอมรับได้ทาง 

การค�านวณ ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 หมายความว่า ถ้า D — W ใกล้ 2 จะแสดงว่า ข้อสันนิษฐานของการท�านาย 

จะมีความแน่นอนยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ค่า D — W = 1.950 แสดงว่าข้อสันนิษฐานของการท�านายใน Model 2  

ที่ว่าตัวแปรท�านายทั้ง 3 ตัว มีอ�านาจการท�านายตัวแปรผลได้ถึง 66.5% นั้นมีความแน่นอนหรือเช่ือถือได้

ตารางที่ 12.16 ANOVA

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1. Regression

 Residual

 Total

433687.833

862264.167

1295952.0

1

198

199

433687.8

33

4354.870

99.587 .000a

2. Regression

 Residual

 Total

861377.418

434574.582

1295952.0

3

196

199

287125.8

06

2217.217

129.498 .000b
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12-27การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

a Predictors: (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds)
b  Predictors: (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds), Attractiveness of Band,  

No. of Plays on Radio 1 per Week
c Dependent Variable: Record Sales (thousands
ที่มา: Field, Andy. (2000). p. 147.

จากตารางที่ 12.16 ANOVA สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ เมื่อเปรียบเทียบ Model 1 กับ 

Model 2 จะพบว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะค่า F-ratio ที่เกิดจาก df = 3 มีค่าเท่ากับ 

129.498 ซึ่งมากกว่าค่า F-ratio = 99.587 ที่เกิดจาก df = 1 และมีค่านัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000  

ซึ่งต�่ากว่า P < 0.001 อธิบายได้ว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรท�านายเป็น 3 ตัว ปรับความสามารถในการท�านาย 

ตัวแปรผลได้มากกว่าตัวแปรท�านายเพียงตัวเดียว จึงตีความได้ว่าตัวแปรท�านาย 3 ตัว ได้แก่ งบประมาณ

การโฆษณา จ�านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์และความชื่นชอบในยี่ห้อ สามารถท�านาย 

ยอดการบันทึกการขายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าตัวแปรท�านาย 1 ตัว คือ งบประมาณการโฆษณาอย่างมีนัยส�าคัญ

ตารางที่ 12.17 Coefficientsa of Model 1 and Model 2 

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients
t Sig.

95% Confidence

Interval for B

B
Std.

Error
Bet a

Lower

Bound

Upper

Bound

1 (Constant)

 Advertising Budget

 (thousands of pounds)

134.140

9.612E-02

7.537

.010 .578

17.799

9.979

.000

.000

119.278

.077

149.002

.115

2 (Constant)

 Advertising Budget

 (thousands of pounds)

 No. of plays on Radio 

 1 per week

 Attractiveness of Band

-26.623

8.488E-02

3.367

11.086

17.350

.007

.278

2.438

.511

.512

.192

-1.534

12.261

12.123

4.548

.127

.000

.000

.000

-60.830

.071

2.820

6.279

7.604

.099

3.915

15.894

a Dependent Variable: Record Sales (thousands)
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12-28 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

จากตารางที่ 12.17 Coefficientsa of Model 1 and Model 2 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้

ดังนี้

1)	 	งบประมาณการโฆษณา	 (B	=	 0.085)	ค่านี้ชี้ให้เห็นว่าถ้างบประมาณการโฆษณาเพ่ิมขึ้น  

1 หน่วย การบันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 0.085 หน่วย เม่ือหน่วยวัดเป็น 1,000 ดังนั้น ทุก ๆ 1,000 ปอนด์  

ที่ใช้โฆษณาเพ่ิมข้ึน บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 85 บันทึก การตีความนี้จะเป็นจริง เมื่อความชื่นชอบยี่ห้อและ

จ�านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุมีค่าคงที่ (P<0.001)

2)	 	การโฆษณาทางวิทยุ	 (B	=	 3.367) ค่านี้แสดงว่าจ�านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อ

สัปดาห์ก่อนออกอากาศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 3.367 หน่วย ดังนั้น ทุก ๆ การเพ่ิมการ

เล่นเพลงโฆษณาทางวิทยุ 1 คร้ัง (ในหน่ึงสัปดาห์ก่อนออกอากาศ) จะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มการบันทึก 

การขายขึ้นอีก 3,367 บันทึก (3.367 × 1,000) การตีความนี้จะเป็นจริงเม่ือผลของความช่ืนชอบในยี่ห้อกับ

งบประมาณการโฆษณามีค่าคงที่ (P < 0.001)

3)	 	ความชื่นชอบยี่ห้อ	 (B	=	11.086) ค่านี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อสูงขึ้น 

1 หน่วย ก็คาดได้ว่าบันทึกการขายจะเพิ่มข้ึน 11.086 หน่วย ดังนั้น ทุก ๆ หน่วยที่เพิ่มขึ้นในเกณฑ์ความ 

ชืน่ชอบย่ีห้อ จะมคีวามสมัพนัธ์กบัการเพิม่การบนัทกึการขาย 11,086 บนัทกึ (11.086 × 1,000) การตคีวามน้ี 

จะเป็นจริงเม่ือผลของการโฆษณาทางวิทยุและงบประมาณการโฆษณามีค่าคงที่ (P < 0.001)

4)	 	เมื่อเปรียบเทียบค่า	Beta จะพบว่า ค่า Beta ของงบประมาณการโฆษณา = 0.511 และ 

ค่า Beta ของจ�านวนครั้งที่โฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ = 0.512 ซึ่งมากกว่าค่า Beta ของความช่ืนชอบ 

ในยี่ห้อ = 0.192 หมายความว่า ถ้าเพิ่มเงินการโฆษณาขึ้นอีก 1 หน่วย จะเพิ่มบันทึกการขายอีก 0.511 บันทึก

และถ้าเพิ่มจ�านวนครั้งที่โฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์อีก 1 หน่วยจะเพิ่มบันทึกการขายอีก 0.512 บันทึก แต่

ถ้าเพ่ิมเกณฑ์ความชื่นชอบในยี่ห้ออีก 1 หน่วย จะเพ่ิมบันทึกการขายอีกเพียง 0.192 บันทึกเท่านั้น

5)	 	กรณีของข้อ	 4	สามารถยืนยันด้วยการเปรียบเทียบค่า	 t	 และ	Sig. กล่าวคือ ค่า t ของ 

งบประมาณการโฆษณา = 12.26 และ Sig. = 0.000 (P < 0.001) และค่า t ของจ�านวนครั้งการโฆษณาทาง

วิทยุ = 12.12 และ Sig. = 0.000 (P < 0.001) ส่วนค่า t ของความชื่นชอบในยี่ห้อ = 4.55 และ Sig. = 

0.000 (P < 0.001) หมายความว่า งบประมาณการโฆษณา และจ�านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุม ี

ผลกระทบต่อบนัทกึการขายคล้ายคลึงกนั ในขณะทีค่วามชืน่ชอบในยีห้่อมผีลกระทบต่อบนัทกึการขายน้อยกว่า

6)	 งบประมาณการโฆษณา	 (Beta	=	0.511) ค่าน้ีแสดงให้เห็นว่าเม่ืองบประมาณการโฆษณา

เพิ่มโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 485.655 ปอนด์ (ดูตารางที่ 12.13 Descriptive Statistics) บันทึกการขาย

จะเพิ่มข้ึนโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.511 บันทึก ถ้าการเบี่ยงเบนมาตรฐานของบันทึกการขายเป็น 80.699 

(ดูตารางที่ 12.17) จะมีการเปล่ียนแปลงในบันทึกการขาย 41,240 บันทึก (0.511 × 80,699) ดังนั้น ทุก ๆ 

485.656 ปอนด์ ที่ใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น จะท�าให้มีบันทึกการขายเพิ่มขึ้น 41,240 บันทึก การตีความนี้จะเป็นจริง

เมื่อผลของความชื่นชอบยี่ห้อและการโฆษณาทางวิทยุมีความคงที่

7)	การโฆษณาทางวทิย	ุ(Beta	=	0.512) ค่าน้ีแสดงให้เห็นว่า เม่ือจ�านวนเพลงโฆษณาทางวิทยุ

ต่อสัปดาห์ก่อนการออกอากาศเพิ่มขึ้น 12.27 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ดูตารางที่ 12.13 Descriptive 
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12-29การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

Statistics) บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 0.512 หน่วยความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ถ้าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

บันทึกการขายเป็น 80.699 จะมีการเปล่ียนแปลงในบันทึกการขาย 41,320 บันทึก (0.512 × 80,699) ดังนั้น 

ถ้าวิทยุเปิดเพลงโฆษณาเพิ่มขึ้น 12.27 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็คาดได้ว่าจะมีการบันทึกการขายเพิ่มขึ้นอีก 41,320 

บันทึกการตีความนี้จะเป็นจริง ถ้าผลของความชื่นชอบยี่ห้อและงบประมาณการโฆษณามีความคงท่ี

8)	 	ความชื่นชอบย่ีห้อ	 (Beta	 =	 0.192) ค่านี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อ 

เพิ่มขึ้น 1.395 หน่วย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ดูตารางที่ 12.14 Descriptive Statistics) ก็คาดได้ว่า 

บันทึกการขายจะเพิ่มขึ้น 0.192 หน่วย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าการเบี่ยงเบนมาตรฐานของบันทึก 

การขายเป็น 80,699 (ดูตารางที่ 12.13) จะมีการเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขาย 15,490 บันทึก (0.192 × 

80,699) ดังนั้น ถ้าเกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อเพ่ิมขึ้น 1.40 หน่วยวัด ก็คาดได้ว่าจะมีการเพ่ิมบันทึก 

การขาย 15,490 บันทึก การตีความนี้จะเป็นจริง เมื่อผลของการโฆษณาทางวิทยุและงบประมาณการโฆษณา

มีความคงที่

ตารางที่ 12.18 Coefficientsa of Tolerance and VIF

Model
Correlations

Colinearity

Statistics

Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 Advertising Budget (thousands of pounds) .578 .578 .578 1.000 1.000

2 Advertising Budget

 (thousands of pounds)

 No. of plays on Radio 1 per week

 Attractiveness of Band

.578

.599

.326

.659

.655

.309

.507

.501

.188

.986

.959

.963

1.015

1.043

1.038

a Dependent Variable: Record Sales (thousands)

จากตารางที่ 12.18 Coefficientsa of Tolerance and VIF ค่าที่สมควรอ่านมี 2 ค่า คือ VIF และ 

Tolerance ค่า Tolerance ค�านวณมาจากสูตร 1 –R2 โดยน�าตัวแปรท�านายทั้ง 3 ตัวมาค�านวณร่วมกัน  

ในลักษณะที่ก�าหนดให้ตัวแปรท�านายตัวที่ 1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรท�านายอีก 2 ตัวที่เหลือ ว่ามีระดับ

ความสัมพันธ์สูงเท่าใด ค่า Tolerance ก�าหนดค่าตั้งแต่ 0-1 ยิ่งใกล้ 0 ยิ่งมีความสัมพันธ์สูง ซึ่งเป็น 

