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หน่วยที่ 13
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

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	สาขาวิชารัฐศาสตร	์

 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่เขียน หน่วยท่ี	13	
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13-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

หน่วยที่ 13

การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	13.1		 การเขียนข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณ

	 13.1.1		ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ

	 13.1.2		ค�าถามและวัตถุประสงค์ของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ

	 13.1.3		กรอบแนวคิดและสมมติฐานของการวิจัยเชิงปริมาณ

	 13.1.4		ขอบเขตของการวิจัยและการนิยามศัพท์เฉพาะ

	 13.1.5		ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเอกสารอ้างอิง

ตอนที่	13.2		 การเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงปริมาณ

	 13.2.1		การเขียนบทที่	1	บทน�า

	 13.2.2		การเขียนบทที่	2	การทบทวนวรรณกรรม

	 13.2.3		การเขียนบทที่	3	ระเบียบวิธีวิจัย

ตอนที่	13.3		 การเขียนผลการวิจัยเชิงปริมาณ

	 13.3.1		การเขียนบทที่	4	ผลการวิจัย

	 13.3.2		การเขียนบทที่	5	สรุปผลการวิจัย	การอภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	

	 13.3.3			การเขียนภาคผนวก	บรรณานุกรม	บทคัดย่อ	 และบทความทางการวิจัยเชิง

ปริมาณ

แนวคิด
1.	 	ข้อเสนอทางการวิจัย	เป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่อธิบายถึงธรรมชาติหรือที่มาอย่างแท้จริงของ

ปัญหาการวิจัย	 ความส�าคัญ	ค�าถาม	 วัตถุประสงค์	 กรอบแนวคิด	 สมมติฐาน	 ขอบเขต	

การนิยามศัพท์เฉพาะ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	และเอกสารอ้างอิง

2.	 	การเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงปริมาณ	ประกอบด้วยเน้ือหา	3	บท	ได้แก่	บทน�าที่เป็นข้อ

เสนอทางการวิจยั	บททีว่่าด้วยการทบทวนวรรณกรรมเพือ่สร้างกรอบแนวคดิของการวจิยั

เชิงปริมาณ	 และบทที่ว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่อธิบายถึงกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณทั้ง

กระบวนการ
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13-3การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

3.	 	การเขียนผลการวิจัยเชิงปริมาณ	หมายถึง	 การเขียนถึงผลการวิจัยในบทที่	 4	 และเขียน

สรุปผลการวิจัย	การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะในบทที่	5	รวมตลอดไปจนถึงการเขียน

บรรณานุกรม	ภาคผนวก	บทคัดย่อ	และบทความทางการวิจัยเชิงปริมาณ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	13	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 เขียนข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณได้

2.		 เขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงปริมาณได้

3.		 เขียนผลการวิจัยเชิงปริมาณได้



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

13-4 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 13.1

การเขียนข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	13.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	13.1.1		ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ

เรื่องท่ี	13.1.2		ค�าถามและวัตถุประสงค์ของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ

เรื่องท่ี	13.1.3		กรอบแนวคิดและสมมติฐานของการวิจัยเชิงปริมาณ

เรื่องท่ี	13.1.4		ขอบเขตของการวิจัยและการนิยามศัพท์เฉพาะ

เรื่องท่ี	13.1.5		ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับและเอกสารอ้างอิง

แนวคิด
1.		 	การเขยีนความเป็นมาของปัญหาการวจิยัเชงิปรมิาณ	ต้องระบสุถานทีเ่กดิปัญหา	เกดิอะไร

ขึ้น	เกิดกับใคร	เกิดเมื่อไร	ท�าไมจึงเกิด	และเกิดขึ้นได้อย่างไร	ส่วนการเขียนความส�าคัญ

ของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณอยู่ที่การเขียนถึงเหตุการณ์	 สถานการณ์	 รูปการณ์	 และ

สภาวการณ์ของปัญหาการวิจัยน้ัน	ๆ

2.		 	การเขียนค�าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ	มีความเกี่ยวพันกันมาก	ถ้า

วัตถุประสงค์มีจ�านวนเท่าไร	ค�าถามก็มีจ�านวนเท่านั้น	และการเขียนวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยเชิงปริมาณ	มักเขียนจากปัญหา	 สาเหตุ	 ความสัมพันธ์	 และแนวทางแห่งการแก้ไข

ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ

3.		 	การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ	ต้องเขียนมาจากการทบทวนวรรณกรรม	เพื่อ

ค้นหาชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม	 เพื่อน�ากรอบแนวคิดที่ก�าหนดไว้เบื้องต้น	 ไปตั้ง

สมมติฐานเพื่อการทดสอบต่อไป

4.		 	การเขียนขอบเขตของการวิจัยเชิงปริมาณ	ต้องระบุถึงเน้ือหาทางวิชาการ	พ้ืนที่	ประชากร	

และระยะเวลาแห่งการศึกษาวิจัย	รวมทั้งการนิยามศัพท์เฉพาะ	เพื่อให้เข้าใจค�าศัพท์ที่ใช้

ในการวิจัย

5.		 	การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ต้องเขียนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาการวิจัย	 จาก

สาเหตุแห่งปัญหาที่ค้นพบ	 ส่วนการเขียนอ้างอิงนั้น	 ต้องเข้าใจการเขียนเชิงอรรถอ้างอิง

ตามระบบนาม-ปี	เชิงอรรถขยายความ	และเชิงอรรถโยง
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13-5การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	13.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 เขียนความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณได้

2.		 เขียนค�าถามและวัตถุประสงค์ของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณได้

3.		 เขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยและสมมติฐานได้

4.		 เขียนขอบเขตของการวิจัยและการนิยามศัพท์เฉพาะได้

5.		 เขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเอกสารอ้างอิงได้
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13-6 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 13.1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 การวิจัยเชิงปริมาณ

การเขียนข้อเสนอทางการวิจัยดูเหมือนเป็นสิ่งท่ีง่าย	ๆ	 แต่สิ่งที่ง่ายมักเขียนได้ยาก	 เพราะด้วย 

ข้อจ�ากัดของหน้ากระดาษ	ท�าให้การเขียน	ต้องประหยัดค�าเขียนให้มีแต่ค�าที่มีความหมายตรงกับสาระที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่	การเขียนที่มีคุณค่า	คือการเขียนอย่างเรียบง่ายมีทิศทาง	มีหัวข้อที่เป็นล�าดับและมีระเบียบถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์การอ้างอิงและการท�าบรรณานุกรม	 ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงการเขียนความเป็นมาและความ

ส�าคัญของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ

1.  การเขียนความเป็นมาของปัญหาการวิจัย
ทุกปัญหาการวิจัยมีความเป็นมา	 ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม	 การเสนอความเป็นมาของปัญหา

การวิจัยที่ถูกต้อง	ต้องเสนอด้วยรูปธรรมที่ย้อนหลังประมาณ	5	ปี	เพื่อชี้แจงให้เห็นว่าปัญหาการวิจัยมิใช่เพิ่ง

เกิดขึ้นในปัจจุบัน	แต่มีปัญหามาตั้งแต่อดีตแล้ว	 เมื่อน�าเสนอปัญหาการวิจัยเชิงรูปธรรมแล้ว	นักศึกษาควร

อธิบายปัญหาการวิจัยเชิงนามธรรมด้วย	เพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาการวิจัยที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ตรง

พื้นที่นั้นอย่างไร	ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	กล่าวโดยรวมแล้ว	ความเป็นมาของปัญหาการวิจัยเก่ียวข้องกับ	 

5 W	 และ	1 H	 ได้แก่	Why What Where When Who	 และ	How	 โดยสามารถเขียนเป็นแผนผังได้ตาม 

ภาพที่	9.1

ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย	เริ่มต้นต้องตั้งค�าถามว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหน	หมายถึง	ในพื้นที่

ใดหรือในองค์กรใด	 เกิดอะไร	หมายถึง	ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร	 เกิดกับใคร	หมายถึง	ปัญหา

ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดกับใคร	บุคคลใด	หรือกลุ่มบุคคลใด	เกิดเมื่อไร	หมายถึง	ระยะเวลาท่ีเกิดปัญหานั้นล่วงเลย

มานานเท่าใด	หรือเพิ่งเกิดหรือเกิดเป็นช่วง	ๆ 	ไม่แน่นอน	ท�าไมจงึเกดิ	หมายถึง	สาเหตุของปัญหามาจากพื้นที่

ใดหรือกลุ่มบุคคลใด	หรือองค์การใด	และเกดิขึน้ได้อย่างไร	หมายถึง	สถานการณ์ของการเกิดปัญหาเป็นมา

อย่างไร	(ดูตัวอย่างการเขียนได้ที่เรื่อง	9.1.1)

2.  การเขียนความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
โดยทั่วไปแล้ว	 การวิเคราะห์ความส�าคัญของปัญหาการวิจัยสามารถท�าได้โดยการแยกแยะสาเหตุ

แห่งปัญหาการวิจัย	เนื่องจากสาเหตุมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้าง	หรือในองค์การต่าง	ๆ	บ้าง	ใน

ปัจจบุนัจงึนยิมวเิคราะห์ความส�าคญัของปัญหาการวจิยัมาจาก	4	ปัจจยั	ได้แก่	ปัจจัยเหตกุารณ์	เป็นเหตกุารณ์

ที่เกิดข้ึนจริง	ๆ	 เป็นต้นว่า	 เหตุการณ์การขาดทุนของบริษัท	 ความไร้สมรรถนะของบุคลากรในองค์การ	 

น�้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเล	ปัจจัยสถานการณ์	 เป็นการอธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป
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13-7การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

ในทางที่เสียหายมากขึ้นหรือเสียหายลดลง	 เป็นการชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์มิได้หยุดนิ่ง	แต่ยังคงด�าเนินต่อไป

เรื่อย	ๆ 	 ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือเลวร้ายลง	หรือสลับไปสลับมา	 ไม่คงที่แน่นอน	ปัจจัยรูปการณ์	 เป็นการแสดงถึง

ลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์	ที่อาจแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนหรือองค์การอ่ืน	ๆ 	 แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน

หรอืองค์การท่ีมลีกัษณะด�าเนนิการเหมอืนกนั	ลกัษณะจ�าเพาะนีม้คีวามส�าคญัต่อปัจจยัสดุท้ายมาก	คอื	ปัจจัย

สภาวการณ์	เป็นการแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นก�าลังทวีความรุนแรงอย่างไร	ท�าให้จ�าเป็นต้องวิจัยหาสาเหตุ

ที่แท้จริง	จะได้แก้ไขปัญหาการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์และอย่างทันท่วงที	(ดูตัวอย่างการเขียนได้ที่เรื่อง	9.1.2)

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.1

เรื่องที่ 13.1.2  ค�าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ

ค�าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณมีความเกี่ยวพันกันมาก	 ปกติจะมีการตั้งค�าถาม

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ	จะขออธิบายเป็นล�าดับ	ดังนี้

1.  การเขียนค�าถามการวิจัยเชิงปริมาณ
การตั้งค�าถามการวิจัยสามารถตั้งได้จากปัญหาการวิจัย	โดยต้ังเป็นค�าถามการวิจัยรวม	ที่มุ่งตรงต่อ

การตอบข้อปัญหาการวิจัย	ซ่ึงใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ	นิยมตั้งค�าถามที่ต้องตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เม่ือวัตถุประสงค์การวิจัยมี	 3	 ข้อ	ค�าถามการวิจัยก็มี	 3	 ข้อ	 ถ้าวัตถุประสงค์การ

วิจัยมี	4	ข้อ	ค�าถามการวิจัยก็มี	4	ข้อเช่นเดียวกัน	จ�านวนของวัตถุประสงค์การวิจัยขึ้นอยู่กับความต้องการ

ของผู้วิจัย	 ว่าจะวิจัยลึกซึ้งเพียงใด	 ถ้าต้องการทราบว่าปัญหาการวิจัยเป็นอย่างไร	 สาเหตุแห่งปัญหาเป็น

อย่างไร	 และสาเหตุใดสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยใด	 ถ้าเพียงเท่านี้ก็ตั้งค�าถามการวิจัยเพียง	 3	 ข้อ	 แต่ถ้า

นักศึกษาต้องการค้นคว้าให้ลึกลงไปอีกว่า	 แล้วมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการวิจัยอะไรบ้าง	 ถ้าเป็นเช่นนี	้

ต้องตั้งค�าถามการวิจัยเป็น	4	ข้อ	โดยเฉพาะค�าถามข้อสุดท้าย	เป็นค�าถามที่ส�าคัญมาก	เพราะการวิจัยที่หยุด

อยู่เพียงการทดสอบสมมติฐาน	 เป็นการวิจัยที่ไม่ได้ลุ่มลึกอะไร	ซึ่งในระดับปริญญาโทนิยมท�ากันเช่นนี้	 แต่

ในระดับดุษฎีนิพนธ์	 การตั้งค�าถามการวิจัย	 นิยมตั้ง	 4	 ข้อ	 ให้ตั้งถึงการค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ

วจิยัให้ได้	ซึง่พบว่าการวิจยัระดับดษุฎนีพินธ์ต้องใช้เวลาไม่ต�า่กว่า	3	ปีบ้าง	5	ปีบ้าง	และต้องใช้ทัง้งบประมาณ

การวจัิย	และความอดทนอย่างสงู	จงึจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคท้ังปวงได้	(ดูตวัอย่างการเขยีนได้ทีเ่ร่ือง	9.1.3)
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2.  การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ
การก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เป็นการแสดงความต้องการที่จะตอบค�าถามการวิจัย	 เมื่อ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว	 จึงต้องน�าไปตอบในบทที่	 4	 ที่ว่าด้วยผลการวิจัย	ดังนั้นการก�าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงต้องมีหลักการ	มิใช่จินตนาการว่าจะก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยอะไรก็ได้	

หลักการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณจึงมีดังน้ี

2.1  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1	ก�าหนดจากความต้องการการศึกษาปัญหาการวิจัยว่า	ปัญหาการวิจัยน้ัน

ประกอบด้วยปัญหาย่อย	ๆ 	อะไรบ้าง

2.2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2	 ก�าหนดจากความต้องการศึกษาถึงสาเหตุแห่งการก่อเกิดปัญหาการวิจัย

ว่าประกอบด้วยสาเหตุย่อย	ๆ 	อะไรบ้าง

2.3  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3	 ก�าหนดจากความต้องการที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 

การวิจัยกับสาเหตุของปัญหาการวิจัย	เพื่อก�าหนดให้รู้อย่างแน่ชัดว่าสาเหตุใดน�าไปสู่ปัญหาการวิจัยใด

2.4  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4	 ก�าหนดจากความต้องการที่จะแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัย	

ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับปัญหาการวิจัยที่ค้นพบ

เมื่อนักศึกษามีหลักการก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเช่นน้ี	จะท�าให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ทั้ง	4	