ความสัมพันธ์ท่ีน่าเป็นห่วง เพราะค่า VIF = 1/Tolerance เมื่อค่า Tolerance ยิ่งใกล้ 0 ค่า VIF จะยิ่งสูง 

ถ้าค่า VIF สูง จะส่งผลท�าให้การทดสอบนัยส�าคัญของ B ไม่มีนัยส�าคัญ แม้ว่าค่า B จะสูง เมื่อวิเคราะห ์

ค่า Tolerance ของตัวแปรท�านายทั้ง 3 ตัว อยู่ในระดับที่ 0.986,0.959 และ 0.963 ซึ่งใกล้ค่า 1 ท�าให้ VIF 

= 1.015, 1.043 และ 1.038 ซ่ึงเป็นค่าที่ต�่า ท�าให้ค่า B ของตัวแปรท�านายทุกตัว มีค่า Sig. = 0.000 ทุกตัว
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12-30 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรท�านายทั้ง 3 ตัว กับตัวแปรผล 1 ตัว  

พบว่า งบประมาณการโฆษณาและจ�านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์มีผลต่อการเพิ่มบันทึก 

การขายอย่างมีนัยส�าคัญ มากกว่าความชื่นชอบในย่ีห้อ ดังน้ัน ถ้าต้องการเพิ่มการขายอย่างมีนัยส�าคัญ ต้อง

เพิ่มงบประมาณการโฆษณา เท่า ๆ กับการเพ่ิมจ�านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ โดยให้ค�านึง

ถึงความชื่นชอบหรือความจงรักภักดีต่อยี่ห้อให้น้อยลง

5.	 กำรวเิครำะห์ควำมสมัพันธ์แบบ	Canonical	Correlation เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตาม โดยตัวแปรมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เรียกว่าชุดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 

มีมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป เรียกว่าชุดตัวแปรตาม การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรเป็นไปตามตรรก 

ทางคณิตศาสตร์ ดังภาพที่ 12.3

x1

x2

ax1

ax2

rVariable 

X
Variable

Y

ay1

ay2

Y1

Y2

X1 (i) = variable in X set 

Y1 (i) = variable in Y set 

ax (i) = Standardized canonical coefficients of variable in X set 

ay (i) = Standardized canonical coefficients of variable in Y set 

r = Canonical correlation

ภาพที่ 12.3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Canonical
ที่มา: ทิพชัย ทิพยุทธ์. (2557). น. 148.

ส่วนการอธิบายการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Canonical Correlation เกี่ยวกับล�าดับขั้นตอน 

ค่าสถิติ และเกณฑ์ในการอภิปรายผล มีอยู่ในตารางที่ 12.19 และค�าอธิบายค่าสถิติต่าง ๆ จากการค�านวณ

มีอยู่ในตารางที่ 12.20
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 ตารางที่ 12.19 ล�าดับขั้นตอนค่าสถิติและเกณฑ์ที่ใช้อภิปรายผล

  ส�าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Canonical correlation

ล�าดับขั้นตอน ค่าสถิติ เกณฑ์ในการอภิปรายผล

1. ทดสอบนัยส�าคญัทางสถิติ

 เพือ่ระบวุ่าตวัแปรทัง้ 2 ชดุ 

 มีความสัมพันธ์

 เชิงเส้นตรง

ค่า Significance (p (ข้อมูล

 จาก Dimension 

 Reduction Analysis: 

 Sig. of F)

ทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอลโดยรวมของ 

ชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตามว่ามีความ

สัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติหรือไม่ 

เกณฑ์ท่ีใช ้  คือระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี  

p < 0.01 หากพบว่า เป็นความสัมพันธ ์

เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติก็จะ

ด�าเนินการในข้ันตอนไป

2. ระบุระดับความสัมพันธ์

 โดยรวมของชุดตัวแปรต้น

 กับชุดตัวแปรตาม

ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

 (Canonicalcorrelation 

 - r) (ข้อมูลจาก Eigen 

 values and Canonical 

 Correlations: 

 Canon Cor)

อธบิายระดบัความสมัพันธ์ระหว่างชดุตัวแปรต้น

กับชุดตัวแปรตามที่ เกิดขึ้นจากความ

สัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรต้นและของ

ตัวแปรตามและพิจารณาจากข้อมูลชุดท่ี

มีค่า p < 0.01 เกณฑ์ที่ใช้ คือ 

1.  ค่า r มีค่าเป็นบวก หมายถึง ตัวแปรต้น 

และตัวแปรตามสมัพันธ์ในทิศทางเดยีวกนั 

ถ้าค่า r มีค่าเป็นลบ หมายถึง ตัวแปรต้น 

และตวัแปรตาม สมัพนัธ์ในทางตรงกนัข้าม

กัน

2. ค่าคะแนนแสดงระดับความสัมพันธ์ มี

 ดังนี้

 ค่า r ระดับความสัมพันธ์

 (-) 0.91 ขึ้นไป สูงมาก

 (-) 0.71 ถึง (-) 0.90 สูง

 (-) 0.51 ถึง (-) 0.70 ปานกลาง

 (-) 0.31 ถึง (-) 0.50 ต�่า

 (-) 0.00 ถึง (-) 0.30 ต�่ามาก

3.  การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

จะพิจารณาจากค ่ าดัชนีสัมประสิทธิ์ 

คาโนนิคอล
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3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ

 ของค่าสหสัมพันธ์

 คาโนนิคอลที่จะอธิบาย

 ความแปรปรวนที่เกิดขึ้น

 ในตัวแปรคาโนนิคอล

ค่า Eigenvalue (ข้อมูลจาก

 Eigenvalues and 

 Canonical 

 Correlations: 

 Eigenvalues)

ระบุค่าสัดส่วนความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจาก

ตัวแปรคาโนนิคอลกลุ ่มตัวแปรต ้นท่ี

สามารถท�านายความแปรปรวนของตวัแปร

คาโนนิคอล กลุ่มตัวแปรตาม 

เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ

4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ

 ของตัวแปรคาโนนิคอล

 ท่ีจะอธิบายตัวแปรเริ่มต้น 

 (พิจารณาท้ัง ตัวแปรต้น 

 และตัวแปรตาม)

ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัด

 ได้ (Variance 

 extracted)

4.1  ตัวแปรต้นพิจารณาจาก 

Variance in covari-

ates explained by ca-

nonical  var iables :  

PctVar DEP

4.2  ตัวแปรตามพิจารณาจาก 

Variance in depen-

dent variables ex-

plained by canonical 

variables: PctVar DEP 

ระบุสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรเร่ิมต้น

ทีส่ามารถอธบิายได้ด้วยตวัแปรคาโนนคิอล 

ของตัวแปรนั้น ๆ ว่าสามารถอธิบายได้ 

มากน้อยเพียงใด

เกณฑ์อภิปรายผล ใช้ค่าร้อยละ

5. วิเคราะห์ความทับซ้อน

 ระหว่างชุดตัวแปรต้น

 กับชุดตัวแปรตาม

ค่าดัชนีความทับซ้อน

(Redundancy index)

5.1  ตัวแปรคาโนนิคอล ของ

ตัวแปรตามที่สามารถท�า 

นายความแปรปรวนของ

ตวัแปรเริม่ต้นของตวัแปร

ต้นใช้ข้อมูลจาก Vari-

ance in covariates 

explained by canoni-

cal variables: Pct-

VarCOV

การระบสุดัส่วนความแปรปรวนของตวัแปรต้น

เริ่มต้นที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคา

โนนิคอลของตัวแปรตาม หรือสัดส่วน

ความแปรปรวนของตัวแปรตามเร่ิมต้นท่ี

สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอล

ของตัวแปรต้นว่าสามารถอธิบายได้มาก

น้อยเพียงใด 

เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าร้อยละโดยดัชนีความทับ

ซ้อนท่ีเหมาะสม จะต้องสูงกว่าร้อยละ 1.5   

ตารางที่ 12.19 (ต่อ)
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5.2  ตัวแปรคาโนนิคอลของ

ตั วแปรต ้น ที่ ส ามารถ

ท�านายความแปรปรวน

ของตัวแปรเริ่มต้นของ

ตัวแปรตามใช้ข้อมูลจาก 

Variance in depen-

dent variables ex-

plained by canonical 

va r iab les :  PctVar 

COV

ดัชนีความทับซ้อนเป็นการพิจารณานัย ส�าคัญ

ในทางปฏิบัติ (Practical significance) 

เพื่อเสริมการทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติ

6. อธิบายความสัมพันธ์

 ของตัวแปร

 6.1 อธิบายความสัมพันธ์ 

  ระหว่างตัวแปรเริม่ต้น

  ของตัวแปรต้นกับ

  ตัวแปรต้น และ

  อธิบายความสัมพันธ์

  ระหว่างตัวแปรเริม่ต้น

  ของตัวแปรตามกับ

  ตัวแปรตาม

6.1  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบคะแนนเชิง

 โครงสร้าง

 -  ตวัแปรต้น (ข้อมลูจาก 

Correlations 

  between 

  COVARIATES 

  and canonical 

  variables)

 - ตัวแปรตาม (ข้อมูล

  จาก Correlations 

  between 

  DEPENDENT and 

  canonical 

  variables)

6.1  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเร่ิม

ต้นกบัตวัแปรโดยพจิารณาค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์แบบคะแนนเชิงโครงสร้างหาก

ค่าคะแนนมาก กว ่า 0.30 หมายถึง 

ตัวแปรเริ่มต้นนั้นเป็นตัวแปรย่อยที่ก่อให้

เกิดตัวแปร

 6.2 อธิบายความสัมพันธ์

  ระหว่างตัวแปรต้นกับ

  ตัวแปรตาม

6.2  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบคะแนนมาตรฐาน 

 -  ตวัแปรต้น (ข้อมลูจาก 

Standardized 

  canonical 

  coefficients for 

  COVARIATES)

6.2  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเร่ิม

ต้นของตัวแปรต้นกับตัวแปรเร่ิมต้นของ

ตัวแปรตาม ในเชิงการท�านายความ

สมัพนัธ์โดยใช้ค่าสมัประสทิธิแ์บบคะแนน

มาตรฐานตัวแปรย่อยท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์

ตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไปจะมีความเหมาะสมใน

การท�านายความสัมพันธ์ 

ตารางที่ 12.19 (ต่อ)
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 - ตัวแปรตาม (ข้อมูล

  จาก Standardized 

  canonical 

  coefficients for 

  DEPENDENT 

  variables)

ที่มา:  พลศักด์ิ จิรไกรศิริ. (2558). น. 330-332.