ข้อนี้ในบทที่	 4	 ได้อย่างแน่นอน	การก�าหนดเป้าหมายที่ถูกต้องย่อมน�ามาสู่การบรรลุผลส�าเร็จได้โดยไม่มี

ค�าถามตามมามากมาย	(ดูตัวอย่างการเขียนได้ที่เรื่อง	9.3.1)

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.2

เรื่องที่ 13.1.3  กรอบแนวคิดและสมมติฐานของการวิจัยเชิงปริมาณ

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่	 2	 ของวิทยานิพนธ์	 นักศึกษาจะค้นพบชุดตัวแปรต้นและ 

ชุดตัวแปรตามที่ต้องการได้	 จนเกิดกรอบแนวคิดการวิจัย	ที่สามารถน�าไปสู่การตั้งสมมติฐาน	 เพื่อให้เข้าใจ

การเขียนกรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ	จะขออธิบายโดยสังเขป	ดังนี้

1.  การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ
การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ	มิใช่เขียนกรอบแนวคิดโดยทันที	 เพราะกรอบแนวคิด

การวิจัยเชิงปริมาณมาจากการศึกษาถึงประวัติสังเขปของพ้ืนที่หรือองค์การท่ีเกิดปัญหาการวิจัย	พัฒนาการ

ของแนวคิดเกี่ยวกับชุดตัวแปรตาม	และชุดตัวแปรต้น	 รวมทั้งการสืบค้นตัวแปรจากข้อค้นพบทางการวิจัย
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ที่เก่ียวข้อง	 ดังนั้นนักศึกษาต้องอธิบายให้เห็นถึงข้ันตอนเหล่านี้พอสังเขป	 ก่อนที่จะถึงตัวแบบของกรอบ

แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ	เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจได้ว่า	กรอบแนวคิดการวิจัยปริมาณมีความ

เป็นมาอย่างไรตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น	โดยปกติกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณจะมี	2	ข้างได้แก่	กรอบ

ข้างซ้ายเป็นชุดตัวแปรต้น	และกรอบข้างขวาเป็นชุดตัวแปรตาม	ไม่ว่าจะศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง

หรือความสัมพันธ์ก็ใช้วิธีการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณแบบเดียวกัน	มีข้อที่น่าสังเกตว่า	การน�า

ปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ	การศึกษา	สถานภาพสมรส	รายได้	ที่อยู่อาศัย	อาชีพ	และอื่น	ๆ 	มา

เป็นกรอบแนวคิดข้างซ้ายน้ัน	จะต้องมีการอธิบายมาก่อนว่ามีความเกี่ยวข้อง	และมีน�้าหนักมากพอที่จะเป็น

ชุดตัวแปรต้นชุดหนึ่ง	 เพราะในทางสถิติค�านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลเฉพาะการไม่มีอคติในการเก็บข้อมูล 

ภาคสนามเท่านั้น	 การน�าปัจจัยส่วนบุคคลมาร่วมค�านวณด้วยเป็นชุดตัวแปรต้นชุดหน่ึงน้ัน	 จึงต้องจ�าเป็น 

จริง	ๆ 	ในทางวิชาการ

2.  การเขียนสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ
เมื่อนักศึกษาสามารถเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณได้แล้ว	การเขียนสมมติฐานการวิจัย

เชงิปรมิาณกจ็ะสามารถท�าได้อย่างต่อเน่ือง	เพราะกรอบแนวคดิการวจิยัเป็นกรอบเบือ้งต้นทีต้่องมกีารทดสอบ

ก่อนว่า	 เป็นจริงหรือไม่	 ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ระหว่างชุด 

ตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตาม	การทดสอบที่ส�าคัญคือ	การตั้งสมมติฐานขึ้นมาทดสอบความสัมพันธ์	 โดยใช้

วิธีการตั้งสมมติฐานที่ยึดตัวแปรตามเป็นหลัก	 เพราะตัวแปรตามคือปัญหาการวิจัย	 เป็นสิ่งที่นักศึกษา 

ต้องการรู้ว่า	 เกิดมาจากตัวแปรต้นหรือสาเหตุอะไรบ้าง	 นักศึกษาจึงต้องเปิดโอกาสให้ตัวแปรต้นทุกตัว	 

เข้าทดสอบกับตัวแปรตามแต่ละตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันหรือไม่	 โดยต้องน�าองค์ประกอบของตัวแปรต้น

ทุกตัว	เข้าทดสอบกับองค์ประกอบของตัวแปรตามแต่ละตัวด้วย	จึงจะเป็นการทดสอบท่ีสมบูรณ์ทางวิชาการ	

ภายหลังจากการทดสอบสมมติฐานแล้ว	นักศึกษาจ�าต้องน�าผลการวิจัยน้ีไปปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัย

ที่ได้เสนอไว้ในบทที่	2	ด้วย	โดยน�าไปอภิปรายผลในบทที่	5

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.3
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เรื่องที่ 13.1.4  ขอบเขตของการวิจัยและการนิยามศัพท์เฉพาะ

การก�าหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงปริมาณจะช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเก็บข้อมูล 

ภาคสนามได้ครอบคลมุ	ครบถ้วนและตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการวจิยัทีต่ัง้ไว้ตัง้แต่แรก	ในการเขยีนขอบเขต

ของการวิจัยนี้ก�าหนดไว้เพียง	4	เรื่อง	ได้แก่	เนื้อหาทางวิชาการ	พื้นที่	ประชากรและระยะเวลา	โดยการนิยาม

ศัพท์เฉพาะแยกไว้เป็นตอนหน่ึง	 ทั้งที่ถูกต้องแล้ว	 การก�าหนดขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณต้องก�าหนดการ

นิยามศัพท์เฉพาะเข้าไปด้วย	เน่ืองจากการนิยามศัพท์เฉพาะเป็นการก�าหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงปริมาณ

อย่างหนึ่ง	คือการก�าหนดขอบเขตของความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เสนอผลงานวิจัยกับผู้อ่านผลงานการวิจัย

นั้น	โดยมีเนื้อหาสังเขป	(ตัวอย่างการเขียนอยู่ในตอนที่	9.2)	ดังนี้

1.  ขอบเขตด้านเนือ้หาทางวชิาการ	หมายถงึ	แนวคดิของชดุตวัแปรต้นและชดุตวัแปรตามทีไ่ด้สรปุ

ออกมาเป็นชุดตัวแปร	ชุดองค์ประกอบ	และชุดตัวชี้วัดแล้ว	 เป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตทางวิชาการว่า	

นักศึกษาต้องใช้แนวคิดที่สรุปออกมาเป็นชุดตัวแปร	ชุดองค์ประกอบ	และชุดตัวชี้วัดนี้เท่านั้น	ในการศึกษา

วิจัยต่อไปตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้ก�าหนดไว้

2.  ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ของการวิจัย	 หมายถึง	พื้นที่ที่เกิดปัญหาการวิจัย	 โดยทั่วไปพื้นที่ของ

การวิจัยมี	2	นัย	ได้แก่	นัยแรกหมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์	ส่วนนัยที่สองหมายถึงองค์การที่อยู่ในพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตร์นั้น	 วิทยานิพนธ์บางเล่มอาจมีพื้นที่การวิจัยเฉพาะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น	 แต่วิทยานิพนธ์ 

บางเล่มอาจจะหมายรวมถงึพืน้ทีท่างองค์การด้วย	นกัศกึษาจงึต้องพจิารณาให้ถ่องแท้	โดยปรกึษากบัอาจารย์

ที่ปรึกษามาก่อนเขียนก็ได้

3.  ขอบเขตด้านประชากร	 หมายถึง	 ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาการวิจัย	หรืออยู่ในพ้ืนที่

ทางองค์การด้วยก็ได้	ในกรณีที่ประชากรกระจายอยู่ในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อันกว้างขวาง	ต้องมีการสุ่มพ้ืนที่

ทางภูมิศาสตร์ก่อน	แล้วจึงไปสุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่องค์การ	การสุ่มตัวอย่างประชากรเป็นเพียงการ

ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ	ส่วนแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การคัดสรรประชากรระดับน�าในพื้นที่

องค์การนั้น	ๆ 	 เพื่อการทดสอบสมมติฐานเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ประชากรรระดับน�า	 ซึ่งเป็นการ

ทดสอบซ�้ากับสมมติฐานเชิงปริมาณที่ได้กระท�ามาแล้ว	 ขอบเขตด้านประชากรวิจัยที่อธิบายมาน้ี	 ใช้เฉพาะ

แนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี	ไม่เกี่ยวข้องกับแนวทางการวิจัยแบบอื่น	ๆ

4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา หมายถึง	ระยะเวลาของการวิจัยท้ังหมดท่ีปรากฏอยู่ในแผนที่น�าทางการ

วิจัยทั้ง	 16	 ขั้นตอน	 โดยการประมาณการระยะเวลาแล้ว	 ในงานวิทยานิพนธ์	 1	 เล่ม	 ไม่น่าจะเกิน	 2	ปีเป็น

อย่างน้อย	และ	3	ปี	เป็นอย่างมาก	สุดแล้วแต่ความต่อเนื่องของการวิจัย	การวิจัยดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง

ไม่น่าจะเกิน	2	ปี	ถ้าวิจัยแบบขาดตอนบ้างน่าจะต้องใช้เวลา	3	ปี	ทั้งนี้	ไม่รวมเวลาเรียน	1-2	ปี	แล้วแต่สถาบัน

การศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
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13-11การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

การนิยามศัพท์เฉพาะ	 เป็นการอธิบายในความหมาย	2	ด้าน	 ได้แก่	ด้านแรก	 หมายถึง	 การนิยาม

ศัพท์ส�าคัญที่ใช้เฉพาะอยู่ในหน่วยงานหรือองค์การใด	ซึ่งไม่เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป	จึงต้องการนิยามเพื่อขยาย

ความเข้าใจหรือท�าตามความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เบื้องต้น	เพื่อป้องกันความเข้าใจที่แตกต่างกันได้	แต่ถ้าเป็น

ตัวย่อที่สังคมไทยนิยมใช้กันมาก	โดยเฉพาะผู้ที่ท�างานอยู่ในสื่อสารสนเทศ	ควรเขียนอภิธานศัพท์ย่อไว้ต่าง

หากจะดียิ่งขึ้นหรือสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ชัดเจนย่ิงขึ้น

ส่วนด้านที่สอง	 หมายถึง	 การนิยามศัพท์ที่เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม	ที่ใช้อยู่ในวิทยานิพนธ์	

การน�าการนิยามตัวแปรต้นและตัวแปรตามมาไว้ในหัวข้อน้ี	มีจุดประสงค์เพื่อก�าหนดขอบเขตทางวิชาการใน

เบื้องต้น	 เป็นการท�าให้ผู้อ่านเข้าใจตั้งแต่ต้นว่า	 ชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตามมีความหมายว่าอะไร	ส่วน

การนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบในบทที่	 3	 ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย	 มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างแบบ

สังเกตการณ์	 ส่วนการนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรด้วยตัวชี้วัด	 ก็มีจุดประสงค์ด้วยการน�า 

องค์ประกอบไปสร้างแบบสัมภาษณ์	และน�าตัวช้ีวัดไปสร้างแบบสอบถาม	การนิยามศัพท์เฉพาะกับการนิยาม

ตัวแปรจึงแตกต่างกันในจุดประสงค์	 และล�าดับการน�าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์	 โดยการนิยามศัพท์เฉพาะ

อยู่ในบทที่	 1	 บทน�า	 ส่วนการนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบ	 และการนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของ

ตัวแปรด้วยตัวช้ีวัดอยู่ในบทที่	3	ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.4

เรื่องที่ 13.1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเอกสารอ้างอิง

ในการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 ไม่ใช่การจินตนาการถึงประโยชน์ที่ควรจะได้	 แต่เป็น

ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจรงิ	ภายหลังจากการแก้ไขปัญหาการวจิยั	ด้วยสาเหตทุีค้่นพบแล้ว	การเขยีนถงึประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับ	 จึงต้องเขียนอารัมภบทก่อนว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร	มีองค์ประกอบอะไรบ้าง	 แล้วจึง

แยกแยะประโยชน์ให้เห็นว่า	ถ้าท�าวิจัยแล้วสามารถแก้ไขปัญหาการวิจัยได้ดังนี้

1.		 เมื่อทราบว่าปัญหาการวิจัยข้อที่	1	(DV1)	มีสาเหตุมาจากอะไร	ก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้

แบบนั้นแบบนี้	โดยบ่งบอกวิธีการแก้ไขปัญหา

2.		 เมื่อทราบว่าปัญหาการวิจัยข้อที่	2	(DV2)	มีสาเหตุมาจากอะไร	ก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได	้

โดยก�าหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ได้
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13-12 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ดงันัน้	ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากงานวจิยัวทิยานพินธ์	นอกจากจะท�าให้	“ทราบ”	ท�าให้	“เข้าใจ” 

แล้วยังได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทราบหรือเข้าใจสาเหตุแห่งปัญหา	 ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการวิจัย

ได้อย่างน่าเช่ือถือ	(ตัวอย่างการเขียนอยู่ในเรื่องท่ี	9.3.4)

ส่วนการเขียนเอกสารอ้างอิงน้ัน	 เป็นการอ้างอิงข้อความที่คัดลอก	หรือได้แนวคิดของผู้อ่ืนจาก

เอกสาร	 สิ่งพิมพ์	 หรือสื่ออื่นใด	 นักศึกษาจ�าเป็นต้องบอกที่มา	 เพ่ือแสดงการรับรู้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	 และ 

ช่วยให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของข้อความ	 สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม	 หรือค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมได้	

การอ้างอิงมีวิธีการเขียนท่ีนิยมใช้โดยทั่วไป	 คือการเขียนเชิงอรรถและการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา	 (ตัวอย่าง

การเขียนอยู่ในเรื่องที่	9.3.5)

เชิงอรรถ	มีวิธีการเขียนหลายรูปแบบ	ดังนี้

1.  เชิงอรรถอ้างอิง คือการบอกแหล่งที่มาของข้อความที่คัดลอกหรือเก็บแนวคิด

2.  เชิงอรรถขยายความ	คือการอธิบายรายละเอียดของค�าหรือข้อความเพิ่มเติม

3.  เชิงอรรถโยง เป็นการโยงให้ผู้อ่านไปดูหรือดูเพ่ิมที่เรื่องอื่น

รูปแบบการเขียนเชิงอรรถจะใส่หมายเลขก�ากับไว้ท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง	หรือขยายความ	

หรือโยง	 และท้ายหน้าตีเส้นคั่นยาวสองนิ้วจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษ	แล้วเขียนแหล่งที่มาหรือข้อความ

ที่ขยายหรือเรื่องที่จะโยง	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ก�าหนดให้ใช้เฉพาะเชิงอรรถขยายความ	 และ

เชิงอรรถโยง	 ส่วนเชิงอรรถอ้างอิง	 หรือการอ้างอิงข้อความที่คัดลอกมา	 ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

ระบบนาม-ปี	 สามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 

ธิราช	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2558)	 ได้จาก	www.stou.ac.th/Thai/Grad_	Study/loadtext/Template/

Cover/manual-2.pdf

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.5 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.5

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.5
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13-13การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

ตอนที่ 13.2

การเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงปริมาณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	13.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	13.2.1		การเขียนบทที่	1	บทน�า

เรื่องที่	13.2.2		การเขียนบทที่	2	การทบทวนวรรณกรรม

เรื่องที่	13.2.3		การเขียนบทที่	3	ระเบียบวิธีวิจัย

แนวคิด
1.		 	การเขียนบทที่	1	บทน�า	 เป็นการน�าข้อเสนอทางการวิจัยท่ีได้ผ่านการสอบจากคณาจารย์

ที่ปรึกษา	แล้วน�ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	จนสืบเนื่องมาเป็นบทที่	1	ที่ประกอบด้วย

หัวข้อความเป็นมา	ความส�าคัญ	ค�าถามการวิจัย	วัตถุประสงค์	ขอบเขต	นิยามศัพท์เฉพาะ	

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.		 	การเขียนบทที่	2	การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์	มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย	 เพื่อน�าไปสู่การตั้งสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่ากรอบ

แนวคิดของการวิจัยน้ันยอมรับได้หรือไม่	 การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นการเขียนถึง 

การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยเฉพาะ

3.		 	การเขียนระเบียบวิธีวิจัย	เป็นเรื่องของการอธิบายการด�าเนินการวิจัยทั้งกระบวนการอย่าง

เป็นระเบียบ	 โดยเริ่มจากการเสนอแนวทางการวิจัย	การก�าหนดพื้นที่และประชากร	การ

สร้างเคร่ืองมือการวิจัย	 การทดสอบเครื่องมือการวิจัย	 การรวบรวมข้อมูล	 และการ

วิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	13.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 เขียนบทที่	1	บทน�าได้

2.		 เขียนบทที่	2	การทบทวนวรรณกรรมได้

3.		 เขียนบทที่	3	ระเบียบวิธีวิจัยได้
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13-14 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 13.2.1  การเขียนบทที่ 1 บทน�า

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านข้อเสนอทางการวิจัยได้	 แสดงว่าคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ยอมรับข้อเสนอทาง 

การวิจัยนั้น	หมายถึงว่า	นักศึกษาสามารถน�าข้อเสนอทางการวิจัยมาเขียนปรับปรุงเป็นบทที่	1	บทน�าได้	แต่

บทน�าเป็นบทที่มีความส�าคัญมากต่อวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม	การเขียนบทน�าตามค�าช้ีแนะของคณาจารย์ที่ปรึกษา

จึงมีความส�าคัญมาก	นักศึกษาจ�าเป็นต้องน�าค�าชี้แนะเหล่านั้นมาปรับปรุงเป็นบทน�า	 เพื่อให้การเขียนบทน�า

อย่างมีคุณภาพ	จะขอยกประเด็นที่นักศึกษาควรระมัดระวัง	(มีตัวอย่างการเขียนอยู่ในหน่วยที่	9)	ดังนี้

1.  การเขียนความเป็นมาของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างน้อยที่สุดนักศึกษาต้องเขียนถึงว่าปัญหาน้ันเกิดที่ไหน	เกิดขึ้นได้อย่างไร	เกิดกับใคร	เกิดอะไร	

ท�าไมจึงเกิด	และเกิดขึ้นเม่ือไร	การตอบค�าถาม	5W	(Why	What	Where	When	Who)	และ	1H	(How)	

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	เพื่อไม่ให้นักศึกษาหลงทาง

2.  การเขียนความส�าคัญของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ
การเขียนความส�าคัญของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณ	 อยู่ตรงที่นักศึกษาสามารถระบุว่าปัญหา 

การวิจัยนั้นมีเหตุการณ์	สถานการณ์	รูปการณ์	และสภาวการณ์เป็นอย่างไร	ความเข้าใจใน	4	เรื่องน้ี	บ่งบอก

ถึงความส�าคัญของปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณได้

3.  การเขียนค�าถามการวิจัยเชิงปริมาณ
การตั้งค�าถามการวิจัยเชิงปริมาณโดยทั่วไป	มักตั้งค�าถามจากปัญหาการวิจัย	มีความเป็นมาอย่างไร	

สาเหตุที่แท้จริงอะไรที่ท�าให้เกิดปัญหาการวิจัย	 จะรู้ได้อย่างไรว่าสาเหตุใดเป็นเหตุแห่งปัญหาการวิจัยที่แท้

จริง	 และจะมีแนวทางใดที่จะแก้ไขปัญหาการวิจัยนั้นได้	 การเขียนค�าถามการวิจัยเชิงปริมาณในทางวิชาการ

ถ้าไม่ต้องการความลึกซ้ึงอะไร	ก็วิจัยจนพบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาการวิจัยก็พอ	ถ้าจะให้ลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้นก็ต้องเขียนค�าถามการวิจัยให้ถึงการแสวงหาแนวทางของการแก้ไขปัญหาการวิจัยด้วย

4.  การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ
เมื่อนักศึกษาสามารถเขียนค�าถามการวิจัยเชิงปริมาณได้แล้ว	 ค�าถามการวิจัยเหล่านั้นจะน�าไปสู่ 

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย	วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณโดยทั่วไปจะก�าหนดให้วัตถุประสงค์

ข้อที่	1	ศึกษาว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร	วัตถุประสงค์ข้อที่	2	ศึกษาว่าสาเหตุอะไรที่ก่อให้เกิดปัญหาการวิจัย 

นั้น	ๆ 	 และวัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 ศึกษาว่าสาเหตุและปัญหาการวิจัยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร	 ถ้าจะ

ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 ก็ต้องเขียนวัตถุประสงค์ข้อที่	 4	 ศึกษาว่าจะมีแนวทางใดพอที่จะแก้ไขปัญหาการวิจัยน้ัน 

ได้บ้าง
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13-15การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

5.  การเขียนขอบเขตของการวิจัยเชิงปริมาณ
การเขียนขอบเขตของการวจิยัเชงิปรมิาณ	ต้องเขยีนให้ครอบคลมุในสาระ	4	ประการ	ได้แก่	ขอบเขต

ด้านเนื้อหาวิชาการ	ด้านพื้นที่	ด้านประชากร	และด้านระยะเวลา	โดยเว้นด้านงบประมาณไว้	ไม่ต้องเขียน	ถ้า

เป็นโครงการวิจัยที่ขอทุนการวิจัย	ต้องเขียนขอบเขตด้านงบประมาณด้วย	อย่างไรก็ดี	การเขียนขอบเขตของ

การวิจัยเชิงปริมาณต้องค�านึงถึงค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของการประมวลข้อมูลจากแบบสอบถามให้มาก	 

โดยทั่วไปมีก�าหนดให้นักศึกษาปริญญาโทสมควรทอดแบบสอบถามต้ังแต่	 400	 ชุดข้ึนไป	 ส�าหรับระดับ

ปริญญาเอกให้ทอดแบบสอบถามตั้งแต่	 2,500	ชุดข้ึนไป	ค่าใช้จ่ายส�าหรับ	2	 ระดับนี้จึงมีความแตกต่างกัน

มาก	นักศึกษาจึงต้องเลือกหัวข้อการวิจัยให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของนักศึกษาด้วย

6.  การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะแตกต่างจากการเขียนนิยามตัวแปรในบทที่	 3	 เนื่องจากจุดมุ่งหมายใน

การให้ค�านิยามตัวแปรมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างเครื่องมือทางการวิจัย	เพราะนิยามของตัวแปรน�าไปสร้าง

แบบสังเกตการณ์	 การนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรด้วยตัวชี้วัด	 น�าไปสร้างแบบสัมภาษณ ์

เชิงปริมาณ	และตัวชี้วัดขององค์ประกอบของตัวแปร	น�าไปสร้างแบบสอบถาม	แต่การนิยามศัพท์เฉพาะ	มี

จุดมุ่งหมายอยู่ที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างนักศึกษากับผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน	 ตั้งแต่การเร่ิมต้นอ่านงาน

วิจัย	จึงได้น�าการนิยามศัพท์เฉพาะมาก�าหนดไว้ในบทที่	1	บทน�า	เพื่อก�าหนดขอบเขตของค�าศัพท์	ซ่ึงอาจจะ

หมายถึงชื่อตัวแปรต้น	 และตัวแปรตามก็ได้	 การนิยามศัพท์เฉพาะจึงเป็นเสมือนการก�าหนดขอบเขตทาง

วิชาการอย่างหนึ่งด้วย

7.  การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสมควรต้องให้ความระมัดระวังในการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้มาก	 เพราะ

นักศึกษาชอบเขียนแบบจินตนาการหรือเนื้อหาท่วมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ	ทั้งที่ถูกต้องแล้ว	

นักศึกษาควรเขียนประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยเฉพาะข้อ 

ค้นพบจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	หมายความว่าจากข้อค้นพบทางการวิจัยที่ได้ท�าให้ได้ประโยชน์

ทางวิชาการ	คือล่วงรู้สาเหตุของการก่อให้เกิดปัญหาการวิจัย	 เมื่อปัญหาการวิจัยมีลักษณะเป็นชุดปัญหา	

แสดงว่าในปัญหาใหญ่ประกอบด้วยปัญหาย่อย	ๆ	 อีกหลายปัญหา	 การเขียนประโยชน์ที่ได้รับนอกจาก

ประโยชน์ทางวิชาการแล้ว	 นักศึกษายังได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย	ประโยชน์ของการปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาจึงติดตามมาด้วย	ซึ่งสามารถเขียนได้หลายข้อตามข้อค้นพบของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2 เร่ืองที่ 13.2.1
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13-16 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 13.2.2  การเขียนบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม

แต่ดั้งเดิมมากรอบแนวคิดของการศึกษาเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหรือทฤษฎีและ

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการวิจัย	 แท้ที่จริงแล้วไม่ว่านักวิชาการจะเรียกชื่อว่าอย่างไร	 ก็มีจุดประสงค์อยู่เพียง

จุดเดียวคือ	 ไม่ว่าจะมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด	 หรือทบทวนทฤษฎีแนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษามากน้อยเพียงใด	นักศึกษาทุกคนก็ต้องการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยในตอน

ท้ายบทที่	2	ถ้าสร้างกรอบแนวคิดไม่ได้	การศึกษาไม่มีทางเริ่มต้นได้เลย

การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย	 มีหลายวิธี	 แต่ทุกวิธีต้องเริ่มต้นจากการมีปัญหาการวิจัยก่อน	

เพราะปัญหาการวิจัยบ่งบอกถึงปัญหากับสาเหตุไว้อย่างเป็นรูปธรรม	หลังจากนั้นจึงค่อยเลือกวิธีการสร้าง

กรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี

1.  วธิเีลอืกใช้ทฤษฎหีรอืแนวคดิเพียงแนวเดยีว	นักศึกษาสามารถหยบิยกเอา	1	ทฤษฎี	หรอืแนวคิด

ที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยมาเป็นกรอบการวิจัยได้	 เป็นวิธีที่สะดวก	 รวดเร็วและท�าได้ง่ายที่สุดโดย 

ส่วนใหญ่ใช้ในระดับปริญญาโท

2.  วิธีเลือกใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดหลายแนว	ปัญหาการวิจัยบางปัญหามีความเกี่ยวข้องทางวิชาการ

กับหลายทฤษฎีหรือหลายแนวคิด	หรือทฤษฎีนั้น	ๆ 	มีการพัฒนามานานแล้วแตกแยกย่อยเป็นหลายแนวคิด	

การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย	จึงต้องใช้วิธีผสมผสานแนวคิดเหล่านี้เข้าด้วย	 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา

การวิจัยที่ก�าลังศึกษาอยู่	 ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความหมายหลากหลาย

เหตุผลส�าคัญของการเลือกใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดของนักวิชาการต่าง	ๆ 	เนื่องจากนักวิชาการทั้งไทย

และต่างประเทศที่ศึกษาปัญหาการวิจัยต่าง	ๆ 	 แล้วได้สรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดหรือทฤษฎี	 เพ่ือการใช้

ประโยชน์ต่อไปในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องวิจัยอีก	เพราะทั้งทฤษฎีและแนวคิดมีทั้งชุดตัวแปรต้นและชุด

ตัวแปรตามอย่างพร้อมมูล	การอธิบายเพ่ือแก้ไขปัญหาจึงกระท�าได้ง่ายและนักศึกษายังสามารถน�าทฤษฎี

หรือแนวคิดเหล่านี้	 มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองได้	 เพื่อไม่ให้เกิดการหลงทางในขณะที่ก�าลังศึกษา

วิจัย

การเขยีนกรอบแนวคดิของการวิจยั	เป็นเรื่องในบทที่	2	โดยเฉพาะ	(มีตัวอย่างการเขียนอยู่ในหน่วย

ที่	10)	ปกติแล้วการตั้งชื่อบทจะสอดคล้องกับชื่อบทท่ี	2	เพราะบทที่	2	 เป็นบทของกรอบแนวคิด	ซึ่งมาจาก

การทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย	ชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม	จนเกิดกรอบแนวคิดทางการวิจัยท่ี

สามารถน�าไปสู่การตั้งสมมติฐาน	 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันที่ว่า	สมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของ

การวิจัย	ในบทน้ีจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น	6	ขั้นตอนดังนี้

ก่อนเขียน	 6	 ขั้นตอน	 ให้นักศึกษาเขียนอารัมภบทว่าในบทที่	 2	 น้ี	 นักศึกษาต้องเริ่มพรรณนาถึง

ประวัติสังเขปของหัวข้อวิทยานิพนธ์	 การศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดของชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปร

ตาม	การวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยของตนเอง	ตามกระบวนทัศน์ที่ใช้

ศึกษา	และการตั้งสมมติฐานตามกรอบแนวคิดนั้น	เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ต่อไป
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13-17การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

ขั้นตอนที่ 1 ประวัติสังเขปของหัวข้อวิทยานิพนธ์

การเขียนประวัติสังเขปของหัวข้อวิทยานิพนธ์	เป็นการเขียนถึงประวัติย่อขององค์การที่น�าว่า

ศึกษาว่า	เฉพาะปัญหาการวิจัยขององค์การมีประวัติโดยย่อเป็นมาอย่างไร	แต่ถ้าปัญหาการวิจัยน้ันเก่ียวพัน

กับหลายองค์การ	นักศึกษาก็ต้องเขียนถึงประวัติของปัญหาการวิจัยในพื้นที่นั้น	 โดยแสดงถึงความเข้มข้น

ของปัญหาที่ผ่านมาว่ามีลักษณะอย่างไร	 เพื่อยืนยันว่ามีปัญหาการวิจัยอยู่จริง	ๆ 	 มิใช่นักศึกษาจินตนาการ 