ตารางที่ 12.20 ค�าอธิบายของค่าสถิติในการวิเคราะห์ Canonical Correlation

ค่าสถิติ ค�าอธิบาย

Eigenvalues  ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นค่าที่บอกถึงความแปรปรวนในทุก

ตัวแปร โดยทั่วไปมักจะเป็นตัวค�าถามในแบบวัดตัวแปรนามธรรม ที่สามารถอธิบาย

ได้ด้วยองค์ประกอบหรือด้านหรือมิตินั้น ๆ (factor/subscale/olimension) ค�านวณ

ได้จากผลรวมของค่า factor extraction คือ พิจารณาค่า Eigen values มากกว่า 

หรือเท่ากับ 1 ซ่ึงแสดงต่อองค์ประกอบนั้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

ทุกตัวได้ดี และค่า Eigen values ขององค์ประกอบท่ีอยู่ติดกันควรมีค่าต่างกันชัดเจน

โดยควรมีค่ามากกว่า 0.20 

Wilk’s lambda  สถิติทดสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติแบบหลายตัวแปร (multivariate sta-

tistical analysis) เช่น การวิเคราะห์คาโนนิคอล (canonical analysis) การวิเคราะห์

จ�าแนก (discriminate analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร 

(multivariate analysis of variance: MANOVA) เพื่อบอกว่ามีความแตกต่างของ

ชุดค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามระหว่างกลุ่ม หรือบอกถึงสัดส่วนหรือความแปรปรวนใน

ชุดของตัวแปรตาม ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรต้นหรือตัวแปรท�านาย

 กล่าวคอื Wilk’s lambda คอื ค่าสดัส่วนระหว่างความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่น

ของชุดตัวแปรตาม (DV) กับความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรต้น 

(IV) มีค่า 0-1 (ค่าเกิน 1 หมายถึง “ไม่มีความแตกต่างของชุดค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม

ระหว่างกลุ่มหรือสัดส่วนความแปรปรวนในชุดของตัวแปรตามไม่สามารถอธิบายได้

โดยตวัแปรต้นเลย ค่าเท่ากบั 0 หรอืเข้าใกล้ 0 หมายถงึ มคีวามแตกต่างของชดุค่าเฉลีย่

ของตวัแปรตามระหว่างกลุม่ หรอืสดัส่วนความแปรปรวนในชดุของตวัแปรตามสามารถ

อธิบายได้ด้วยตัวแปรต้น (ในทางปฏิบัติค่า Wilk’s lambda จะถูกแปรให้เป็นค่า

สัดส่วน F (F-ratio)

ตารางที่ 12.20 (ต่อ)
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f-value (chi square)  วิธีการทดสอบทางสถิติที่ใช้กับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมีการวัดในระดับเกณฑ์วัด

แบบนามบัญญัติ (nominal scale) หรือเกณฑ์เรียงล�าดับ (ordinal scale) 

significance (p <)  ความมีนัยส�าคัญทางสถิติ ถ้าค่า P-value หรือค่า Significance level (Sig.) มี

ค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญท่ีต้ังไว้จะยอมรับสมมติฐานหลัก แต่ถ้าค่า P-value ค่าน้อย

กว่าระดับนัยส�าคัญที่ตั้งไว้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรองหรือ

สมมติฐานที่นักวิจัยตั้งไว้ 

 สรุปว่า ค่า P-value คือ ค่าความน่าจะเป็นหรือค่าที่ใช้ส�าหรับหาข้อเท็จจริงส�าหรับ

การทดสอบสมมติฐานน้ัน ๆ ส่วนระดับนัยส�าคัญคือ การก�าหนดขอบเขตของ 

การปฏิเสธสมมติฐาน

ที่มา: พลศักด์ิ จิรไกรศิริ. (2558). น. 337.

6.	 กำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Canonical Correlation 

ในขั้นสุดท้าย จะได้ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตามเท่านั้น และแสดงปริมาณ

ค่าสมัพนัธ์นัน้ แต่ไม่สามารถอธบิายก่อนหลังทีช่ดุตวัแปรต้นกระท�าต่อชดุตวัแปรตาม จงึต้องท�าการวเิคราะห์

เส้นทางความสัมพันธ์ต่อไป เพื่อท่ีจะอธิบายถึงตัวแปรของความสัมพันธ์ว่าตัวแปรต้นใดมีความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรตามใด และสัมพันธ์อย่างเป็นล�าดับไป

การวิเคราะห์เส้นทางเป็นเครื่องมือการศึกษาที่ช่วยนักศึกษาให้สามารถน�าเอาข้อมูลเชิงปริมาณ 

มาหาความสัมพันธ์อย่างอิสระ การวิเคราะห์เส้นทางเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างแบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้าง 

(Structural Equation Model) เพื่อใช้ในการค้นหาสาเหตุของสิ่งต่าง ๆ และใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์

เชิงทฤษฎี ปัจจุบันมักใช้ในการศึกษาผลทางตรงและผลทางอ้อมที่ตั้งสมมติฐานไว้ว่าเป็นสาเหตุของผลลัพธ์

นั้น ๆ และมักจะประยุกต์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณมาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นหลาย ๆ 

ตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยมีลูกศรและเส้นประกอบในแบบจ�าลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์

Path	Analysis เป็นการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล

ทางอ้อมของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรที่เป็นผลหรือไม่ สัมประสิทธิ์เส้นทาง เป็นค่าที ่

บ่งบอกถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้อีกตัวหนึ่งเปล่ียนแปลงไป ในการวิจัยเพื่อศึกษา

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ว่ามีสาเหตุเกิดมาจากอะไร นักศึกษาจ�าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ มาตั้ง

เป็นสมมติฐาน โดยการสร้างเป็นตัวแบบเส้นทาง แสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ จากนั้นจึงด�าเนินการ

ทดสอบตัวแบบตามสมมติฐานนั้นว่ายอมรับหรือไม่ โดยใช้สถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 

Analysis) การวิเคราะห์เส้นทางมีข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติดังนี้

1)  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวแบบจะต้องเป็นเชิงเส้นตรง เป็นบวกและเป็นเหตุผล

2)  ความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวจะต้องไม่สัมพันธ์กับตัวแปรภายในตัวแบบ
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3)  เส้นทางเชิงสาเหตุจะต้องเป็นระบบทิศทางเดียว

4)  ตัวแปรจะต้องถูกวัดอยู่ในเกณฑ์วัด interval

ทฤษฎีสังคมศาสตร์มักระบุระบบความสัมพันธ์ของบางตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรอื่น ความสัมพันธ์

ดังกล่าวสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นแบบจ�าลอง (Model) การใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทางมักน�าเอาการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณมาใช้ในการสร้างแบบจ�าลอง ดังนั้นตัวแบบเส้นทางจึงเป็นการสร้างสมมติฐาน

ความสัมพันธ์ของตัวแปรให้เป็นแบบจ�าลองที่มีสาเหตุ (Causal Model) จึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรมีหลายลักษณะเป็นตัวแบบได้ดังนี้ 

ควำมสัมพันธ์แท้จริง	 (True	Correlation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

โดยไม่มีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นการอธิบายความสัมพันธ์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ซึ่งใน

บางครั้งอาจใช้ค�าว่าความสัมพันธ์ทางตรง (Direct causal relationship)

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ควำมสัมพันธ์ที่เกิดจำกอิทธิพลส่งผ่ำนตัวแปรแทรก	 (Intervening	Variable) เป็นความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมีตัวแปรอ่ืนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการอธิบายถึง

ความสัมพันธ์อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ซึ่งในบางครั้งอาจใช้ค�าว่า ความสัมพันธ์ทางอ้อม (Indirect 

causal relationship)

ตัวแปรต้น

ตัวแปรแทรก

ตัวแปรตาม

กำรไม่มีควำมสัมพันธ์	(No	Correlation) เป็นเป็นลักษณะที่ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อ

หาความสัมพันธ์จะมีค่าเป็นศูนย์หรือเข้าใกล้ศูนย์ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ควำมสัมพันธ์มีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อม	 (Direct	Effect	And	 Indirect	Effect) เป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรตาม และตัวแปรต้นยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปร

ตามโดยส่งผ่านตัวแปรแทรก
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรแทรก

ตัวแปรตาม

การวิเคราะห์เส้นทางเป็นการวิเคราะห์ที่อาศัยการวิเคราะห์การถดถอยพื้นฐาน จึงสามารถวิเคราะห์

ได้ด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation) ซึ่งมีตัวแปร ดังนี้ (ส�าราญ มีแจ้ง, 2557, น. 70)

X1

X2

X3
P21

P32

e1

e2

e2

P31 Py1
Py2

Py3

e2

Y

ภาพที่ 12.4 ตัวแบบของสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง 
ที่มา:  Mathematics Enhancement Programme. (n.d.). Discrete Mathematic. Plymouth: faculty of Education,  

University of Plymouth.

จากตัวแบบของสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง สามารถอธิบายสมการได้ ดังนี้

1) เมื่อตัวแปร X เป็นตัวแปรภายนอก ท่ีไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่า ได้รับอิทธิพลมาจากตัวแปรใด 

จึงมีแต่ตัวแปรส่วนที่เหลือ คือ e เท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร X จึงมีสมการโครงสร้าง ดังนี้

X1   =   e1

2) เมื่อตัวแปร X2 ได้รับอิทธิพลจากตัวแปร X1 ตามค่าความสัมพันธ์ P21 จึงมีสมการโครงสร้าง 

ดังนี้

X2   =   P21 X1 + e1
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3) เมื่อตัวแปร X3 ได้รับอิทธิพลจากตัวแปร X1 ตามค่าความสัมพันธ์ P31 และได้รับอิทธิพลจาก

ตัวแปร X2 ตามค่าความสัมพันธ์ P32 จึงมีสมการโครงสร้าง ดังนี้

X3   =   P31 X1 + P32 X2 + e1

4)  เมื่อตัวแปร y ได้รับอิทธิพลจากตัวแปร X1 X2 และ X3 ตามค่าความสัมพันธ์ Py จึงได ้

สมการโครงสร้าง ดังน้ี

Y   =   Py1 X1 + Py2 X2 + Py3 + X3 + e4

โดยการก�าหนดให้ค่า p เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม Pearson Correlation = Beta 

weight วิธีการวิเคราะห์ในลักษณะตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis Model) เป็นการวิเคราะห์

ทางสถิติที่มาจากการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยอาศัยตัวแบบและสมการโครงสร้าง 

เพือ่พิจารณาค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหคูุณ ทีมี่นัยส�าคัญ

ทางสถิติ .05 น�ามาสู่การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทางใหม่ สามารถแสดงให้เห็นตัวแบบเส้นทาง (Path 

diagram) ตามภาพที่ 12.5

CA(2,1) 
X1

Y1

Y2

Z1

Z2

GA(2,1) BE(2,1)

ภาพที่ 12.5 เส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์เส้นทาง
ที่มา:  Muthen, B. (1987). LISCOMP: Analysis of Linear Structural Equations with a Comprehensive Measurement 

Models. Mooresville: Scientific Software, Inc.
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จากภาพที่ 12.5 ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์เส้นทาง (path coefficient 

theory) สามารถอธิบายการค�านวณเส้นทางความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

DIRECT EFFECT = DE

INDIRECT EFFECT  = IE

SPURIOUS CORRELATION  = SC

CORRELATION  = DE + IE + (SC + UE)

Y1  = GA(1,1)X1 + Z1

Y2 = GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1 + Z2

r (X1, Y1)  = S (X1)(Y1) / N

 = [S (X1) {GA(1,1)X1 + Z1}]/N

 = GA(1,1) {S (X1)2}/N  =   GA(1,1)   =   DE

r (X1, Y2)  = S (X1)(Y2) / N

 = [S (X1) {(GA(2, 1)X1 + BE(2, 1)Y1 + Z2}]/N

 = GA(2, 1){S (X1)2}/N + BE(2, 1)[S (X1)(Y1)/N] + [S (X1)(Z2)/N]

 = GA(2, 1) + BE(2, 1)[GA(1, 1)]  =   DE + IE

การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับ

ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีดังน้ี 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ความหมาย

 0.00 ถึง 0.19  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต�่ามาก 

 020 ถึง 0.39  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต�่า 

 0.40 ถึง 0.69  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 

 0.70 ถึง 0.89  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 

 0.90 ขึ้นไป  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก

ที่มา:  Saris, W.E. and Stronkhorst, L.H. (1984). Causal Modeling in Non experimental Research: An Introduction 

to the LISREL Approach. Amsterdam: Stoichiometric Research Foundations. 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่องที่ 12.1.3
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ตอนที่ 12.2

การสังเคราะห์การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 12.2.1 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับปัญหาการวิจัย

เรื่องท่ี 12.2.2 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับผลการวิจัยอื่น

เรื่องท่ี 12.2.3 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัย

แนวคิด
1.  การวิจยัเชิงปรมิาณต้องเริม่จากการมีปัญหาการวจิยั แล้วน�าไปสูก่ารก�าหนดกรอบแนวคิด

การวิจัย แล้วน�ากรอบแนวคิดการวิจับไปสร้างสมมติฐานการวิจัย เม่ือทดสอบสมมติฐาน

เสร็จแล้วจะได้ข้อค้นพบ ซึ่งจะต้องอภิปรายผลย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับปัญหา 

การวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยนั้น

2.  ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลการวิจัยอื่น ๆ นั้น ท�าให้มีการรับรู้มาตั้งแต่ต้นว่า 

ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคืออะไร จึงต้องท�าการเปรียบเทียบข้อค้นพบทั้งสองน้ี 

ในความเห็นคล้อยตามและความเห็นต่าง

3.  ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการวิจัย แล้วน�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด

การวิจัย แล้วน�ากรอบแนวคิดการวิจัยไปสร้างสมมติฐาน เมื่อทดสอบสมมติฐานได้แล้ว 

จ�าเป็นต้องน�าข้อค้นพบที่ได้ไปปรับกรอบแนวความคิดการวิจัยที่ได้น�าเสนอไว้ครั้งแรก

ในบทท่ี 2 การอภิปรายผลแบบเปรียบเทียบข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัย เพื่อปรับแก ้

จึงเป็นเรื่องส�าคัญทางวิชาการอย่างมาก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 12.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. สังเคราะห์ข้อค้นพบกับปัญหาการวิจัยได้

2. สังเคราะห์ข้อค้นพบกับผลการวิจัยอื่นได้

3. สังเคราะห์ข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัยได้
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12-41การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ 12.2.1 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับปัญหาการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ส�าคัญที่สุดคือการสังเคราะห์ข้อค้นพบกับปัญหาการวิจัย ใน

การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตอบค�าถามการวิจัย ซ่ึงเป็นปัญหาการวิจัย ในจุดเริ่มต้นต้องรู้ว่าปัญหาการวิจัย 

คืออะไร ประกอบด้วยปัญหาย่อย ๆ อะไรบ้าง เรียกว่า “ชุดตัวแปรตาม” ส่วนสาเหตุของปัญหาการวิจัย 

ก็เช่นกัน มิใช่มาจากสาเหตุเดียว แต่มาจากกลุ่มสาเหตุ จึงประกอบด้วยสาเหตุย่อย ๆ เรียกว่า “ชุดตัวแปร

ต้น” ดังนั้น ตัวแปรจึงมี 2 ด้าน ท้ังด้านตัวแปรต้นและด้านตัวแปรตาม ในทางสังคมศาสตร์ตัวแปรเหล่านี ้

มีลักษณะเป็นนามธรรม ที่ต้องการการอธิบาย แต่การอธิบายส่ิงที่เป็นนามธรรมน้ี ไม่สามารถอธิบายในเชิง

รูปธรรมได้ทันที ต้องทอนนามธรรมนี้ให้เป็นรูปของก่ึงนามธรรมและกึ่งรูปธรรมซึ่งเรียกว่า “องค์ประกอบ” 

ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามสามารถกระจายในรูปองค์ประกอบได้ทั้งสิ้น ต่างปัญหา ต่างพื้นที่และต่างกาล 

ย่อมท�าให้องค์ประกอบมีมากน้อยแตกต่างกัน การวิจัยเชิงปริมาณที่มีตัวแปรที่ซ�้ากัน แต่องค์ประกอบของ

ตัวแปรย่อมต้องแตกต่างกันเป็นธรรมชาติ ย่อมกระท�าได้ ไม่ถือว่าเป็นการลอกกันทางวิชาการ และจาก 

องค์ประกอบที่เป็นกึ่งนามธรรมกึ่งรูปธรรม ก็ต้องกระจายออกให้เห็นเฉพาะรูปธรรมที่วัดค่าได้ทางสถิติ  

เรียกว่า “ตัวชี้วัด”

ดังนั้น จากสาเหตุและปัญหาการวิจัย ได้น�าไปสู่กรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งหมายถึงกรอบ 

การวิจัยที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ

จึงมักเขียนในรูปของความสัมพันธ์หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ที่มีหลายแบบความสัมพันธ์ ตั้งแต่การศึกษา

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ไปจนถึงการศึกษาความสัมพันธ์ตามลักษณะและจ�านวนของ

ตัวแปร

เมื่อการวิจัยเชิงปริมาณ เร่ิมจากปัญหาการวิจัยที่น�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิง

ปริมาณ และกรอบแนวคิดนี้ได้น�าไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ นี้

จะได้ค�าตอบใน 2 รูปแบบคือ ยอมรับได้หรือมีความสัมพันธ์กัน กับยอมรับไม่ได้หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน

หรือมีความสัมพันธ์น้อยมากจนยอมรับไม่ได้ ค�าตอบทั้ง 2 รูปแบบ เรียกว่า “ข้อค้นพบทางการวิจัย”  

การสังเคราะห์ระหว่างข้อค้นพบกับปัญหาการวิจัย จึงหมายถึงการอธิบายว่าสาเหตุใดที่แท้จริง ท่ีก่อให้เกิด

ปัญหาการวิจัย การช้ีให้เห็นว่าสาเหตุใดที่เป็นตัวก่อปัญหาการวิจัยนั้นส�าคัญมาก เพราะการวิจัยเชิงปริมาณ

คือการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องตอบค�าถามที่ว่า ปัญหาการวิจัยเกิดขึ้นเพราะอะไร จะได้หาทางแก้ไขได้ ถ้าหาสาเหตุ

ไม่พบ ก็ตอบค�าถามการวิจัยไม่ได้ จะขอยกตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์ของนาวาอากาศเอกทิพชัย ทิพยุทธ์ เรื่อง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม (2557)
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ค�าถามการวิจัย
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก�าหนดให้กระทรวง

กลาโหมมีหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน ท�าให้กองทัพไทยจ�าต้องเตรียมความ

พร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลว่า มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับภัยพิบัติแห่งชาติได้ 

หมายความว่าทรัพยากรทหารที่มีอยู่มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เพียงพอต่อการป้องกันภัย 

การเตรียมความพร้อม การกู้ภัยและการฟื้นฟูบูรณาการอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไม่อย่างไร

กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากค�าถามการวิจัยดังกล่าว ได้น�าไปสู่การเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยในภาพที่ 12.6

วัตถุประสงค์ที่ 2วัตถุประสงค์ที่ 1
วัตถุประสงค์ที่ 3

การศึกษาความสัมพันธ์

IV1 การเพิ่มพูนความรู้

IV2 การพัฒนาทักษะ

IV3 การพัฒนาทัศนคติ

DV1 การป้องกันภัย

DV2 การเตรียมความพร้อม

DV3 การกู้ภัย

DV4 การฟื้นฟูบูรณะ

IV การพัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย์

DV

การจัดการ

ภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ที่ 4 

การแสวงหาแนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม

ภาพที่ 12.6 การก�าหนดวัตถุประสงค์ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา: ทิพชัย ทิพยุทธ์. (2557). น. 7.
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12-43การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

การทดสอบสมมติฐาน
ด้วยกรอบแนวคดิของการวจิยัดงักล่าว ได้น�าไปสูก่ารทดสอบสมมตฐิานถงึ 4 สมมตฐิานตามตวัแปร

ตามที่มี 4 ตัวแปร และได้ทดสอบสมมติฐานรวมได้ผลตามภาพที่ 12.7

-.323 IV1 การพัฒนาความรู้

-.430 IV2 การพัฒนาทักษะ

-.346 IV3 การพัฒนาทัศนคติ

IV

การพัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย์

.881 DV

การจัดการ

ภัยพิบัติ

DV1 การป้องกันภัย -.383

DV2 การเตรียม

 ความพร้อม 
-.473

DV3 การกู้ภัย -.042

DV4 การฟื้นฟู

 บูรณะ 
-.156

 ภาพที่ 12.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ

  การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม
ที่มา:  ทิพชัย ทิพยุทธ์. (2557). น. 224.