ขึ้นเอง

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับชุดตัวแปรตาม

ชุดตัวแปรตามเป็นปัญหาการวิจัยที่ต้องศึกษา	 ซึ่งเก่ียวข้องกับพัฒนาการของแนวคิดที่ม ี

การวิจัยโดยตรง	 โดยเริ่มต้นที่การค้นหาประวัติแนวคิดอย่างสังเขปของตัวแปรตามเป็นเบื้องต้น	 จะได้เป็น

ชดุตวัแปรตามน�าทาง	ส�าหรบัเป็นส่วนหนึง่ของกรอบการวจิยัอย่างสงัเขป	จากนัน้จงึท�าการคดักรองชดุตวัแปร

ตามจากการคัดกรองแนวคิด	และการนิยามแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตาม	เมื่อสามารถสรุปชุดตัวแปรตามได้

แล้ว	 จึงน�าแต่ละตัวแปรตามมาคัดกรององค์ประกอบ	และตัวชี้วัดจนได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดของทุก

ตัวแปรตาม

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับชุดตัวแปรต้น

ชุดตัวแปรต้นเป็นสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปัญหาการวิจัยโดยตรง	 จึงต้องมีการศึกษาถึง

แนวคิดของตัวแปรต้นด้วยว่า	 มีพัฒนาการทางแนวคิดเป็นมาอย่างไร	 โดยมีการเสาะแสวงหาเช่นเดียวกับ

ตัวแปรตาม	คือเริ่มต้นที่การค้นหาประวัติแนวคิดอย่างสังเขป	เพื่อสรุปชุดตัวแปรต้นเป็นเบื้องต้น	จะได้เป็น

ชุดตัวแปรต้นน�าทาง	 ส�าหรับเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการวิจัยอย่างสังเขป	 จากนั้นจึงท�าการคัดกรองชุด 

ตัวแปรต้น	 จากการคัดกรองแนวคิดและการนิยามแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรต้น	 เมื่อสามารถสรุปชุดตัวแปร

ต้นได้แล้ว	จึงน�าแต่ละตัวแปรต้นมาคัดกรองชุดองค์ประกอบและชุดตัวช้ีวัด	จนได้องค์ประกอบและตัวชี้วัด

ของทุกตัวแปรต้น

ขั้นตอนที่ 4 การสืบค้นตัวแปรจากข้อค้นพบทางการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาปัญหาการวิจัยทุกปัญหา	 นักศึกษาต้องตระหนักว่า	 มิใช่มีเราเพียงคนเดียวที่

ศึกษา	 ยังมีนักวิชาการหรือนักวิจัยจ�านวนหนึ่งที่สนใจศึกษาเช่นกัน	 เพียงแต่บางขณะด้วยระยะเวลาอันสั้น	

นักศึกษาอาจจะยังค้นคว้าไม่พบ	จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า	 ถ้านักศึกษาใช้เวลามากขึ้น	 จะสามารถค้นคว้าได ้

มากขึ้นและค้นคว้าจนไปพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างแน่นอน	โดยเฉพาะ

การค้นคว้าจากเอกสารการวิจัยของต่างประเทศจะสะดวกและมีเป็นจ�านวนมาก	 เพียงแต่นักศึกษาต้องกล้า

ที่จะค้นคว้าไม่ใช่ท้อถอยตั้งแต่เป็นภาษาอังกฤษ	แต่ต้องกล้าเผชิญกับภาษาอังกฤษที่เราไม่คุ้นเคย	และต้อง

บากบ่ันเป็นอย่างยิ่ง

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย

การเขียนการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย	 แตกต่างจากการแสดงกรอบแนวคิดของ 

การวิจัย	 เพราะการเขียนการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย	 ต้องเริ่มเขียนตั้งแต่ประวัติสังเขปของหัวข้อ

วิทยานิพนธ์	 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับชุดตัวแปรตามและชุดตัวแปรต้น	 และการสืบค้นตัวแปรจาก 
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13-18 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ข้อค้นพบทางการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	การเขียนที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีต้องเขียนอย่างรวบยอด	กระชับและเข้าใจง่าย	

แล้วจึงเขียนแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ประกอบด้วยชุดตัวแปรต้น	ชุดตัวแปรตาม	ชุดองค์ประกอบ	

และชุดตัวชี้วัดอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 6 การตั้งสมมติฐานการวิจัย

การต้ังสมมติฐานการวิจัยเป็นตอนที่เขียนต่อจากการเขียนการสร้างกรอบแนวคิดของ 

การศกึษา	 เพราะกรอบแนวคดิของการศึกษา	 เป็นกรอบชัว่คราวทีต้่องมกีารทดสอบก่อนว่า	มคีวามสมัพนัธ์กนั

ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตามหรือไม่และอย่างไร	 การทดสอบที่ส�าคัญคือการตั้งสมมติฐานขึ้นมา

ทดสอบความสัมพันธ์	 โดยใช้วิธีการต้ังสมมติฐานที่ยึดตัวแปรตามเป็นหลัก	 เพราะปัญหาการวิจัยเป็นสิ่งที่

เราต้องการรู้ว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้าง	 (IV)	นักศึกษาจึงต้องเปิดโอกาสให้ตัวแปรต้นทุกตัว	 เข้าทดสอบ

กับตัวแปรตามแต่ละตัวว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่	 โดยต้องน�าองค์ประกอบของตัวแปรต้นทุกตัว	 เข้า

ทดสอบกับองค์ประกอบของตัวแปรตามแต่ละตัวด้วย	จึงจะเป็นการทดสอบที่สมบูรณ์ทางวิชาการ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2 เร่ืองที่ 13.2.2

เรื่องที่ 13.2.3  การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่	3	เป็นบทที่ว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย	(Research	Methodology)	ซึ่งแตกต่างจากวิธีวิจัย	(Re-

search	Method)	 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเรื่องของการอธิบายการด�าเนินการวิจัย	 ทั้งกระบวนการอย่างเป็น

ระเบียบ	 โดยเริ่มจากการเสนอแนวทางการวิจัยที่นักศึกษาต้องการใช้ตลอดระยะเวลาการวิจัย	ซึ่งเป็นได้ทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 หรือเชิงผสานวิธีระหว่างเชิงคุณภาพน�าแล้วสนับสนุนด้วยเชิงปริมาณ	 หรือ 

เชิงปริมาณน�าแล้วสนับสนุนด้วยเชิงคุณภาพ	ต่อจากน้ันจึงไปก�าหนดขนาดของพื้นที่การวิจัยว่า	ถ้าเป็นพื้นที่

ทางภูมิศาสตร์จะครอบคลุมอาณาบริเวณเท่าไร	 ถ้าเป็นพ้ืนที่ทางองค์การให้ก�าหนดจ�านวนองค์การที่ต้อง 

การศึกษา	แล้วจึงไปก�าหนดจ�านวนประชากรการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	รวมทั้งวิธีการสุ่มตัวอย่าง

ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ	 และการคัดสรรประชากรการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ต่อจากนั้นจึงเป็นการสร้าง 

เครื่องมือการวิจัย	 ด้วยการนิยามตัวแปร	 และการนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรด้วยตัวชี้วัด	

ติดตามด้วยการสร้างเครื่องมือการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	แล้วอธิบายการรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง

หนึ่ง	เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นสุดท้าย
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13-19การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

1.  การเขียนแนวทางการวิจัย
การเขียนแนวทางการวิจัยที่เคยปฏิบัติต่อกันมา	 นักศึกษาจะเขียนตามข้อก�าหนดทางทฤษฎี	 เม่ือ

ทฤษฎีก�าหนดให้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณมี	9	ข้อ	และแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพอีก	9	ข้อ	นักศึกษาจะ

เขียนล้อตามทฤษฎี	 ท�าให้ผู้อ่านวิทยานิพนธ์ไม่เข้าใจการด�าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ	 แต่รับทราบเพียง 

จุดเน้นทางทฤษฎีเท่านั้น	ในปัจจุบันการเขียนแนวทางการวิจัยจึงต้องเขียนจากความเป็นจริงของการด�าเนิน

การวิจัยอย่างเป็นระบบ	โดยยึดการเขียนแนวทางการวิจัยตามขั้นตอนในแผนท่ีน�าทางการวิจัย	16	ขั้นตอน	

แต่มีแนวทางการเขียนแบ่งออกเป็น	4	กรณี	ดังน้ี

กรณท่ีี 1 แนวทางการวิจยัเชงิปรมิาณ	ใช้ในกรณีที่นักศึกษาต้องการใช้แบบสอบถามในการรวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่กว้าง	มีประชากรศึกษาจ�านวนมาก	มีการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน

กรณีที่ 2 แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ในกรณีที่นักศึกษาต้องการใช้แบบสังเกตการณ์และแบบ

สัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่แคบกับกลุ ่มประชากรจ�าเพาะ	 และมีการวิเคราะห์ด้วยสถิต ิ

เชิงพรรณนา

กรณีที่ 3 แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพผสานปริมาณ	 ใช้ในกรณีที่นักศึกษาต้องการใช้แบบ

สังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	กับกลุ่มประชากรระดับน�า	เพื่อท�าความเข้าใจ

การกระท�าของกลุ่มผู้น�าก่อน	แล้วจึงใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรระดับทั่วไปใน

พ้ืนที่กว้าง	 เพ่ือท�าความเข้าใจการกระท�าของกลุ่มผู้ตาม	 แล้วน�าความเข้าใจทั้ง	 2	 ส่วนนี้มาอธิบายแสวงหา

ความจริง	เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการวิจัยอย่างลงตัว

กรณีที่ 4 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณผสานเชิงคุณภาพ	 ใช ้ในกรณีที่นักศึกษาต้องการใช้

แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากประชากรจ�านวนมากในพืน้ทีก่ว้าง	เพือ่ท�าความเข้าใจกบักลุม่ประชากร

ทัว่ไปก่อน	แล้วจงึใช้แบบสังเกตการณ์และแบบสมัภาษณ์เชงิสอบทานทีไ่ด้สร้างขึน้จากการทดสอบสมมตฐิาน

เชิงปริมาณในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรระดับแกนน�า	ในพื้นที่จ�าเพาะ	 เพื่อท�าความเข้าใจกับการ 

กระท�าของกลุ่มแกนน�า	แล้วน�าความเข้าใจทั้ง	2	ส่วนน้ีมาอภิปรายร่วมกัน	เพื่อแสวงหาทางออกให้แก่ปัญหา

การวิจัย	โดยให้ทุกฝ่ายเสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุด

2.  การเขียนพื้นที่และประชากรการวิจัย
พื้นที่และประชากรการวิจัยมีความสัมพันธ์กับแนวทางการวิจัยอย่างแยกกันไม่ออก	เมื่อก�าหนดให้

วิทยานิพนธ์ต้องใช้แนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี	 พื้นที่และประชากรการวิจัยก็ต้องมีทั้งเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ	เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี	โดยมีเทคนิคการเขียน	(มีตัวอย่างการเขียนใน

ตอนที่	11.1)	ดังน้ี

2.1  พ้ืนทีเ่ชงิปรมิาณ	หมายถึง	พื้นที่ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	ต้องเป็นพื้นที่กว้าง	แต่สามารถ

สุ่มตัวอย่างพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้ตามสัดส่วนทางภูมิศาสตร์	 เช่น	แบ่งเป็นภาค	จังหวัด	อ�าเภอ	และหมู่บ้าน	

หรือแบ่งตามสัดส่วนขององค์การ	 เช่น	 อบจ.	 เทศบาล	 และ	 อบต.	 จากนั้นให้ระบุเป็นแผนที่ที่ครอบคลุม

ประชากรที่ต้องการศึกษาไว้ทั้งหมด
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2.2  ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ	หมายถึง	ประชากรที่อยู่ในวงจรแห่งปัญหาการวิจัย	ซึ่งอาจจะมี

เป็นจ�านวนมาก	 จึงต้องมีการสุ่มตัวอย่าง	 ถ้าใช้สูตรสุ่มตัวอย่างของ	 Taro	Yamane	ค่าความคลาดเคลื่อน	

(e)	อาจก�าหนดไว้ที่	0.1-0.5	ก็ได้	แต่ปริมาณประชากรที่สุ่มตัวอย่างนั้น	อยู่ระหว่าง	400-2,500	คน	โดยต้อง

แสดงการสุ่มตัวอย่างจากประชากรจริงอย่างเป็นสัดส่วนในรูปของตารางแสดงจ�านวนประชากรตัวอย่าง	 

ดังนั้น	 จึงต้องรู้จ�านวนประชากรจริงทั้งหมดก่อน	 จึงจะสามารถท�าตารางการสุ่มตัวอย่างได้	 เทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่างมีหลายเทคนิค	แต่ที่ส�าคัญจ�านวนประชากรตัวอย่างต้องมีมากพอที่จะค�านวณได้อย่างไม่มีอคติ	และ

ลักษณะประชากรด้านเพศ	 การศึกษา	 อายุ	 อาชีพ	 รายได้	 ควรกระจายอย่างเป็นสัดส่วนตามธรรมชาติ	 

ไม่กระจุกตัว	ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการค�านวณหาค่าทางสถิติในล�าดับถัดไปของการวิจัยเชิงปริมาณ

2.3  พ้ืนที่เชิงคุณภาพของการวิจัยเชิงปริมาณ	 หมายถึง	 พื้นที่ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสังเกตการณ ์

เชิงประจักษ์และแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทาน	 ต้องเป็นพ้ืนที่เดียวกับพื้นที่เชิงปริมาณที่กล่าวมา	 แต่องค์การ

หรือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นั้น	ต้องก�าหนดจ�าเพาะลงไปว่า	จะคัดเลือกองค์การใดมาเป็นตัวแทนขององค์การ

ทั้งหมด	ปกติจะมีการจัดประเภทขององค์การก่อน	แล้วจึงคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มองค์การที่จัดแยก

ประเภทไว้แล้ว	 จึงได้องค์การตัวแทนมาจ�านวนหนึ่ง	 ซึ่งอาจจะเป็นเท่าใดก็ได้	 อยู่ระหว่าง	 10-20	 องค์การ	

โดยจะคัดเลือก	1	องค์การจากแต่ละประเภทองค์การก็ได้	หรือจะคัดเลือกไว้ประเภทองค์การละ	2	องค์การ

ก็ได้	 สุดแล้วแต่ความเหมาะสมของความยากง่ายในการเก็บข้อมูล	หรือสุดแล้วแต่ความร่วมมือของผู้ถูก

สัมภาษณ์	 ซึ่งนักศึกษาไม่อาจก�าหนดได้ในระหว่างการออกภาคสนาม	 จึงต้องมีการประมาณในทางมากไว้

ก่อน	เผื่อเหลือเผื่อขาด	เมื่อต้องการเผชิญหน้ากับปัญหาการเก็บข้อมูลจริง

2.4  ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณในระดับน�า	 หมายถึง	 ประชากรที่เป็นตัวแทนขององค์การที่ 