ข้อค้นพบของการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานรวมดังกล่าว สมการความสัมพันธ์ค้นพบเฉพาะ IV1 การพัฒนาความรู ้

IV2 การพัฒนาทักษะ และ IV3 การพัฒนาทัศนคติ มีความสัมพันธ์เฉพาะกับ DV1 การป้องกันภัย และ 

DV2 การเตรียมความพร้อม แต่ไม่สัมพันธ์กับ DV3 การกู้ภัย และ DV4 การฟื้นฟูบูรณะ

การอภิปรายผลตามปัญหาการวิจัย
จากข้อค้นพบดังกล่าวท�าให้เห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรทหารของกระทรวงกลาโหม ได้เน้นไปด้าน

การป้องกันและการเตรียมความพร้อม แต่ไม่ได้เน้นการกู้ภัยและการฟื้นฟูบูรณะ จึงตอบปัญหาการวิจัย 

ได้ว่า กระทรวงกลาโหมได้พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทหารยังไม่เพียงพอ ต้องพัฒนาไปให้ถึงการกู้ภัย

และการฟื้นฟูบูรณะด้วย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่องที่ 12.2.1
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เรื่องที่ 12.2.2 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับผลการวิจัยอื่น

การอภิปรายผลระหว่างข้อค้นพบกับผลการวิจัยอ่ืน เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญในระดับรอง แต่มี 

ความส�าคัญต่อการเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของนักวิจัยอื่น ๆ เพ่ือยืนยันการค้นพบของนักศึกษาว่า 

นักศึกษามิได้เป็นผู้ค้นพบเป็นคนแรก หรือเป็นผู้ค้นพบเป็นคนสุดท้าย การค้นพบเป็นเพียงสภาวการณ ์

ที่ต้องเทียบเคียงกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อมิให้ตนเองหลงอยู่ในข้อค้นพบของตนเอง และยึดมั่นในสิ่งที่

ตัวเองค้นพบ ข้อค้นพบต่าง ๆ ในการวิจัยเป็นเพียงมายาคติของกาลเวลาและพื้นที่ เม่ือกาลเวลาผ่านไปหรือ

เมื่อเปลี่ยนพื้นที่ในการวิจัย ข้อค้นพบต้องเปล่ียนไปอย่างแน่นอน ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อค้นพบกับ 

ผลการวิจัยอื่น ๆ มีจุดประสงค์เดียวคือการเทียบเคียงทั้งความเห็นสอดคล้อง และความเห็นแย้ง เพื่อให้

เข้าใจการเปล่ียนแปลงของข้อค้นพบ ตามกาลเวลาและพื้นที่

ดังนั้น การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับผลการวิจัยอื่น ความส�าคัญมิใช่อยู่ที่ข้อค้นพบของนักศึกษา แต่

อยู่ที่ผลการวิจัยของผู้อื่น ความเข้าใจของนักวิจัยทั่วไปส่วนใหญ่มีความสนใจในบทที่ว่าด้วยการทบทวน

วรรณกรรมมากกว่าบทที่ว่าด้วยผลการวิจัย จึงไม่ให้ความส�าคัญกับข้อค้นพบทางการวิจัยของผู้อื่น โดย 

ลอกผลการวิจัยของผู้อื่นมาใส่ไว้ตามระเบียบวิธีวิจัยแบบลวก ๆ โดยไม่ใส่ใจหรือมองเห็นความส�าคัญของ

ผลการวิจัยของผู้อ่ืน

ก่อนที่จะท�าการสังเคราะห์ข้อค้นพบกับผลการวิจัยอื่น นักศึกษาต้องท�าความเข้าใจกับผลการวิจัย

ของผู้อื่นว่าคืออะไร ผลการวิจัยของผู้อื่นน้ันหมายถึงข้อค้นพบจากการทดสอบสมมติฐาน คือ มีตัวแปรต้น 

และตวัแปรตาม จงึจ�าเป็นต้องสร้างตารางขึน้มาเพือ่วเิคราะห์ข้อค้นพบน้ันอย่างเป็นรปูธรรม จะขอยกตวัอย่าง

การทบทวนผลการวิจัยของผู้อื่น ของ นาวาอากาศเอกทิพชัย ทิพยุทธ์ ในตารางที่ 12.21 

ตารางที่ 12.21 ข้อค้นพบทางการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
สมมติฐานที่ได้รับ

การยอมรับ

1. การจัดเตรียม
 ความพร้อมในการ
 ป้องกันภัยพิบัต ิ
 ยุทธนา วิริยะกิตติ 
 เอกสารวิจัยส่วน
 บุคคลหลักสูตร
 วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 
 (2552, บทคัดย่อ)

การจัดการ
ภัยพิบัติ 
1. การป้องกัน
 ภัยDV 1 

2. การกู้ภัยDV 3 
3. การฟื้นฟู
 บูรณะDV 4

การจัดองค์การในการป้องกัน
ภัยพิบัติ

การเตรียมความพร้อมด้าน 
1) องค์การ 
2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
3) ระบบเครือข่าย
 การสื่อสาร DV2.4 
4) บุคลากรDV2.2 
5) การเตรียมความพร้อมDV2 
 มีผลต่อการป้องกัน
 ภัยพิบัติ
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
สมมติฐานที่ได้รับ

การยอมรับ

2. การบริหารจัดการ

 อุทกภัยโคลนถล่ม

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 นายคณติ เอีย่มระหงษ์ 

 เอกสารวจัิยส่วนบุคคล

 หลักสูตรวิทยาลัย

 ป้องกันราชอาณาจักร 

 (2552, บทคัดย่อ)

ปัจจยัส่วนบคุคล การบริหารจัดการอุทกภัย 

1. ก่อนเกิดภัย

 1.1 การป้องกนัภยัDV 1

 1.2 การเตรียม

  ความพร้อมDV 2

2. ขณะเกิดภัย

 2.1 การจัดการในสภาวะ

  ฉุกเฉิน

 2.2 การแจกจ่ายเครื่อง

  อุปโภคบริโภค

3. หลังเกิดภัย

 3.1 การจัดที่พักอาศัย

  ชั่วคราวDV 3.1.4

 3.2 การฟื้นฟู

  ร่างกายDV 4.1

 3.3 การฟื้นฟูจิตใจDV 4.2

 3.4 การฟื้นฟู

  สิ่งแวดล้อมDV 4.3

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารจัดการภัย ทั้ง 3 

ระยะคอื ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิ

ภัย และหลังเกิดภัย

1) การป้องกันภัยDV 1

2) การเตรียมความพร้อมDV 2

3) การจัดการในสภาวะ

 ฉุกเฉิน

4) การแจกจ่ายเครื่องอุปโภค

 บริโภค

5) การจัดที่พักอาศัย

 ชั่วคราวDV 3.1.4

6) การฟื้นฟูร่างกายDV 4.1

7) การฟื้นฟูจิตใจDV 4.2

8) การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมDV4.3 

 ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

 ในการบริหารจัดการ

 อุทกภัย

3. แนวทางการป้องกัน

 และแก้ปัญหาอุทกภัย

 ระดับจังหวัด 

 บุญส่ง เตชะมณีสถิต 

 เอกสารวิจัยส่วน

 บุคคลหลักสูตร

 วิทยาลัยป้องกัน

 ราชอาณาจักร 

 (2550, บทคัดย่อ)

ปัจจยัส่วนบคุคล 1. การเตรียมความพร้อมDV 2

 1.1 การวางแผน 

 1.2 การเตรียม

  ทรัพยากรDV 2.3

 1.3 ระบบเตือนภัยDV1.1.3

2. การด�าเนินการเมื่อเกิดภัย

 2.1 การอพยพ

  ผู้ประสบภัยDV 3.1.3

 2.2 การติดต่อ

  สื่อสารDV 2.4

 2.3 การรักษา

  ความสงบDV 3.2.1

แนวทางการการป้องกันและ

แก้ปัญหาอทุกภยัระดบัจงัหวดั

ต้องบูรณาการบทบาทหน้าที่

ของเจ้าหน้าทีแ่ละการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในเรือ่งการจดัการ

ทั้ง 3 ระยะ คือ 

1) การเตรียมความพร้อมDV 2 

2) การด�าเนินการเมื่อเกิดภัย

3) การฟื้นฟูบูรณะDV 4

ตารางที่ 12.21 (ต่อ)
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
สมมติฐานที่ได้รับ

การยอมรับ

 2.4 การค้นหา

  ผู้ประสบภัยDV 3.1.1

 2.5 การสงเคราะห์

  ผู้ประสบภัยDV 4.2.1

3. การฟื้นฟูบูรณะDV 4

 3.1 การซ่อมแซม  

  สาธารณูปโภคDV4.2.4

 3.2 การประชา-

  สัมพันธ์DV 4.2.2 

 3.3 การช่วยเหลือของ

  ภาครัฐ

4. ประสิทธิภาพ

 การบริหารจัดการ

 ทรัพยากรในการ

 ช่วยเหลือผู้ประสบ

 ภัยพิบัติตามความเห็น

 ของบุคลากรหน่วยบิน

 ทหารบก 

 ชัยฤทฺธิ์ ขวัญสอน

 (2549, บทคัดย่อ)

ปัจจยัส่วนบคุคล การบริหารจัดการทรัพยากร 

ในการช ่วยเหลือผู ้ประสบ 

ภัยพิบัติ

ประสทิธภิาพการบริหารจดัการ

ทรัพยากรในการช ่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติสัมพันธ์กับ 

ความเห็นของบุคลากร 

5. การระดมสรรพก�าลัง

 เพื่อการทหารกับการ

 สนับสนุนงานบรรเทา

 สาธารณภัย

 ณัฐติพล กนกโชติ

 เอกสารวิจัยส่วน

 บุคคลหลักสูตร

 วิทยาลัยป้องกัน

 ราชอาณาจักร 

 (2551, บทคัดย่อ)

ปัจจยัส่วนบคุคล การระดมสรรพก�าลังเพ่ือการ

ทหารกับการสนับสนุนงาน

บรรเทาสาธารณภัย ได้แก่

1. การประสานงาน

2. การเตรียมความพร้อมDV2

3. ด้านงบประมาณDV2.3.1

4. ด้านบุคลากรDV2.2

การระดมสรรพก�าลงัเพือ่สนับ-

สนุนงานบรรเทาสาธารณภัย 

ประกอบด้วย 

1) การเตรียมความพร้อมDV2 

 ตั้งแต่ยามปกติ โดยมีการ

 เตรยีมข้อมลูด้านทรพัยากร 

2) การประสานงานกับ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่ง

 มอบความรับผิดชอบอย่าง

 ชัดเจน

ตารางที่ 12.21 (ต่อ)
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ตารางที่ 12.21 (ต่อ)

ผลงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
สมมติฐานที่ได้รับ

การยอมรับ

3) การได้รับการสนับสนุน

 งบประมาณที่เพียงพอ

4) การพัฒนาบุคลากรDV2.2.1 

 ที่มีความรู้ความสามารถ

 จะเกิดประสิทธิภาพใน

 การระดมสรรพก�าลัง 

การทบทวนผลการวจัิยของผูอ้ืน่น้ัน ในประการแรก นักศึกษาต้องน�าข้อค้นพบเฉพาะจากสมมตฐิาน

ที่ได้รับการยอมรับจากการทดสอบสมมติฐาน ในประการที่สอง นักศึกษาต้องแยกแยะว่าอะไรคือตัวแปรต้น

และอะไรคือตัวแปรตาม น�ามาใส่ตารางให้ถูกต้อง ในประการที่สาม นักศึกษาต้องเข้าใจว่า ผลการวิจัยที่

เกีย่วข้อง มใิช่ผลการวจิยัทีเ่หมอืนกบัของนักศกึษาทกุประการ ตวัแปรต้นของผูอ้ืน่อาจจะกลายมาเป็นตวัแปร

ตามของนักศึกษาก็ได้ ในท�านองเดียวกันตัวแปรตามของผู้อ่ืนอาจจะกลายมาเป็นตัวแปรต้นของนักศึกษา

ก็ได้ เพราะความเข้าใจในตัวแปรต้นและตัวแปรตามเป็นความเข้าใจทางสังคมศาสตร์ แต่ในทางคณิตศาสตร์ 

สมการความสัมพันธ์แสดงนัยยะแห่งความสัมพันธ์เท่าน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแบบ X คือตัวแปรต้น และ Y 

คอืตวัแปรตาม สรรพสิง่ย่อมสมัพนัธ์กนัในรูปสมการทางคณติศาสตร์ได้ นกัศกึษาต้องเข้าใจค�าว่า “เกีย่วข้อง” 

ให้ได้

ต่อไปจะขอยกตัวอย่างการน�าผลการวิจัยของผู้อื่นมาอภิปรายผล ก่อนอ่ืนต้องน�าผลการวิจัยไป

อ้างอิงไว้ในตัวแบบการทดสอบสมมติฐานในบทที่ 4 เพื่อแสดงเจตจ�านงว่า นักศึกษาจะน�าผลการวิจัย 

เหล่านี้มาสนับสนุนผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการน�าผลการวิจัยที่ปรากฏในการทดสอบสมมติฐาน 

มาอภิปรายผล เพื่อความเข้าใจจะขอแสดงในภาพที่ 12.21
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DV1 การป้องกันภัย -.383

DV2 การเตรียม

ความพร้อม 
-.473

DV3 การกู้ภัย  -.42

DV4 การฟื้นฟูบูรณะ -.156

ชัยฤทฺธิ์ ขวัญสอน (2549, บทคัดย่อ)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ (2553, น. 78-83)

ยุทธนา วิริยะกิตติ (2552, บทคัดย่อ)

คณิต เอี่ยมระหงษ์ (2552, บทคัดย่อ)

บุญส่ง เตชะมณีสถิต (2550, บทคัดย่อ) 

-.323 IV1 การพัฒนาความรู้

-.430 IV2 การพัฒนาทักษะ

-.346 IV3 การพัฒนาทัศนคติ

IV

การพัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย์

DV

การจัดการ

ภัยพิบัติ

.881

 ภาพที่ 12.8 ผลการวิจัยที่สนับสนุนการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  กับการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม
ที่มา: ทิพชัย ทิพยุทธ์. (2557). น. 95-97, 224.

เมื่อได้ก�าหนดผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องในภาพที่ 12.8 ในบทที่ 4 แล้ว เมื่อจะอภิปรายผลข้อค้นพบ

กับผลการวิจัยของผู้อื่นในบทที่ 5 ก็จะง่ายขึ้นและไม่มีทางหลงลืมในเรื่องนี้ ดังตัวอย่างการอภิปรายผลของ

นาวาอากาศเอกทิพชัย ทิพยุทธ์ น. 259-260 ดังน้ี

“หากพิจารณาตัวแปรย่อยของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะพบว่าการพัฒนาความรู้ การพัฒนา

ทักษะ และการพัฒนาทัศนคติ เป็นตัวแปรส�าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการภัยพิบัติของกระทรวง

กลาโหม ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง การพฒันาการปฏบิตัภิารกจิระหว่างทหาร

และพลเรอืนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย	ของ	ฉตัรชยั พรหมเลศิ (2553, น. 78-83) ทีพ่บว่าแนวทาง

ในการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงกลาโหมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน โดยแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ในด้านการจัดการภัยพิบัติหรือมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกัน การพัฒนาทักษะ 

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติโดยการวางแผนและการฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหาร หน่วยงานฝ่าย

พลเรือน และองค์การเอกชน อย่างสม�่าเสมอ และมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและองค์การ
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เอกชนในพื้นที่เพื่อสร้างทัศนคติความเข้าใจในการปฏิบัติงานจะท�าให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงาน และเรื่อง กำรน�ำนโยบำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไปปฏิบัติกรณีศึกษำเฉพำะในเขตพื้นที่

เสี่ยงภัยพิบัติสึนำมิ	6	จังหวัด ของ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2556, น. 298-305) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความส�าเร็จในการน�านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ 6 

จังหวัด นั้นประกอบด้วย ความรู้ของผู้ปฏิบัติที่จะต้องสามารถวิเคราะห์ภัยพิบัติแต่ละประเภทซึ่งจะน�าไปสู่

การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง การมีทักษะในการปฏิบัติ โดยจะน�าประสบการณ์ในอดีตมาปรับปรุงวิธีการ

ปฏิบัติที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการร่วมกันปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ และ สมชาย สรรประเสริฐ. (2552, 

น. 308-310) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของกองบังคับกำรต�ำรวจท่องเที่ยว	

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ. พบว่า /การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการต�ารวจสังกัดกองบังคับการต�ารวจ 

ท่องเทีย่วให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตังิานทัง้ในเรือ่งการป้องกันปราบปราม การสบืสวน การให้บรกิาร

แก่นักท่องเที่ยว มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน ที่จะบริการนักท่องเที่ยวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่องค์การก�าหนดไว้”

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่องที่ 12.2.2

เรื่องที่ 12.2.3 การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยหรือข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัยนั้น ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางวิชาการ 

ซึง่เป็นธรรมเนยีมปฏิบตัท่ีิด ีและเหน็ควรสืบสานต่อ การศกึษาแนวคดิการวจัิยเพ่ือน�ามาก�าหนดกรอบแนวคดิ

การวิจัยน้ัน แต่ดั้งเดิมนักศึกษาได้น�าเพียงแนวคิดต่าง ๆ ตามหัวข้อการวิจัย มาตัดแต่งเรียงไว้เป็นชั้น ๆ 

โดยไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรกับแนวคิดการวิจัย จากการอภิปรายในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนั้น  

สิ่งส�าคัญที่สุดคือการศึกษาพัฒนาการของแนวคิดที่เก่ียวข้องกับทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เม่ือเข้าใจ

พัฒนาการของแนวคิด สิ่งหน่ึงที่ประจักษ์แจ้งกับนักศึกษาก็คือ ความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดนั้น ตาม 

กาลเวลาและพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดนั้น หมายถึงตัวแปรที่อยู่ในแนวคิดนั้น  

คงอยู่ไม่ได้นาน ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่และกาลเวลา ไม่มีแนวคิดใดสามารถเป็นแนวคิดทั่วไปได้ 

คือใช้ได้ตลอดกาลและในทุกพื้นที่ เพราะมนุษย์ด�ารงอยู่ในชุมชน ที่มีวัฒนธรรมอันสอดคล้องกับธรรมชาติ 

ธรรมชาตินี้มีทั้งแท้และเทียม ธรรมชาติแท้ ๆ เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ก่อนที่จะมีมนุษย์บนโลก ส่วนธรรมชาติเทียม

นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น เพ่ือสนองความสะดวกสบายของตน เป็นต้นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวแปรในแนวคิดการวิจัยเป็นคุณลักษณะหรือสิ่งต่าง ๆ ที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละหน่วยประชากร

ที่ศึกษา ตามข้อเท็จจริงแล้ว ชื่อตัวแปร เช่น ประสิทธิภาพ มิได้แปรเปลี่ยนไป ยังคงเรียกว่า “ประสิทธิภาพ” 

แต่สิ่งที่แปรเปลี่ยนไปคือองค์ประกอบและตัวชี้วัดของประสิทธิภาพต่างหาก ความเข้าใจว่าตัวแปรเปลี่ยนไป

ไม่ได้ หมายถึงเฉพาะช่ือตัวแปร แต่ตามข้อเท็จจริงความหมายของตัวแปรได้เปลี่ยนแปลงไป น่ันหมายถึง

การเปลี่ยนแปรไปขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนั้น การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัย ต้องรวม

ไปถึงการเปรียบเทียบในองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของตัวแปรด้วย

การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณนั้น จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การทบทวน

วรรณกรรมในบทที่ 2 อย่างเป็นระบบและมีระเบียบวิธีการที่ชัดเจน ตัวอย่างการศึกษา ของนาวาอากาศเอก

ทิพชัย ทิพยุทธ์ ดังตารางที่ 12.22 และตารางที่ 12.23

ตารางที่ 12.22 ตัวแปร องค์ประกอบ และตัวชี้วัด ส�าหรับตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด

IV1 การพัฒนา

 ความรู้ 

IV2 การพัฒนา

 ทักษะ

IV1.1 การให้ความรู้เชิงเนื้อหา

IV1.2 การให้ความรู้เชิง

 ประสบการณ์

IV2.1 การฝึกอบรมทักษะ

 การคิดวิเคราะห์

IV2.2 การจัดสถานการณ์จ�าลอง

 ด้วยคอมพิวเตอร์

IV2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

IV1.1.1 ลักษณะของภัยพิบัติ

IV1.1.2 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ

IV1.1.3 การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

IV1.2.1 วิธีการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ

IV1.2.2 วิธีการบรรเทาภัยพิบัติ

IV1.2.3 วิธีการฟื้นฟูบูรณะ

IV2.1.1 ประเมินเกณฑ์เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ 

IV2.1.2 ประเมินความพร้อมรับสถานการณ์

 ภัยพิบัติ 

IV2.1.3 ประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ 

IV2.2.1 วางแผนการจัดการภัยพิบัติ 

IV2.2.2 ปฏิบัติตามแผน 

IV2.2.3 ประเมินผลการปฏิบัติ

IV2.3.1  วิธีจัดเตรียมข้อมูล 

IV2.3.2 วิธีวางแผนการป้องกันภัย 

IV2.3.3 วิธีการค้นหาผู้ประสบภัย 

IV2.3.4 วิธีการกู้ภัยและควบคุมภัย 

IV2.3.5 วิธีการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ
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ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด

IV3 การพัฒนา

 ทัศนคติ

IV3.1 การอบรมพัฒนาแนวคิด

IV3.2 การสัมมนาพัฒนาพฤติกรรม

IV3.1.1 หลักการท�างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

IV3.1.2 หลักการท�างานร่วมกับผู้อื่น 

IV3.1.3 หลักการท�างานแบบจิตสาธารณะ

IV3.2.1 หลักการจูงใจในการท�างาน

IV3.2.2 หลักการสื่อสารในการท�างาน

IV3.2.3 หลักการท�างานเพื่อส่วนรวม

ตารางที่ 12.23 ตัวแปร องค์ประกอบ และตัวชี้วัดส�าหรับการจัดการภัยพิบัติ

ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด

DV1 การป้องกัน

 ภัย

DV2 การเตรียม

 ความพร้อม

DV1.1 การลดความสูญเสียชีวิต

DV1.2 การลดความสูญเสีย

 ทรัพย์สิน 

DV2.1 การเตรียมพื้นท่ี

DV2.2 การเตรียมบุคลากร

DV2.3 การเตรียมทรัพยากร

DV2.4 การเตรียมข่ายการสื่อสาร

DV1.1.1 ศึกษาลักษณะของภัยพิบัติ

DV1.1.2 วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภัย

DV1.1.3 ก�าหนดมาตรการแจ้งเตือนภัย

DV1.2.1 ป้องกันโดยสิ่งก่อสร้าง

DV1.2.2 ป้องกันโดยระบบนิเวศ

DV2.1.1  ก�าหนดพื้นที่เส่ียงภัย

DV2.1.2 ก�าหนดพื้นที่อพยพ

DV2.1.3 ก�าหนด เส้นทางอพยพ

DV2.2.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

DV2.2.2 จัดตั้งก�าลังอาสาสมัคร

DV2.2.3 ให้ความรู้แก่ประชาชน 

DV2.3.1 จัดเตรียมงบประมาณ

DV2.3.2 จัดเตรียมยุทโธปกรณ์

DV2.3.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เฉพาะกู้ภัย

DV2.3.4 จัดเตรียมยานพาหนะ

DV2.4.1 ก�าหนดช่องทางการสื่อสาร

DV2.4.2 ตรวจสอบอุปกรณ์การสื่อสาร

DV2.4.3 จัดท�าคู่มือการสื่อสาร

ตารางที่ 12.22 (ต่อ)
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ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด

DV3 การกู้ภัย

DV4 การฟื้นฟู

 บูรณะ

DV3.1 การกู้ภัยในชีวิต

DV3.2 การกู้ภัยในทรัพย์สิน

DV4.1 การฟื้นฟูด้านร่างกาย

DV4.2 การฟื้นฟูด้านจิตใจ

 ผู้ประสบภัย

DV4.3 การฟื้นฟูด้านส่ิงแวดล้อม

DV3.1.1 ค้นหาผู้ประสบภัย

DV3.1.2 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

DV3.1.3 อพยพผู้ประสบภัย

DV3.1.4 ล�าเลียงผู้บาดเจ็บ

DV3.2.1 รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

DV3.2.2 จัดการจราจร 

DV4.1.1 จัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์

DV4.1.2 รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ

DV4.1.3 เลี้ยงดูผู้ประสบภัยในระยะแรก

DV4.2.1 สงเคราะห์เยียวยาผู้ประสบภัย

DV4.2.2 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญ

DV4.2.3 ซ่อมแซมที่พักอาศัย

DV4.2.4 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค

DV4.3.1 รื้อถอนซากปรักหักพัง

DV4.3.2 ท�าลายล้างวัตถุมีพิษ

DV4.3.3 ก�าจัดขยะมูลฝอย

จากการสร้างกรอบแนวความคิดของการวิจัยอย่างละเอียดจนถึงขั้นองค์ประกอบและตัวชี้วัด ท�าให้

นาวาอากาศเอกทิพชัย ทิพยุทธ์ สามารถอภิปรายผลในเรื่องนี้กับแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ที่อ้างอิงอยู่

ในบทที่ 2 ได้อย่างละเอียด ดังปรากฏอยู่ในหน้า 255-261 ของบทที่ 5 ในดุษฎีนิพนธ์ และจะขอน�ามาให้เห็น

เฉพาะในภาพรวมต่อไปนี้ (นาวาอากาศเอกทิพชัย ทิพยุทธ์, 2557, น. 259)

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการภัยพิบัต ิ

แห่งชาติของกระทรวงกลาโหม น้ันแสดงว่า การที่กองทัพได้ด�าเนินการพัฒนาก�าลังพลให้มีความรู้  

มีทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติสามารถส่งเสริมให้การจัดการ 

ภยัพบิตัแิห่งชาตขิองกระทรวงกลาโหมมปีระสทิธภิาพเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Nadler. (1980, 

pp. 5-14) ที่กล่าวว่า การด�าเนินกระบวนการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาทัศนคติ ด้วยวิธี

ให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาการที่องค์การด�าเนินการให้แก่บุคลากร สามารถเปลี่ยน

ตารางที่ 12.23 (ต่อ)
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12-53การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ตามเป้าหมายขององค์การ และสอดคล้อง

แนวคิดของ McCelland (1973, pp. 1-14) ที่กล่าวว่าบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะความเชี่ยวชาญใน

งานและมีทัศนคติที่ดี เป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีจะท�าให้บุคลากรปฏิบัติงานประสบผลส�าเร็จตามท่ีองค์การ

ก�าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ บดนิทร์ วจิารณ์ (2550, น. 2) ที่ได้กล่าวว่า องค์การจะต้องส่งเสริม

ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ และทักษะความสามารถอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย และควรมีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน�าไปสู่

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน”

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่องที่ 12.2.3
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12-54 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 12.3

การจัดท�าข้อเสนอแนะการวิจัยเชิงปริมาณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 12.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 12.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

เรื่องท่ี 12.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงแนวคิด

เรื่องท่ี 12.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เรื่องท่ี 12.3.4 ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยต่อยอด

แนวคิด
1.  การให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการตามข้อค้นพบนั้น เป็นการยืนยันว่า เมื่อข้อค้นพบ

ทางการวิจัยเป็นอย่างใด การปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการวิจัยจะติดตามมาตาม 

ข้อค้นพบนั้น ๆ

2.  จากกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ได้มีการเสนอเป็นการเบื้องต้น ได้น�าไปสู่การทดสอบ

สมมติฐานว่าเป็นไปตามกรอบแนวคิดนั้นหรือไม่ ถ้าใช่บางส่วนและไม่ใช่บางส่วน จึงต้อง

มีการน�าข้อค้นพบทางการวิจัยมาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับกรอบแนวคิดให้เหมาะสม

3.  การวิจัยเชิงปริมาณมีข้อที่ควรระวังให้มาก คือการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพราะ 

การวิจัยเชิงปริมาณส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมากกว่าเชิงนโยบาย ยกเว้น

โครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบายสาธารณะ

4.   สืบเนื่องจากแนวทางการวิจัยมีหลายแนวทาง และแต่ละแนวทางการวิจัยก็มีจุดแข็ง 

จุดอ่อนแตกต่างกัน การให้ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยต่อยอด จึงเป็นการปิดจุดอ่อน 

ของแต่ละแนวทางการวิจัยได้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 12.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. เข้าใจการเขียนข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการตามข้อค้นพบได้

2. เข้าใจการเขียนข้อเสนอแนะเชิงแนวคิดได้

3. เข้าใจการเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้

4. เข้าใจการเขียนข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยต่อยอดได้
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12-55การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ 12.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

เมื่อการวิจัยเชิงปริมาณ เริ่มต้นจากปัญหาการวิจัย การวิจัยจึงมีจุดประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหา 

การวิจัย จากการทดสอบสมมติฐานท�าให้ทราบข้อค้นพบต่าง ๆ ที่อธิบายว่าปัญหาการวิจัยมีสาเหตุมาจาก

อะไรกนัแน่ แต่การวิจยัเชงิปริมาณมิใช่ตอบค�าถามการวจิยัได้เท่านัน้ ยงัต้องแยกตอบอย่างละเอยีด กล่าวคอื

ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณหรือที่ใช่ช่ือว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable: DV) ประกอบด้วยปัญหา 

การวิจัยย่อย ๆ หลายปัญหา ดังนั้นจึงต้องค้นให้พบตั้งแต่แรกว่าสมการ DV คืออะไร จึงมีรูปสมการทาง

คณิตศาสตร์และตัวอย่าง ดังนี้

 DV = DV1 + DV2 + DV3 + … DVn

 DV การจัดการภัยพิบัติ = DV1 การป้องกันภัย + DV2 การเตรียมความพร้อม 

   + DV3 การกู้ภัย + DV4 การฟื้นฟูบูรณะ

เช่นเดียวกับสาเหตุของปัญหาการวิจัยหรือตัวแปรต้น (Independent Variable: IV) ก็ประกอบ

ด้วยสาเหตุการวิจัยย่อย ๆ หลายสาเหตุ ดังรูปสมการทางคณิตศาสตร์และตัวอย่าง ดังนี้

 IV = IV1 + IV2 + IV3 + … IVn

 IV การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  = IV1 การพัฒนาความรู้ + IV2 การพัฒนาทักษะ 

   + IV3 การพัฒนาทัศนคติ

ในแต่ละ DV ย่อย หรือ IV ย่อย ยังประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ หลายองค์ประกอบ ดังรูป

สมการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

 DV1 = DV1.1 + DV1.2 + DV1.3 + … DVn

 DV1 การป้องกันภัย = DV 1.1 การลดความสูญเสียชีวิต + DV1.2 การลด

   ความสูญเสียทรัพย์สิน

 IV1  = IV1.1 + IV1.2 + IV1.3 + … IVn

 IV1 การพัฒนาความรู้  = IV1.1 การให้ความรู้เชิงเนื้อหา + IV1.2 การให้ความรู้

   เชิงประสบการณ์
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การเขยีนข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตักิารจงึมใิช่การเขยีนอะไรก็ได้ แต่ต้องเขยีนตามข้อค้นพบทีป่ระกอบ

ด้วยปัญหาการวิจัยย่อย ๆ สาเหตุของปัญหาการวิจัยย่อย ๆ และองค์ประกอบย่อย ๆ ของทั้งปัญหาการวิจัย

ย่อย ๆ และสาเหตุแห่งปัญหาการวิจัยย่อย ๆ ดังตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการของนาวาอากาศเอก 

ทิพชัย ทิพยุทธ์ (2557, น. 263) ดังน้ี

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติกำร	

1. การก�าหนดให้บรรจอุงค์ความรูด้้านการจดัการภยัพบิตัใินหลกัสตูรการศกึษาของทหารทกุระดบั 

2. การก�าหนดให้มีการฝึกร่วมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ระหว่างเหล่าทัพ อย่างสม�่าเสมอ

3. การส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการ

ภัยพิบัติ ให้แก่ก�าลังพล

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่องที่ 12.3.1

เรื่องที่ 12.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงแนวคิด

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมหลายรูปแบบ นักศึกษาจะพบพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับ

ปัญหาการวิจัยและสาเหตุแห่งปัญหาการวิจัย แล้วน�าแนวคิดเหล่าน้ีมาก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย  

ดังนั้นจึงต้องถือว่ากรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก�าหนดขึ้น มิใช่เป็นกรอบแนวคิดที่สมบูรณ์ เป็นเพียง 

การเสนอกรอบแนวคดิของการวิจยัเบือ้งต้น เพือ่น�าไปตัง้เป็นสมมตฐิานทีต้่องมกีารทดสอบต่อไปเท่านัน้ เมือ่

ทดสอบสมมติฐานจนได้ข้อค้นพบแล้ว จะต้องมีการน�าข้อค้นพบนี้กลับไปปรับปรุงกรอบแนวคิดของการวิจัย

ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังเช่น ดุษฎีนิพนธ์ของ นาวาอากาศเอกทิพชัย ทิพยุทธ์ เรื่องการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ในการจดัการภัยพิบตัแิห่งชาติของกระทรวงกลาโหม (2557) ทีม่กีารก�าหนดกรอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับแนวคิดของการจัดการภัยพิบัติว่า เม่ือกระทรวงกลาโหมได้มีการ

พัฒนาก�าลังพลในเหล่าทัพ จะสามารถน�าไปปฏิบัติภารกิจการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติได้หรือไม่และอย่างไร 

จากการวิจัยพบว่าการพัฒนาก�าลังพลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ สามารถน�า

ไปสู่การตอบสนองภารกิจเพียงด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมเท่าน้ัน ยังไม่สามารถบรรลุภารกิจ