คัดเลือกมาจากแต่ละประเภทองค์การ	โดยเฉพาะเป็นตัวแทนระดับน�าขององค์การ	เมื่อองค์การที่ได้รับการ

คัดเลือกมีประมาณ	10-20	องค์การ	ประชากรตัวอย่างก็มีประมาณ	10-20	คนเช่นกัน	ในกรณีที่มีอุปสรรค

ในการสัมภาษณ์ก็อาจลดทอนลงมาได้ตามความจ�าเป็น

3.  การเขียนการสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ
การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ	 ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียง

แบบสอบถามเท่าน้ัน	 แต่สามารถสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ	 แบบสัมภาษณ์เชิงสอบทาน	 และแบบ

สังเกตการณ์เชิงประจักษ์	(มีตัวอย่างการเขียนอยู่ในตอนที่	11.2)

3.1  แบบสอบถาม	 เขียนขึ้นจากนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบด้วยตัวชี้วัด	 ทุกตัวชี้วัดขององค์

ประกอบของตวัแปร	จงึต้องถกูน�ามาต้ังค�าถามในแบบสอบถาม	ถ้ามีตวัชีว้ดั	100	ตวัค�าถามของแบบสอบถาม

ก็ต้องมีไม่ต�่ากว่า	100	ข้อ	ข้อค�าถามทั้งหมดต้องสามารถวัดได้ในเชิงรูปธรรม	คือสามารถใช้ได้ทุกเกณฑ์วัด	

ตั้งแต่เกณฑ์วัดแบบแบ่งกลุ่ม	(nominal)	จัดอันดับ	(ordinal)	แบ่งช่วง	(interval)	และอัตราส่วน	(ratio)

3.2  แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ	 เขียนขึ้นจากการนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบ	ทุกองค์ประกอบ

ของตัวแปรจึงต้องถูกน�ามาตั้งค�าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ	 ในแต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วย

กลุ่มตัวชี้วัด	การสัมภาษณ์เชิงปริมาณตามองค์ประกอบ	จุดประสงค์เพื่อขยายความเข้าใจในข้อมูลตัวเลขที่
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ได้รับจากการประมวลในแบบสอบถามจากประชากรในระดบัตามด้วยการสมัภาษณ์ประชากรในระดบัน�า	เพือ่

ให้ได้	2	ภาพมาสังเคราะห์ประกอบกัน

3.3  แบบสัมภาษณ์เชิงสอบทาน	 เขียนขึ้นจากการทดสอบสมมติฐาน	ทุกการทดสอบสมมติฐานจะ

มีทั้งที่ยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน	จึงต้องเขียนแบบสัมภาษณ์ข้ึนมาสอบทานจากกลุ่มประชากรระดับน�า	ที่

แตกต่างจากกลุ่มประชากรระดับตาม	 โดยเฉพาะการทดสอบค่าสมมติฐานตามค่าสถิติของสหสัมพันธ์ใน

ระดับสูง	 จะสามารถค�านวณค่าสหสัมพันธ์จนถึงระดับองค์ประกอบ	 ดังนั้น	 นักศึกษาจึงต้องสร้างแบบ

สัมภาษณ์เชิงสอบทานการทดสอบสมมติฐานเหล่านี้ว่า	ประชากรในระดับน�ายังเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร

3.4  แบบสงัเกตการณ์เชงิประจกัษ์	เขียนขึ้นจากท้ังตัวแปรต้นและตัวแปรตาม	เน่ืองจากตัวแปรต้น

และตัวแปรตามของการวิจัยเชิงปริมาณ	มีลักษณะนามธรรมมากกว่ารูปธรรม	จึงต้องใช้การสังเกตการณ์เป็น

หลัก	 เพื่อแสวงหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต้น	 (สาเหตุ)	 และตัวแปรตาม	 (ปัญหา)	 ในทางตรรกของ

นามธรรม	บางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้น	ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของสภาพแวดล้อม	ที่ต้องใช้การสังเกตการณ์	 เพราะสิ่งที่เห็น	อาจจะไม่ใช่	ส่วนสิ่งที่ใช่	ก็อาจมองไม่เห็นใน

ขณะนั้น	การสังเกตการณ์จึงต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง	บางกรณีนับสัปดาห์	บากรณีนับเดือน	และบางกรณีนับปี

4.  การเขียนการทดสอบเครื่องมือการวิจัย
การทดสอบเครื่องมือการวิจัยมี	 2	 ลักษณะ	คือ	การทดสอบความเที่ยงตรง	 (Validity	Test)	 กับ

การทดสอบความเชื่อมั่น	(Reliability	Test)	โดยมีรายละเอียดของการเขียน	(มีตัวอย่างการเขียนในตอนที่	

11.3)	ดังนี้

4.1  การทดสอบความเทีย่งตรง	เครื่องมือการวิจัยทั้ง	3	แบบ	คือ	แบบสังเกตการณ์	แบบสัมภาษณ	์

และแบบสอบถาม	ต้องมีการทดสอบค่าความเที่ยงตรงทั้งหมด	 โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช�านาญการในเรื่องที่ 

ท�าวิทยานิพนธ์	 เป็นผู้อ่านวิเคราะห์และให้คะแนน	ในระดับปริญญาโทใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ	3	คน	ส่วนในระดับ

ดุษฎีนิพนธ์ต้องใช้ถึง	5	คน	ซ่ึงต้องระบุช่ือ	นามสกุล	ต�าแหน่งที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ	และ	e-Mail	หรือ

โทรศัพท์มือถือ	 พร้อมรูปถ่ายเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของนักศึกษาว่าได้ติดต่อและท�าการวิเคราะห์ให้

คะแนนเครื่องมือการวิจัยทั้ง	3	แบบจริง	ๆ 	รายละเอียดเหล่านี้ต้องใส่ไว้ในบทที่	3	พร้อมกับแสดงเครื่องมือ

การวิจัยทั้ง	3	แบบไว้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจทานด้วย	ในตอนเขียนเค้าโครงการวิจัย	3	บท	แต่ในตอน

เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	 5	 บท	 ไม่ว่าจะเป็นแบบสังเกตการณ์	 แบบสัมภาษณ์	 และแบบสอบถาม	 

รวมท้ังการทดสอบค่าความเที่ยงตรงทั้งหมด	น�าไปแสดงไว้ในภาคผนวก

4.2  การทดสอบความเชื่อมั่น	 เครื่องมือการวิจัยที่ต้องทดสอบค่าความเช่ือม่ัน	 คือแบบสอบถาม	

การทดสอบค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	โดยทัว่ไปมกีารทดสอบแบบสอบถามทัง้ฉบบั	ซึง่จะมกีีข้่อกต็าม	

ว่ามีค่าความเชื่อมั่นเกิน	 0.7	 จึงจะยอมรับได้	 ซึ่งเป็นค่าที่หยาบมาก	 เม่ือค่าการทดสอบต�่ากว่า	 0.7	

แบบสอบถามทั้งฉบับจึงเกิดปัญหา	 ในทางเทคนิคสถิติ	 จึงให้ค่าความเชื่อมั่นแยกออกเป็น	 5	 ชั้น	 ตั้งแต่ชั้น

ตัวแปรรวม	 ชั้นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม	 ชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม	 ชั้นชุดองค์ประกอบของชุด

ตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม	 และชั้นตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ	 การเขียนค่าความเชื่อม่ัน	 5	 ชั้นนี้ 

มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงค่าความเชื่อม่ันให้สูงข้ึน	โดยเลือกตัดค่าความเชื่อมั่น	ในชั้นที่	5	(แต่ละตัวชี้วัด)	
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ที่มีค่าต�่ามาก	ๆ 	เพียงไม่กี่ตัวช้ีวัด	ค่าความเชื่อม่ันก็สูงข้ึนได้	การเขียนแสดงค่าความเชื่อมั่นท้ัง	5	ชั้นนี้	ต้อง

แสดงเป็นตัวแบบเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย	ๆ

5.  การเขียนการรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลของแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	มีลักษณะแตกต่างกันมาก	แต่

มีการตั้งต้นเก็บข้อมูลอย่างเดียวกัน	กล่าวคือ	การรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อวิทยานิพนธ์	ตั้งต้นที่การรวบรวม

สภาพปัญหาของการวิจัยว่า	ในพื้นที่หรือองค์การนั้น	ๆ 	มีปัญหาอะไร	ใครที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นบ้าง	ปัญหา

นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร	หรือค่อย	ๆ 	สะสมข้อติดขัดจนพัฒนาเป็นปัญหาต่อมา	ท�าไมจึงก่อเกิดเป็นปัญหาได้	

หรือปัญหานั้นมีความเป็นมาอย่างไร	การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นนี้	สามารถรวบรวมได้จากเอกสารที่เกี่ยวกับ

พื้นท่ีหรือองค์การนั้น	ๆ	 หรือจากการสนทนาหรือจากการสังเกตการณ์ทั่วไป	 เมื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

ได้แล้ว	 จึงต้องก�าหนดความส�าคัญของปัญหาว่า	มีเหตุการณ์	 สถานการณ์	 รูปการณ์	 และสภาวการณ์เป็น

อย่างไร	แล้วจึงปรับปรุงหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กระชับอีกครั้งหนึ่ง	แล้วจึงไปก�าหนดค�าถามการวิจัยเพื่อน�าไป

สู่การแยกแยะตัวแปรต้นออกจากตัวแปรตาม	จากนั้นจึงศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับชุดตัวแปรต้น

และชุดตัวแปรตาม	และค้นคว้าเกี่ยวกับข้อค้นพบของผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง	แล้วจึงไปรวบรวมประวัติ

สังเขปของหัวข้อวิทยานิพนธ์	เพ่ือน�ามาคัดกรองตัวแปร	องค์ประกอบ	และตัวช้ีวัด	จากนั้นจึงค่อยไปก�าหนด

กรอบแนวคิดของการศึกษาวิทยานิพนธ์	 แล้วจึงไปตั้งวัตถุประสงค์ตามกรอบแนวคิดน้ี	 เพื่อว่านักศึกษาจะ

ได้สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในบทที่	4	ผลการวิจัยได้

การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 (มีตัวอย่างการเขียนอยู่ในตอนที่	 11.4)	 เริ่มแยก

แนวทางการวจิยัตัง้แต่ตรงน้ี	กล่าวคือ	แนวทางการวจัิยเชิงปรมิาณ	กม็พีืน้ทีแ่ละประชากรเชงิปรมิาณ	มรีะบบ

การสุ่มตัวอย่างเป็นการเฉพาะ	มีตารางการสุ่มตัวอย่างอย่างชัดเจน	มีการแสดงวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก

ตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบของตัวแปร	 มีการทดสอบแบบสอบถามด้วยค่าความเที่ยงตรง	และค่าความ

เชื่อม่ัน	มีการใช้สถิติตามเกณฑ์วัด	nominal	ordinal	interval	และ	ratio	สุดท้ายมีการทดสอบสมมติฐาน

เชิงปริมาณ	

ส่วนการรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ก็มีพื้นที่และประชากรเชิงคุณภาพอย่าง

จ�ากัด	กล่าวคือต้องมีการระบุพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาอย่างจ�าเพาะ	มีการระบุประชากรที่เข้าสังเกตการณ์	และ

สัมภาษณ์เฉพาะประชากรระดับน�า	 หรือผู้เช่ียวชาญ	หรือผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่หรือองค์การน้ัน	ๆ 	 ทั้งพื้นที่

และประชากรเชิงคุณภาพต้องระบุชื่อสถานที่หรือองค์การ	และผู้น�าหรือผู้เชี่ยวชาญ	หรือผู้ทรงคุณวุฒิ	พร้อม

ทั้งระบุต�าแหน่งหน้าที่	 โทรศัพท์มือถือ	 และ	 e-Mail	 (ถ้ามี)	 และมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน	 ทั้งพื้นที่และ

ประชากร	 จากนั้นต้องแสดงวิธีการสร้างแบบสังเกตการณ์จากตัวแปร	และแบบสัมภาษณ์จากองค์ประกอบ

ของตัวแปร	ทั้งแบบสังเกตการณ์	และแบบสัมภาษณ์	ต้องมีการทดสอบค่าความเที่ยงตรง	แต่ไม่ต้องทดสอบ

ค่าความเช่ือมั่น	ยกเว้นแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทานที่สร้างจากผลการทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณ	ไม่ต้อง

มีการทดสอบค่าความเที่ยงตรง	เพราะผ่านการทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณมาแล้ว	จึงมีค่าความเที่ยงตรง

สูงกว่าการทดสอบค่า	IVC	และค่า	a	การใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานเชิงคุณภาพนี้	ใช้เกณฑ์วัดเฉพาะ	

nominal	และ	ordinal	เท่าน้ัน	จึงแสดงด้วยความถี่	ร้อยละ	และแสดงด้วยตารางหรือกราฟก็ได้
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6.  การเขียนการวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลในบทท่ี	3	กับบทที่	4	(มีตัวอย่างการเขียนอยู่ในตอนท่ี	11.5)	มีลักษณะ

แตกต่างกัน	 ในบทท่ี	 3	การเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลต้องเขียนเป็นตารางไขว้	 แสดงวิธีการวิเคราะห์ว่า	ตาม

วัตถุประสงค์แต่ละข้อต้องใช้เกณฑ์วัดอะไร	 และใช้สถิติอะไร	ส�าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2	 เป็นการ

ศึกษาถึงชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม	เกณฑ์วัดจะเป็น	nominal	หรือ	ordinal	จึงใช้สถิติจ�าพวกความถ่ี	

ร้อยละ	ค่า	mean	(X	ใช้กับประชากรตัวอย่าง	และ	µ	ใช้กับประชากรจริง)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	

ใช้กับประชากรตัวอย่างและ	s	 ใช้กับประชากรจริง)	 ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 3	 เป็นการทดสอบสมมติฐาน 

เชิงปริมาณ	เกณฑ์วัดจะเป็น	interval	หรือ	ratio	จึงใช้สถิติ	จ�าพวกหาค่าความแตกต่างหรือค่าความสัมพันธ	์

หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 หรือค่า	 canonical	 ซึ่งต้องแสดงตัวแบบการวิเคราะห์ไว้ตามทฤษฎีสถิติ 

นั้น	ๆ 	 ถ้าต้องมีการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทานจากผลการทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณ	ต้องแสดง 

ตัวแบบของแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทานเหมือนกัน	 แล้วตามด้วยตัวแบบการทดสอบสมมติฐานเชิงสอบทาน	

ส�าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4	 ต้องแสดงตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง	ส่วนถ้าใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผสานปรมิาณ	ต้องมกีารเขยีนตวัแบบการวเิคราะห์แบบสงัเกตการณ์	และตวัแบบการวเิคราะห์แบบสมัภาษณ์

ตามเกณฑ์วดั	nominal	และ	ordinal	แล้วจงึค่อยไปเขยีนการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณต่อไปดงัทีไ่ด้อธบิาย

ไว้ข้างต้น

การวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่	3	เป็นการตั้งตัวแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล	เมื่อได้ตัวแบบการวิเคราะห์

ข้อมูลของทั้ง	 4	 สมมติฐานแล้ว	 เมื่อต้องเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่	 4	 จึงจะสามารถเขียนไปตามตัว

แบบจ�าลองทีส่ร้างขึน้ในบทที	่3	ถ้าตวัแบบจ�าลองการวเิคราะห์ในบทที	่3	ถกูต้อง	การเขยีนการวเิคราะห์ข้อมลู

ตามตัวแบบจ�าลองในบทท่ี	4	ก็ถูกต้องตามไปด้วย

การเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่	4	เป็นการเขียนผลของการวิเคราะห์ตามตัวแบบที่ตั้งไว้ในบท

ที่	 3	 ปกติการเขียนผลของการวิเคราะห์จะแสดงด้วยตารางตัวเลข	ซึ่งสิ้นเปลืองเน้ือที่ของหน้ากระดาษมาก	

อีกทั้งยังวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเซลล์ได้ยาก	ปัจจุบันการแสดงผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	

1	และ	2	จะแสดงด้วยกราฟแท่ง	เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	และสามารถเปรียบเทียบได้ทันทีในการ

มองเหน็กราฟ	ส่วนผลการวิเคราะห์ตามวัตถปุระสงค์ข้อที	่3	และข้อที	่4	จะแสดงด้วยตวัแบบทีม่ตีวัเลขก�ากบั

ทุกเส้นของตัวแบบ	 เพ่ือให้สามารถอ่านค่าและวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ทันที	 เมื่อเขียนผลการวิเคราะห ์

เส้นทางตามวัตถุประสงค์ข้อที่	4	เรียบร้อยแล้ว	ตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทางนี้เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์	

ซึ่งอ่านค่าได้ยากมาก	ในกรณีที่มีตัวแปรต้นและตัวแปรตามร่วมวิเคราะห์เป็นจ�านวนมาก	จึงต้องน�าตัวแบบ

ทางคณิตศาสตร์น้ีมาแปลงเป็นตัวแบบทางสังคมศาสตร์	 เพื่อให้สะดวกต่อการอธิบายตัวแบบตามความ 

คุ้นเคยของนักวิชาการทั่วไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2 เร่ืองที่ 13.2.3
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13-24 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 13.3

การเขียนผลการวิจัยเชิงปริมาณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	13.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	13.3.1		การเขียนบทที่	4	ผลการวิจัย

เรื่องที่	13.3.2		การเขียนบทที่	5	สรุปผลการวิจัย	การอภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	

เรื่องที่	13.3.3			การเขียนบทคัดย่อ	 บรรณานุกรม	 ภาคผนวก	 และบทความทางการวิจัย 

เชิงปริมาณ

แนวคิด
1.		 	การเขียนบทที่	 4	ผลการวิจัย	 เป็นการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยตรง	 โดยทั่วไป

จะเขียนถึงการศึกษาปัญหาการวิจัย	 การศึกษาสาเหตุของปัญหา	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

สาเหตุกับปัญหาการวิจัย	และการแสวงหาแนวทางของการแก้ไขปัญหาการวิจัยนั้น

2.		 	การเขียนบทที่	5	เป็นการน�าผลการวิจัยในบทที่	4	มาเขียนอีกครั้ง	โดยเขียนแบบสรุปผล

การวิจัยด้วยภาษาสังคมศาสตร์	การอภิปรายผลเชื่อมโยงกับแนวคิดและผลการวิจัยของ

นักวิชาการอื่น	ๆ 	และการให้ข้อเสนอแนะตามการค้นพบจากการทดสอบสมมติฐาน

3.	 	เมื่องานการเขียนทั้ง	 5	บทเสร็จสิ้นลง	ต่อไปเป็นการรวบรวมเอกสารที่อ้างอิงไว้มาเขียน

เป็นบรรณานุกรม	สุดท้ายต้องเขียนสรุปเป็นบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และ

เขียนบทความทางการวิจัยเพื่อลงพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐาน	TCI

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	13.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 เขียนบทที่	4	ผลการวิจัยได้

2.		 เขียนบทที่	5	สรุปผลการวิจัย	การอภิปรายผล	และข้อเสนอแนะได้

3.		 เขียนบทคัดย่อ	บรรณานุกรม	ภาคผนวก	และบทความทางการวิจัยเชิงปริมาณได้
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เรื่องที่ 13.3.1  การเขียนบทที่ 4 ผลการวิจัย

การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือเป็นเรื่องศาสตร์มากกว่าเรื่องศิลป์	 ไม่ว่าจะเขียนในแนวทาง

การวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ	 เพราะการเขียนผลงานการวิจัยมิใช่เรื่องที่นักศึกษาต้องมาแสดง 

วาทกรรมหรือตีความตามตรรกะในแบบต่าง	ๆ 	 แท้ที่จริงแล้วการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องเขียน

ตามระเบียบวิธีวิจัยทางศาสตร์เท่านั้น	ซึ่งนักวิชาการน้อยคนจะเข้าใจได้	ความไม่ใส่ใจในระเบียบวิธีวิจัยทาง

ศาสตร์นี้	 ท�าให้วิทยานิพนธ์ที่ผลิตออกมาจ�านวนมากขาดนัยทางศาสตร์	ซึ่งน�าไปสู่การปฏิบัติตามมิได้	 จน 

ดูเหมือนว่าการท�าวิจัยระดับวิทยานิพนธ์เพื่อต้องการให้ได้ใบปริญญามากกว่าต้องการน�าผลไปปฏิบัติการ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

ส�าหรับการเขียนบทที่	1-3	ของวิทยานิพนธ์	ได้มีการอธิบายอย่างละเอียดมาแล้วในหัวข้อการเขียน

เคา้โครงการวิจยัเชิงปริมาณ	ในตอนนี้เป็นตอนที่ว่าด้วยการตอบวัตถุประสงค์ทั้ง	4	ข้อ	จึงขออธบิายการเขียน

เรียงล�าดับตามวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ทันที	 และต้องเพิ่มการอธิบายถึงข้อมูลทั่วไป

ของประชากรศึกษาหรือประชากรตัวอย่าง	 ดังน้ัน	 ในบทที่	 4	 (มีตัวอย่างการเขียนอยู่ในตอนที่	 12.1)	 จึง

ประกอบด้วยเน้ือหา	5	ส่วนให้เขียนดังนี้

ส่วนที่ 1 การเขียนคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์
ในกรณีของผู้ตอบแบบสอบถาม	นักศึกษาต้องอธิบายให้เห็นถึงภาพโดยทั่วไปที่เป็นคุณลักษณะ

ส�าคัญหรือเฉพาะของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ถ้าเป็นคุณลักษณะทั่วไป	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 

รายได้	อาชีพ	และถิ่นที่อยู่อาศัย	ถ้าเป็นคุณลักษณะส�าคัญ	ประกอบด้วย	ระดับต�าแหน่ง	ประเภทส่วนงานที่

สังกัด	อายุงาน	หรือหน้าที่รับผิดชอบ	และถ้าเป็นคุณลักษณะเฉพาะ	ประกอบด้วย	ชั้นยศ	ความช�านาญงาน	

ความสามารถพิเศษ	หรือคุณสมบัติเฉพาะอื่น	ๆ 	โดยเฉพาะในกรณีของผู้ตอบแบบสอบถาม	จะต้องการการ

อธิบายถึงคุณลักษณะทั่วไป	 เพราะต้องอธิบายให้เห็นถึงความไม่มีอคติของการเก็บข้อมูล	 หรือข้อมูลส่วน

บุคคลที่ได้ต้องมีดุลยภาพ	ไม่หนักไปทางใดทางหน่ึง	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเพศ	อายุ	การศึกษา	หรือรายได้	ส่วน

การน�าข้อมลูในส่วนที	่1	น้ีไปเป็นตวัแปรต้น	เป็นเร่ืองทีต้่องมคีวามจ�าเป็นทางวิชาการจรงิ	ๆ 	เพราะคณุลกัษณะ

ทั่วไปเป็นองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นเรื่องอดีต	ที่ไม่มีใครจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้	การน�ามาเป็น

ตัวแปรต้นจึงขัดกับหลักการทางมนุษยธรรมหรือหลักการทางกฎหมาย	 เป็นต้นว่า	 ไม่ว่าท่านจะพบว่าชายมี

ความสามารถมากกว่าหญิง	 หรือหญิงมีความสามารถมากกว่าชาย	 ท่านก็ไปออกกฎเกณฑ์มาบังคับเรื่องน้ี 

ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด	ๆ 	โดยเฉพาะในทางสังคมศาสตร์	เป็นเร่ืองที่ควรจะหลีกเลี่ยง

ในกรณีของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์	นักศึกษาต้องอธิบายให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ส�าคัญหรือที่เฉพาะ

ของผู้ให้สัมภาษณ์	ปกติผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในระดับผู้น�า	หรือผู้ช�านาญการ	หรือหัวหน้า	หรือ

ฝ่ายบริหารที่มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับเร่ืองที่สัมภาษณ์	หรือมีทักษะสูง	หรือมีความช�านาญการในเรื่องเฉพาะ	

ส่วนการตอบแบบสอบถามอย่างผู้ปฏิบัติงาน	หรือเป็นกลุ่มผู้ตาม	มิใช่ผู้น�าหรือผู้บริหาร	 จึงท�าให้ค�าตอบ 
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13-26 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นทัศนภาพของผู้น�า	 ส่วนค�าตอบท่ีได้จากแบบสอบถามเป็นทัศนภาพทั่วไปของผู้

ปฏิบัติงานหรือคนทั่วไป

ส่วนที่ 2 การเขียนการศึกษาเกี่ยวกับชุดตัวแปรต้น
การเขียนอธิบายเกี่ยวกับชุดตัวแปรต้นเป็นการเขียนเพื่ออธิบายตามวัตถุประสงค์ที่	1	เป็นการเขียน

อธิบายไปตามข้อมูลที่ปรากฏในตารางหรือในกราฟ	การแสดงค่าในตารางไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถี่	 ร้อยละ	

ค่า	X	 หรือ	 ค่า	 S.D.	 ล้วนแล้วแต่สามารถแปลงเป็นกราฟได้ทั้งสิ้น	 ส่วนดีของการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ	

นกัศกึษาจะเหน็ภาพในลักษณะการเปรยีบเทยีบอย่างชดัเจน	หรอืมากกว่าตัวเลขในตาราง	เพราะการเปรยีบเทยีบ

ค่าสูงต�่าของตัวเลขเพียง	2	ตัว	สมองของมนุษย์สามารถคิดค�านวณและเปรียบเทียบได้โดยธรรมชาติ	แต่ถ้า

มีตัวเลขในตารางมากกว่า	 3	ค่าข้ึนไป	ความสามารถของสมองของแต่ละคนจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้

ชัดเจน	สัดส่วนในกราฟวงกลมหรือกราฟเส้นที่ลากระหว่างจุดของค่าทางตัวเลข	มนุษย์ใช้ความสามารถเพียง

แค่มองเท่านั้น	 ก็สามารถอธิบายความแตกต่างหรือความเหมือนกันได้ทันที	 จึงสะดวกต่อการอธิบายและ

แสดงกราฟ	 โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาต้องน�ากราฟเหล่านี้ไปแสดงเป็น	 power	 point	 ในการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์	ก็สามารถท�าให้คณาจารย์ผู้สอบเข้าใจได้ทันที	ไม่ต้องอธิบายมาก

ในกรณท่ีีมีการสมัภาษณ์ตามชดุตัวแปรต้น	ต้องน�าการสมัภาษณ์ในแต่ละตวัแปรต้น	มาร่วมอธบิายกบั

กราฟของตัวแปรต้นนั้น	ๆ 	ห้ามแยกไปอธิบายไว้อีกตอนหน่ึงต่างหาก	เพราะผู้อ่านจะไม่สามารถปะติดปะต่อ

เรื่องเดียวกันได้	 ย่ิงแต่ละตอนอยู่ห่างกันเท่าใด	ก็ยิ่งไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องได้	จึงต้องบังคับให้อธิบาย

อยูใ่นตอนเดยีวกนั	เพือ่ให้เหน็ทศันภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	กบัทศันภาพเฉพาะของผู้ให้สมัภาษณ์

เป็นทัศนภาพรวม	จะท�าให้ทัศนภาพที่ได้มาเกิดความสมบูรณ์สูงสุดในการวิเคราะห์ผล

ส่วนที่ 3 การเขียนการศึกษาเกี่ยวกับชุดตัวแปรตาม
การเขียนอธิบายเกี่ยวกับชุดตัวแปรตาม	เป็นการเขียนเพื่ออธิบายตามวัตถุประสงค์	ข้อที่	2	เป็นการ

เขียนอธิบายไปตามข้อมูลที่ปรากฏในตารางหรือในกราฟเช่นเดียวกับตัวแปรต้น	ถ้ามีการสัมภาษณ์	ก็ให้น�า

ผลแห่งการสัมภาษณ์มาไว้ในตอนเดียวกันน้ี	ห้ามเขียนแยกส่วนกันอย่างเด็ดขาด	ในขณะที่สัมภาษณ์นั้น	ผู้

สัมภาษณ์สามารถมองเห็นบรรยากาศรอบ	ๆ 	 ตัวผู้ถูกสัมภาษณ์	 ซึ่งสามารถถ่ายภาพมาประกอบการอธิบาย

ได้	หรือสามารถจดบันทึกในแบบสังเกตการณ์ได้	เพราะหนึ่งภาพที่ได้อาจมีความหมายมากกว่าการจดบันทึก

ทั้งหน้าก็ได้	การถ่ายภาพบรรยากาศขององค์การก็ดี	ของพ้ืนที่ก็ดี	หรือชุมชนก็ดี	ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มาก

ต่อผู้วิจัยในการอธิบายข้อมูล	ไม่ว่าข้อมูลน้ันจะสอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันก็ตาม

ส่วนที่ 4 การเขียนการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ
การเขียนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	เป็นการเขียนเพื่ออธิบายตามวัตถุประสงค์ข้อที่	3	ผลงาน

ส่วนใหญ่ในระดบัวิทยานิพนธ์	มีการทดสอบสมมตฐิานท้ังเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	การทดสอบสมมตฐิาน

เชิงปริมาณ	 เป็นการทดสอบสมมติฐานจากประชากรทั่วไปในบริเวณกว้าง	 แต่การทดสอบสมมติฐานเชิง-