ด้านการกู้ภัย และด้านการฟื้นฟูบูรณะได้

ในทางวิชาการถือว่า ด้วยภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาก�าลังพล สามารถตอบสนองภารกิจของ 

การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติไม่หมด กล่าวคือตอบสนองภารกิจได้เพียง 2 ด้าน อีก 2 ด้านยังไม่บรรลุผลตาม

ศักยภาพของเหล่าทัพ ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงแนวคิด จึงต้องมีการเสนอแนวคิดที่ถูกต้องว่า ด้วยการพัฒนา
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12-57การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

ทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ของก�าลังพลในกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 

มีความสามารถบรรลุภารกิจการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเพียง 2 ด้านเท่านั้น คือ ด้านการป้องกันภัย และ

ด้านการเตรียมความพร้อม ส่วนด้านการกู้ภัยและด้านการฟื้นฟูบูรณะ ยังไม่สามารถจัดการได้เต็มศักยภาพ 

ดังการวิเคราะห์เส้นทางจากข้อค้นพบ แล้วน�าไปสู่การสรุปเป็นตัวแบบหรือแนวคิดตามแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม ดังนี้

แนวคิดใหม่ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติ

แห่งชาติของกระทรวงกลาโหม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาทัศนคติ

การให้

ความรู้

เชิงเน้ือหา

การให้

ความรู้เชิง

ประสบการณ์

การอบรม

การคิด

วิเคราะห์

การอบรม

เชิง

ปฏิบัติการ

การอบรม

พัฒนา

แนวคิด

การสัมมนา

พัฒนา

พฤติกรรม

การป้องกันภัย การเตรียมความพร้อม

การลดความ

สูญเสียชีวิต

การลดความ

สูญเสียทรัพย์สิน
การเตรียมพื้นท่ี

การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม
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12-58 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

กำรจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงแนวคิด สมควรมีดังนี้

เมื่อวิจัยตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ พบเพียงความมี

ศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจกับภัยพิบัติแห่งชาติด้านการป้องกันภัยและการเตรียมความพร้อมเท่านั้น การ

ปฏิบัติภารกิจภัยพิบัติแห่งชาติจึงไม่อาจกระท�าได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ในด้านการกู้ภัยและการฟื้นฟูบูรณะได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยจึงพบเพียงแนวคิดที่มีการพัฒนาทรัพยากร

ทหารด้วยความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันภัย และการเตรียม

ความพร้อมเท่านั้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่องที่ 12.3.2

เรื่องที่ 12.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โดยทั่วไปแล้ว การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นการวิจัยปัญหาทางการเมือง ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและ

กระทบต่อผู้คนเป็นจ�านวนมาก การวิจัยทางรัฐศาสตร์จึงกระท�าได้ยากในเชิงปริมาณ เพราะการวิจัยทาง

รัฐศาสตร์เป็นการวิจัยในเชิงนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เป็นต้นว่าการศึกษาความเข้มแข็งทางการเมือง ความ

เสื่อมโทรมทางการเมือง ความเป็นพลวัตทางการเมือง ความเป็นประชาธิปไตยหรือการศึกษาถึงอุดมการณ์

ทางการเมอืงต่าง ๆ อย่างไรก็ดียงัมีแง่มมุทางการเมืองทีส่ามารถศกึษาวิจยัเชงิปรมิาณได้ เป็นต้นว่า การเลอืกตัง้ 

การรณรงค์หาเสียง การใช้ส่ือสารทางการเมืองต่าง ๆ ทัศนคติทางการเมือง ความเช่ือหรือความคิดเห็นทาง 

การเมือง ค่านิยมที่มีต่อผู้น�าทางการเมือง ดังน้ัน การศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ในเบ้ืองต้นจึงต้องพิจารณาว่า 

หัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษา มีความโน้มเอียงไปในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ แล้วก็มิใช่ว่า 

ทุกหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์จะสามารถใช้แนวทางผสานวิธีได้ทั้งหมด อาจจ�าเป็นต้องใช้เฉพาะแนวทาง

การวิจัยเดียวก็เป็นได้

การเลือกแนวทางการศึกษามักมีความสัมพันธ์กับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การศึกษาปัญหา

ทางการเมืองที่ใช้แนวทางเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ สามารถไปไกลถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส่วนการ

ศึกษาปัญหาการเมืองที่ใช้แนวทางเชิงปริมาณส่วนใหญ่ สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงแนวคิด และเชิงข้อค้นพบ 

เพราะส่วนใหญ่จะท�าวิจัยปัญหาทางการเมืองเชิงปฏิบัติ เป็นต้นว่า วิธีการนับคะแนนเสียงเลือกต้ัง การลงมติ

ทางการเมืองที่ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งทางการเมือง ซ่ึงเป็นประเด็นการปฏิบัติการ 

จึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ยาก อย่างไรก็ดี จะขอยกตัวอย่างการวิจัยทางรัฐศาสตร์ในเชิงผสานวิธีของ

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ เร่ือง ทศันคตขิองสมาชกิรฐัสภากบัการจดัต้ังสถาบนัผู้ตรวจการรฐัสภา:	ศกึษาในแง่ของ



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-59การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ

โครงสร้าง	 อ�านาจหน้าที่	 การจัดตั้งองค์การ	 กระบวนการด�าเนินงาน	 และกฎหมายรองรับ (2538) พบว่า  

จากการศึกษาวิจัยด้วยการทอดแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ทั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกผู้แทนราษฎร 

ได้น�าไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้วยการน�าเสนอร่างพระราชบัญญัติผู้ตรวจการรัฐสภา ที่ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ผู้ตรวจการรัฐสภา

หมวดที่ 2 อ�านาจและหน้าที่ของผู้ตรวจการรัฐสภา

หมวดที่ 3 บทก�าหนดโทษ

เนือ้หาทัง้ 3 หมวดในร่างพระราชบญัญตัผิูต้รวจการรฐัสภา ล้วนน�ามาจากข้อค�าถามในแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน้ัน งานวิจัยทางรัฐศาสตร์ต้องให้ข้อมูลโดยตรงที่สามารถ

น�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย มิใช่เพียงให้ข้อมูลทางอ้อม แล้วนักศึกษาเพ่ิมจินตนาการเข้าไปให้สามารถ 

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่องที่ 12.3.3

เรื่องที่ 12.3.4 ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยต่อยอด

การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ เป็นแนวทางการวิจัยที่มีจุดแข็งที่ได้ศึกษาพ้ืนที่อันกว้าง 

ครอบคลุมประชากรที่อยู่ร่วมกับปัญหาการวิจัยได้มาก และข้อค้นพบสามารถน�าไปสู่ข้อสรุปทั่วไปได้ แต่ก็

มีจุดอ่อนด้านความลุ่มลึกกับปัญหาการวิจัยที่ต้องการการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน ในปัจจุบันจึง

นิยมแนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นตลอดมา ตามข้อเท็จจริงแล้ว

แนวทางการวิจัยแต่ละแนวทางก็เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยหน่ึง ๆ แม้ว่าความนิยมของนักวิจัยส่วนใหญ่

จะมีความเห็นคล้อยตามแนวทางการวิจัยแบบผสานวิธีก็ตาม แนวทางการวิจัยแบบผสานวิธีน้ัน แม้ว่าจะ

สามารถเป็นแนวทางการวิจยัที่สามารถประนีประนอมระหวา่งนักวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ แต่แนวทาง

การวิจัยแบบผสานวิธี มิได้เป็นแนวทางการวิจัยส�าหรับการประนีประนอมอย่างแน่นอน ในโลกของ

สังคมศาสตร์ ปัญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ บางปัญหาเข้าข่ายเชิงปริมาณ บางปัญหาเข้าข่ายเชิงคุณภาพ และ

มีบางปัญหาที่เข้าข่ายแนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี ดังนั้นการก�าหนดแนวทางการวิจัยต้องให้สอดรับกับ

ปัญหาการวิจัย

ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัยต่อยอดจึงต้องค�านึงถึงแนวทางการวิจัยให้มาก เพราะแนวทางการวิจัยเชิง

ปริมาณมีจุดอ่อนในความลุ่มลึกของการศึกษาปัญหาการวิจัย แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดอ่อนในความ

จ�ากัดของข้อมูล ท�าให้น�าไปปรับใช้ได้ยากในสถานการณ์ทั่วไป ส่วนแนวทางการวิจัยเชิงผสานวิธีก็มีจุดอ่อน



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-60 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องความคาบเกี่ยวของปัญหาการวิจัย ท่ีไม่สามารถฟันธงได้ว่า สมควรใช้แนวทางการวิจัยแบบใด ท�าให้ผล

การวิจัยมีจุดอ่อนทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้แนวทางการวิจัยแบบใด ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจ�าต้องเปิดทางให้มีการศึกษา

วิจัยต่อยอดต่อไปด้วยแนวทางการศึกษาอื่น ๆ บ้าง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างผลงานวิจัยของธีรภัทร์  

เสรรีงัสรรค์ และยทุธพร อนิทรชยั เรื่อง การประเมนิผลงานของสภาพฒันาการเมอืง	(2555) ที่ได้ใช้แนวทาง

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และเสริมด้วยแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ เมื่อท�าการวิจัยแล้วกลับพบปัญหา

ด้านคุณภาพและด้านปริมาณที่แฝงอยู่ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงการวิจัย 

ต่อยอดดังนี้

1.	 ควรมีกำรศึกษำวิจัยกำรปฏิรูปสภำพัฒนำกำรเมือง ท้ังในด้านโครงสร้าง องค์ประกอบ ที่มา 

บทบาทอ�านาจหน้าที่ กระบวนการด�าเนินงาน และพฤติกรรมของสภาพัฒนาการเมืองและสมาชิกสภา

พัฒนาการเมืองให้มีความละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งผลของการศึกษาดังกล่าวสามารถน�าไปเป็นฐานรองรับการ

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พุทธศักราช 2551 หรือการจัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เพื่อการปฏิรูปการเมืองต่อไป

2.	 ควรมกีำรศกึษำวจิยัเนือ้หำสำระของแผนพฒันำกำรเมอืงฉบบัใหม่	ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับภายในประเทศ ระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก

3.	 ควรมีกำรศึกษำวิจัยควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงสภำพัฒนำกำรเมือง	 แผนพัฒนำกำรเมือง	

และกองทนุพฒันำกำรเมอืงภำคพลเมอืง	และควำมสมัพนัธ์กบัสถำบนักำรเมอืงต่ำง	ๆ	ในระบบกำรเมอืงด้วย 

ให้มีความสอดคล้องทั้งในระดับของยุทธศาสตร์การพัฒนาการทางการเมือง ทิศทางของการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ และทิศทางของความสัมพันธ์ของการเมืองระดับสากล การเมืองระดับชาติและ

การเมืองระดับท้องถิ่น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 12.3.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 12.3.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่องที่ 12.3.4
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12-61การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจัดทำาข้อเสนอแนะ
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