คุณภาพ	 เป็นการทดสอบสมมติฐานจากประชากรระดับน�าในบริเวณแคบ	การเขียนการทดสอบสมมติฐาน
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13-27การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ต้องแสดงเป็นตัวแบบหรือกราฟ	ที่ระบุค่าของการทดสอบไว้ทุกเส้นสัมพันธ์	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อทั้งผู้อ่านและผู้เขียน	ส่วนค่าแห่งการทดสอบในแต่ละค่าต้องอธิบายให้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้	มิใช่บอกเพียงค่านัยส�าคัญ	หรือค่าสัมประสิทธ์ิต่าง	ๆ 	เพราะการอ่านค่าต้องสามารถอ่านได้ทั้งตาราง

การค�านวณที่แสดงอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกตัวเลขค�านวณ	เพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้าใจ

ในสถิติเชิงอนุมานและเชิงพรรณนาอย่างแท้จริง	 การอ่านค่าสถิติที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นค่า	 Chi-Square,	 

t-test,	 F-test,	 Pearson’s	Correlation,	 Regression	Analysis,	Canonical	Correlation	หรือ	 Part	

Analysis	ท�าให้สามารถพยากรณ์การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

การเขียนการทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณ	นักศึกษาสามารถใช้เกณฑ์วัด	nominal	 ordinal	 in-

terval	และ	 ratio	แต่การเขียนการทดสอบสมมติฐานเชิงคุณภาพ	นักศึกษาสามารถใช้เกณฑ์วัด	nominal	

และ	ordinal	เท่านั้น	เมื่อมีการเขียนอธิบายการทดสอบสมมติฐานเชิงคุณภาพแล้ว	ก็ต้องทดสอบซ�้าด้วยการ

อธิบายการทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณ	 ในทางกลับกัน	 ถ้านักศึกษาเขียนอธิบายการทดสอบสมมติฐาน 

เชิงปริมาณแล้ว	 ก็ต้องทดสอบซ�้าด้วยการอธิบายการทดสอบสมมติฐานเชิงคุณภาพ	 (ในกรณีที่มีการตั้ง

สมมติฐานเชิงคุณภาพ)

ส่วนที่ 5 การเขียนการแสวงหาแนวทางหรือตัวแบบส�าหรับการแก้ไขปัญหาการวิจัย
การเขียนอธิบายการแสวงหาแนวทางหรือตัวแบบส�าหรับการแก้ไขปัญหาการวิจัย	เป็นการเขียนเพื่อ

อธิบายตามวัตถุประสงค์ที่	 4	 เนื่องจากตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์:	 เทคนิคแผนที่น�าทางการวิจัย	

ต้องระบุปัญหาการวิจัยอย่างละเอียด	 เพราะเชื่อกันว่าปัญหาการวิจัยหนึ่ง	ๆ	 ประกอบด้วย	 ปัญหาย่อย	ๆ 	

จ�านวนหนึ่งอย่างแน่นอน	 และสาเหตุของปัญหาการวิจัยก็เช่นเดียวกัน	ต้องมีหลายสาเหตุมากกว่าสาเหตุ

เดียวอย่างแน่นอน	การแสวงหาแนวทางหรือตัวแบบการแก้ปัญหาการวิจัย	จึงหมายถึงความสามารถที่จะระบุ

ได้ว่า	สาเหตุใดที่สัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยใด	การจับคู่สัมพันธ์นี้มีความหมายต่อแนวทางของการแก้ปัญหา

การวิจัยอย่างมาก	 เพราะนักศึกษาสามารถรู้ได้อย่างมั่นใจว่า	สาเหตุใดมีความสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยใด	

ด้วยการทดสอบสมมติฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เม่ือสามารถสรุปแนวทางหรือตัวแบบของการแก้ไขปัญหาทางการวิจัยได้แล้ว	ตัวแบบดังกล่าวเรียก

ทางวิชาการว่า	ตัวแบบทางคณิตศาสตร์	คือเป็นตัวแบบที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เส้นทาง	(Part	Analysis)	

จึงมีทั้งแบบเส้นทึบ	(อิทธิพลทางตรง)	และแบบเส้นประ	(อิทธิพลทางอ้อม)	จึงเต็มไปด้วยตัวเลข	ซึ่งไม่เหมาะ

แก่การน�าเสนอผลงาน	เพราะอธบิายได้ยากมาก	และทัง้ผูฟั้งหรอืผูอ่้านยงัต้องมคีวามรูท้างสถติอิกีด้วย	ท�าให้

เสียเวลาและก่อปัญหาได้มาก	จึงมีการแปลงตัวแบบทางคณิตศาสตร์นี้เป็นตัวแบบทางสังคมศาสตร์	โดยใช้

วิธีการสร้างแบบกลับด้าน	 กล่าวคือตัวแบบทางคณิตศาสตร์จะอ่านผลจากซ้ายไปขวา	 แต่ตัวแบบทาง

สังคมศาสตร์จะอ่านผลจากด้านบนลงด้านล่าง	โดยย้ายตัวแปรต้นไปอยู่ด้านบน	และย้ายตัวแปรตามมาอยู่

ด้านล่างของตัวแบบทางสังคมศาสตร์	จะช่วยอธิบายให้เข้าใจได้อย่างง่าย	ๆ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.3 เร่ืองที่ 13.3.1
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เรื่องที่ 13.3.2  การเขียนบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล 

 และข้อเสนอแนะ 

การเขียนบทที่	 5	 มีลักษณะแตกต่างจากบทที่	 4	 เป็นอย่างมาก	ถ้าจะกล่าวว่าการเขียนบทท่ี	 4	 มี

ลักษณะเชิงวิเคราะห์ตามเกณฑ์วัด	nominal	 ordinal	 interval	และ	 ratio	ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

แต่การเขียนบทที่	5	มีลักษณะเชิงสังเคราะห์ตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	การเขียนบทที่	5	จึงมีลักษณะ

เชิงนามธรรมมากกว่ารูปธรรม	 และต้องอาศัยความสามารถของการเขียนทางภาษาศาสตร์	 และทักษะจาก

ประสบการณ์ของการเขียนวิทยานิพนธ์มาอย่างยาวนาน	 นักศึกษาบางคนใช้เวลาไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 บางท่าน

อาจใช้เวลาถึง	6	ปีก็มี	การเขียนบทที่	5	จึงมิใช่ของยากเกินทักษะจากประสบการณ์โดยตรงของนักศึกษา	แต่

ต้องอาศัยความเข้าใจของวิธีการเขียนท่ีถูกต้อง	 เข้าใจง่าย	 (มีเหตุผล)	และความเชื่อม่ันจากการอ้างอิงอย่าง

เป็นระบบ	โดยมีการเขียนอย่างสังเขป	(มีตัวอย่างการเขียนอยู่ในตอนที่	12.2	และ	12.3)	ดังนี้

1.  การเขียนสรุปผลการวิจัย 
เมื่อมีการเขียนผลการวิจัยในบทที่	4	ที่ต้องเขียนอธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท้ัง	4	ข้อ	การ

เขียนสรุปผลการวิจัยก็ต้องสรุปไปตามทุกวัตถุประสงค์เช่นกัน	 เพียงแต่การเขียนสรุปผลการวิจัยนั้นต้อง

สรุปเป็นภาษาสังคมศาสตร์	มิใช่ภาษาคณิตศาสตร์จึงไม่ต้องแสดงตัวเลขประกอบ	ทั้งการสรุปผลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ	และต้องเขียนสรุปผลการวิจัยให้เข้าใจให้ได้	 โดยไม่ต้องอ้างอิงตัวเลขของผลการทดสอบ

ต่าง	ๆ 	ซึ่งจะเป็นการเขียนซ�้าในบทที่	4	การเขียนสรุปผลการวิจัยจึงเป็นการสรุปผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์

มากกว่าทางคณิตศาสตร์

2.  การเขียนการอภิปรายผล 
การอภิปรายผลเป็นการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบของการวิจัยกับทฤษฎี	หรือแนวคิด	หรือข้อค้นพบ

ของผลการวิจัยอ่ืน	ๆ 	 ซ่ึงตามเทคนิคแผนที่น�าทางการวิจัยต้องระบุไว้ในตัวแบบของการทดสอบสมมติฐาน

ต่าง	ๆ 	เพื่อเทียบเคียงกับทฤษฎี	แนวคิดและผลการวิจัยของผู้อื่น	การเขียนการอภิปรายผลจากการทดสอบ

สมมติฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต้องอภิปรายแบบพร้อมกันไปในแต่ละผลการทดสอบของสมมติฐาน	

กล่าวคือ	 การอภิปรายผลจากการทดสอบสมมติฐานเชิงปริมาณ	ต้องน�าผลจากการทดสอบสมมติฐานเชิง

คุณภาพเข้ามาเปรียบเทียบ	และน�าทฤษฎีหรือแนวคิด	หรือผลการวิจัยอื่น	ๆ 	เข้ามาอภิปรายร่วมกันไป	และ

ที่ส�าคัญต้องน�าปัญหาการวิจัยขององค์การหรือของพื้นที่มาร่วมอภิปรายด้วย	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์	

สถานการณ์	 รูปการณ์	 และสภาวการณ์ของปัญหาการวิจัยที่เป็นอยู่จริง	 และชี้ทางการแก้ไขปัญหาการวิจัย

อย่างชัดเจนในทุกสมมติฐาน	การอภิปรายผลจึงต้องช้ีให้เห็นถึงผลบวก	หรือผลลบ	หรือผลได้	หรือผลเสีย	

อันเกิดจากการแก้ไขปัญหาการวิจัยด้วยข้อค้นพบของนักศึกษา	เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีปัญหาการวิจัยใดที่
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13-29การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

ไม่มีต้นทุนแห่งการแก้ไขปัญหา	การแก้ไขปัญหาการวิจัยจึงไม่อาจพิจารณาเฉพาะในด้านดีเพียงอย่างเดียว	

ด้านเสียก็อาจเกิดข้ึนได้จากการแก้ปัญหาการวิจัยตามข้อค้นพบได้	เพราะศิลปะของการแก้ไขปัญหาการวิจัย

มีความเก่ียวข้องกับบุคลากรเป็นจ�านวนมาก	 ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันพอสมควร	 การมุ่งประโยชน์แต่

เพียงด้านเดียวน่าจะเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง	ความไม่ประมาทจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องอภิปรายให้เห็นถึงให้ได้

3.  การเขียนข้อเสนอแนะ 
การเขียนข้อเสนอแนะของวิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม	 มีความแตกต่างกันพอสมควร	 สุดแล้วแต่

วิทยานิพนธ์เล่มนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร	 ถ้ามีวัตถุประสงค์ถึงเรื่องนโยบาย	 ก็ต้องมีข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย	ถ้ามีวัตถุประสงค์ถึงเรื่องยุทธศาสตร์	 ก็ต้องมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์	 แต่โดยทั่วไปแล้วการ

เขยีนข้อเสนอแนะทางวชิาการมุง่เน้นให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัตวัแปรต้น	ตวัแปรตาม	ตวัแบบทางสงัคมศาสตร์	

และหัวข้อหรือประเด็นที่สมควรวิจัยต่อไป	 เพื่อให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ข้อควรระวัง 

ของการเขียนข้อเสนอแนะคือต้องไม่เขียนข้อเสนอแนะในประเด็นที่ไม่ได้ศึกษา	 เพราะเท่าที่ต้องเขียน 

ข้อเสนอแนะดังที่กล่าวมาแล้ว	ก็มากพอหรือเหมาะสมกับวิทยานิพนธ์แต่ละเล่มอยู่แล้ว

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.3 เร่ืองที่ 13.3.2

เรื่องที่ 13.3.3  การเขียน บทคัดย่อ บรรณานุกรม ภาคผนวก

 และบทความทางการวิจัยเชิงปริมาณ

เมื่อนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ทั้ง	5	บทเสร็จสิ้นแล้ว	ต่อไปเป็นการรวบรวมเอกสารอ้างอิงทั้งหมด	

เคร่ืองมือการวิจัยท้ังหมด	 และผลการค�านวณทางสถิติทั้งหมด	 ผลการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ ์

มาใส่ไว้ในภาคผนวก	รวมท้ังการเขียนบทคัดย่อ	และบทความทางการวิจัย	ดังนี้

1.  การเขียนบทคัดย่อการวิจัย
บทคัดย่อเป็นเนื้อหาสาระส�าคัญแบบย่อของการวิจัยทั้งเล่ม	 ไม่ว่าจะเป็นรายงานการวิจัย	 หรือ

วิทยานิพนธ์	มีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของรายงานการวิจัย	จึงช่วยในการศึกษาค้นคว้าโดยไม่

ต้องอ่านรายงานการวิจัยทั้งเล่ม	บทคัดย่อจึงต้องเขียนให้สั้นกะทัดรัดและชัดเจน	ประกอบด้วย	ประเด็น

ปัญหา	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขตของการวิจัย	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	 เนื้อหาของ
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13-30 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

บทคัดย่อต้องสมบูรณ์อยู่ในบทไม่มีตารางหรือภาพ	ไม่มีการวิจารณ์ประเด็นอ่ืนใดหรือระบุสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏ

อยู่ในรายงานการวจิยั	โดยทัว่ไปบทคดัย่อแบ่งออกเป็น	3	ย่อหน้าเชือ่มโยงกนัไป	ย่อหน้าที	่1	กล่าวถงึประเดน็

ปัญหาและวัตถุประสงค์	 ย่อหน้าที่	 2	 กล่าวถึงขอบเขตและวิธีการด�าเนินการวิจัย	 และย่อหน้าสุดท้าย	 

กล่าวถึงผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	บทคัดย่อโดยทั่วไปไม่ควรยาวเกิน	1	หน้ากระดาษ	A4	โดยมีข้อควร

สังเกตและควรระวังในการเขียนบทคัดย่อดังน้ี

1.1  ประเด็นปัญหาของการวิจัย	 เป็นเหตุผลที่ต้องท�าการวิจัย	 เป็นเร่ืองส�าคัญที่ต้องศึกษา	 เพื่อให้

ได้ค�าตอบหรือแนวทางแก้ไข	มีแนวการเขียนดังน้ี

1.1.1		ใช้ภาษาที่กระชับและตรงประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือหาค�าตอบ

1.1.2		เขียนให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย

1.2  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั เป็นสิง่ทีก่�าหนดผลการวจิยั	จงึต้องสอดคล้องกับเน้ือหาสาระทัง้หมด

ของการวิจัย	ตั้งแต่ชื่อเรื่อง	ความส�าคัญของปัญหาและวิธีการด�าเนินการวิจัย	มีแนวการเขียนดังนี้

1.2.1		เขียนให้ตรงตามชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม

1.2.2		ให้หลีกเล่ียงการใช้ประโยคค�าถาม

1.2.3		แต่ละข้อของวัตถุประสงค์ต้องมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองเป็นเร่ืองเดียวกัน

1.3  ขอบเขตการวิจยั	เป็นการก�าหนดเนื้อหาสาระว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง	และจากเนื้อหาสาระของ

ขอบเขตนี้	 สามารถก�าหนดแนวคิดหรือทฤษฎีได้ว่า	 ได้ใช้แนวคิดอะไรบ้าง	 การก�าหนดขอบเขตของเนื้อหา

สาระของการวิจัยถือเป็นเรื่องส�าคัญมาก	 เพราะสามารถค�านวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณของการวิจัยได้	 

มีแนวการเขียนดังน้ี

1.3.1		ก�าหนดเนื้อหาสาระทางพื้นที่และประชากรหรือองค์การที่ต้องการศึกษาไว้อย่างชัดเจน

1.3.2		ก�าหนดแนวคิดหรือทฤษฎีที่ควรศึกษาไว้เป็นเบื้องต้น

1.4  วิธีด�าเนินการวิจัย	 เป็นการน�าเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่เร่ิมต้ังแต่แนวทางการวิจัยสมมติฐาน	 

เครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัย	การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล	มีแนวทางการเขียนดังน้ี

1.4.1		ระบุแนวทางการวิจัยว่า	เป็นแนวทางเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ	หรือแบบผสานวิธี

1.4.2		ก�าหนดสมมติฐานเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์

1.4.3		ระบุพื้นที่และกลุ่มประชากรการวิจัยอย่างชัดเจน

1.4.4		ก�าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล	พร้อมเครื่องมือการวิจัย

1.4.5		บอกวิธีการวิเคราะห์ข ้อมูลแบบรวบรัด	 สามารถแปลความหมายได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์

1.5  ผลการวิจัย	 มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่าน	 ได้ทราบข้อค้นพบที่เป็นค�าตอบของประเด็นปัญหาและ

สมมติฐาน	ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	มีแนวการเขียนดังนี้

1.5.1		รายงานเฉพาะผลการวิจัยหลักเท่านั้น

1.5.2		หากมีผลการวิจัยหลายข้อให้เขียนแยกข้อโดยใช้ตัวเลขในวงเล็บเป็นล�าดับ

1.6  ข้อเสนอแนะ	เป็นข้อเสนอแนะแนวทางหรือหนทางแก้ไขปัญหาของการวิจัย	หรือการน�าผลการ

วิจัยไปประยุกต์ในกรณีศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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บทคัดย่อนิยมเขียนเป็น	 2	 ภาษา	 คือ	 ภาษาไทย	 เป็นส่วนหน้าและส่วนหลังเป็นภาษาอังกฤษที ่

แปลมา	ภาษาอังกฤษท่ีใช้ควรใช้ประโยคอดีตกาล	(Past	Tense)	เมื่อกล่าวถึงประเด็นปัญหา	วัตถุประสงค์

และวิธีการวิจัย	และควรเป็นประโยคปัจจุบัน	(Present	Tense)	เมื่อเขียนถึงผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

2.  การเขียนบรรณานุกรม
งานบรรณานุกรมเป็นงานที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง	และเป็นระบบที่แสดงถึงความมีวินัยทางวิชาการ

ของนักศึกษาโดยตรง	นับตั้งแต่การค้นคว้าวิจัยในวันแรก	จนจบสิ้นการค้นคว้าวิทยานิพนธ์	นักศึกษาต้องมี

ระเบียบวินัยในการเก็บรักษาเอกสารอ้างอิงเหล่านี้	ปัจจุบันนักศึกษาจะเก็บบรรณานุกรมเหล่านี้ไว้ใน	file	ของ

คอมพิวเตอร์	 ซึ่งสะดวกต่อการเรียกใช้เป็นอย่างยิ่ง	 แต่นักศึกษาต้องน�าเก็บไว้ใน	 file	 งานทุกครั้งที่มีการ

ค้นคว้า	 และต้องฝึกฝนจนติดเป็นนิสัย	 จะได้ไม่ลืมเก็บรักษา	 และที่ส�าคัญนักศึกษาต้องอ่านคู่มือการท�า

วิทยานิพนธ์อย่างละเอียด	และจดจ�ารายละเอียดเพื่อการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง	ตามการอ้างอิงที่แบ่ง

หมวดหมู่ไว้มากมาย	ซึ่งนักศึกษาจะต้องท�าให้ถูกต้อง	 มิฉะน้ัน	 จะต้องถูกแก้ไขไม่รู้จักจบจักสิ้นตอนแก้ไข

วิทยานิพนธ์ฉบับสุดท้าย

การอ้างอิงต�าราของแต่ละมหาวิทยาลัยมีลักษณะแตกต่างกันพอสมควร	 ยิ่งกว่านั้นในบาง

มหาวิทยาลัยยังก�าหนดความเก่าของต�าราหรือเอกสารที่อ้างอิงไม่เกิน	10	ปี	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการศึกษาแบบ

เก่า	 ที่ศึกษาทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่	ๆ 	 โดยไม่สนใจศึกษาพัฒนาการของแนวคิด	 ซึ่งถือเป็นรากเหง้าแห่ง

แนวคิดที่ส�าคัญ	การไม่ยอมเรียนรู้รากเหง้าของแนวคิด	ท�าให้นักศึกษารุ่นใหม่ส�าคัญผิด	คิดว่าแนวคิดใหม่

ดีกว่าแนวคิดเก่า	 ถ้าไม่มีแนวคิดเก่าแล้วแนวคิดใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร	 การศึกษาระดับวิทยานิพนธ ์

สมัยใหม่จึงบังคับให้ต้องมีการศึกษาพัฒนาการของแนวคิดนั้น	 ตั้งแต่มีการอุบัติขึ้นมาในโลกวิชาการ	 จึง 

ไม่สามารถประมาณอายุของบรรณานุกรมได้ว่าจะย้อนหลังกี่ร้อยปี

3.  การเขียนภาคผนวก
ภาคผนวกเป็นภาคสนับสนุนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ทั้ง	5	บท	มิใช่ภาคที่เพ่ิมเนื้อหาให้วิทยานิพนธ์

มีความหนาขึ้น	ดังนั้นการน�าเนื้อหาสนับสนุนมาไว้ในภาคผนวก	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	และเป็นการแสดง

ถึงระเบียบวิธีวิจัยท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริง	ๆ 	 รวมทั้งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

เพื่อการตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลซ�้าได้	ภาคผนวกของวิทยานิพนธ์มีดังต่อไปนี้

3.1		การก�าหนดรหัสการตอบแบบสอบถาม

3.2		แบบสอบถาม

3.3		แบบสัมภาษณ์

3.4		แบบสังเกตการณ์

3.5		แบบทดสอบค่าความเที่ยงตรง

3.6		แบบทดสอบค่าความเชื่อม่ัน

3.7		ผลการวิเคราะห์	Canonical	Correlation
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3.8		ผลการวิเคราะห์เส้นทาง

3.9		ผลการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์

3.10		ผลบันทึกการสังเกตการณ์

3.11		อภิธานศัพท์ของวิทยานิพนธ์	(ถ้ามี)

4.  การเขียนบทความการวิจัย (Research article)
งานวิจัยทุกโครงการที่มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 โดยทั่วไปจะมีการเขียนบทสรุปส�าหรับ 

ผู้บริหาร	 ซึ่งมีความหนาประมาณไม่เกิน	 30	 หน้า	 แล้วแต่เนื้อหาสาระของโครงการวิจัย	 บทสรุปส�าหรับผู้

บริหารประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล	วัตถุประสงค์	ขอบเขตและการด�าเนินการวิจัยอย่าง

ย่อ	ๆ 	 แล้วไปขยายส่วนท่ีว่าด้วยผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	 เพื่อให้เจ้าของโครงการวิจัยสามารถเข้าใจได้

อย่างแจ่มแจ้ง	โดยไม่มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ทางวิชาการ	ถ้าต้องการเผยแพร่ทางวิชาการต้องเขียนเป็น

บทความทางการวิจัยอีกครั้งหนึ่ง	 โดยเฉพาะการท�าวิทยานิพนธ์มีภาคบังคับให้ต้องเขียนบทความทางการ

วิจัย	เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในฐาน	TCI

การเขียนบทความทางการวิจัยไม่เหมือนกับการเขียนบทความทางวิชาการโดยทั่วไป	 ที่มีความ

ต้องการสื่อสารเฉพาะเร่ืองเฉพาะประเด็นท่ีต้องการแสวงหาข้อมูลหลักฐานแห่งการศึกษาให้ประจักษ์ชัดใน

วงวิชาการ	แต่การเขียนบทความทางการวิจัยเป็นบทความท่ีเขียนข้ึนจากงานวิจัย	จึงมีสภาพบังคับของเน้ือหา

ที่ต้องเขียน	ไม่ใช่จะเขียนอะไรก็ได้	การเขียนบทความทางการวิจัยมีแนวการเขียนพอสังเขปดังนี้

4.1  บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Abstract)	ทุกบทความทางการวิจัย	ต้องเขียนบทคัดย่อ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ดังที่กล่าวมาแล้วในการเขียนบทคัดย่อ	 ซึ่งเป็นการแสดงภาพของงานวิจัย

ทั้งหมดอย่างย่อ	ๆ 	คือ	ต้องย่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการวิจัย	ความต้องการหาค�าตอบอะไร	มีการ

ด�าเนินการวิจัยอย่างไร	และได้ผลลัพธ์ทางการวิจัยอะไรบ้าง	เพื่อให้มองเห็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาการ

วิจัยนั้น

4.2  ค�าน�า (Introduction)	 เขียนถึงประเด็นปัญหาการวิจัย	ความส�าคัญและเหตุผลที่ท�าการวิจัย	

และควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องประกอบเป็นหลักฐานด้วย

4.3  วิธีด�าเนินการวิจัย (Methodology) เขียนถึงวิธีการรวบรวมข้อมูล	พื้นที่	 ประชากร	 การสุ่ม

ตัวอย่างประชากร	การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	

4.4  ผลการวจิยั (Researched Results)	เป็นการน�าเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล�าดับ	ถ้าแสดงดว้ย

ตาราง	กราฟ	ภาพ	แผนภูมิ	แผนภาพ	หรือตัวแบบประกอบ	ก็จะดียิ่งขึ้นหรือเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น

4.5  การอภปิรายผล (Discussion)	เป็นการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐาน	(Hypoth-

eses)	หรือข้อสันนิษฐาน	(Assumptions)	หรือไม่อย่างไร	และสมควรอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีหรือผลการวิจัย

ของนักวิชาการอื่น	เพื่อประกอบการเปรียบเทียบ	จะได้มีน�้าหนักยิ่งข้ึน	เพื่อที่จะแสดงให้ผู้อ่านยอมรับในการ

อภิปรายผลการวิจัย	และแสดงให้เห็นถึงการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่าง	ๆ 	ทั้งเป็นแนวทางการปรับปรุง

หรือแก้ไขปัญหาทางปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อยอดหรือแตกแขนงต่อไป
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4.6  สรุป (Conclusion)	 เป็นการสรุปอย่างสั้น	ๆ 	 เพื่อให้เห็นภาพของผลการวิจัยทั้งหมดแบบรวบ

ยอด

4.7  ค�าขอบคณุ (Acknowledgement)	เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหลือให้งานวิจัยส�าเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพียงส้ัน	ๆ 	และสมควรขอบคุณผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้วย

4.8  เอกสารอ้างองิ (Reference)	มีไว้เพือ่แสดงหลกัฐานของการค้นคว้าวจิยัและเพือ่ให้ผูอ่้านทีส่นใจ

สืบค้นต่อไปได้ตาม	Digital	Library	หรือ	Website	ต่าง	ๆ

5.  การเขียนบทความวิชาการ (Academic article) 
บทความวิชาการเป็นข้อเขียนเชิงสาระแนวคิด	ที่ผู้เขียนตั้งใจน�าเสนอแนวคิดใดแนวคิดหน่ึง	ซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ	เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงวิพากษ์แนวคิดน้ัน	ๆ	ให้ผู้อ่านเข้าใจ

แนวคิดน้ันใหม่	 ให้ตรงของช่วงเวลาตามปรากฏการณ์นั้น	ๆ 	 เพราะไม่มีแนวคิดใดสถิตย์อยู่ได้ทุกช่วงเวลา

แห่งปรากฏการณ์	 บทความวิชาการจึงเน้นการท�าความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงแห่งแนวคิดต่าง	ๆ 	 และ

ต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการ	เอกสารอ้างอิงและข้อมูลข่าวสารใหม่	ๆ 	มาพิสูจน์ให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้อ่าน

ก่อนที่จะลงมือเขียนบทความทางวิชาการ	นักศึกษาควรก�าหนดโครงเร่ืองของบทความ	อันเป็นการ

ก�าหนดเนื้อหาของบทความวิชาการ	 โดยเริ่มจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลอย่างเดียวกับการทบทวน

วรรณกรรม	แล้วจัดหมวดหมู่แนวคิดตามเนื้อหาสาระ	ตามช่วงเวลาหรือตามตัวแปรก็ได้	จากนั้นจึงจัดล�าดับ

แนวคิดตามช่วงเวลา	 ตามพ้ืนที่หรือตามกลุ่มแนวคิดของกลุ่มนักคิดทางวิชาการ	 ลักษณะโครงเรื่องที่ดี 

ต้องอยู่ภายในขอบเขตของแนวคิดที่จะเขียนถึง	 การน�าเสนอควรเรียงล�าดับช่วงเวลาของแนวคิดที่ก�าเนิด 

ขึน้มา	เพือ่วเิคราะห์แนวโน้มของพฒันาการแห่งแนวคดินัน้	ๆ 	แล้วจงึค่อยสรปุถงึแนวคดิทีด่�ารงอยูใ่นปัจจบุนั	

และหรือก�าลังมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแนวคิดไปในทางใด

ส่วนประกอบของบทความวิชาการ	มีดังนี้

1)		ชื่อเรื่อง	(Title)	ต้องครอบคลุมประเด็นเนื้อหาสาระทั้งหมด

2)		บทคัดย่อ	(Abstract)	ประกอบด้วยภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมด	และค�าส�าคัญ

3)		ค�าน�า	 (Introduction)	 ส่วนนี้ประกอบด้วยหลักการหรือเหตุผล	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขต	

และนิยามต่าง	ๆ

4)		เน้ือหาสาระ	(Body)	ประเด็นการวิเคราะห์และกรสังเคราะห์กรอบแนวคิด

5)		สรุป	(Conclusion)

6)		อ้างอิง	(Reference)	ควรมีการอ้างอิงเท่าท่ีจ�าเป็นจริง	ๆ 	

การเผยแพร่บทความวิชาการ	 เน่ืองจากแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการ	มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อบุคคล	

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ประเภทส่ือสิ่งพิมพ์	 ส่ือสิ่งพิมพ์มีหลายประเภท	เป็นต้นว่า	วารสาร	หนังสือรวมเรื่อง	

เอกสารประกอบการประชุมหรือการสัมมนาวิชาการ	สื่อบุคคลก็มีหลายประเภท	เป็นต้นว่าบทความที่น�าเสนอ

ในการสัมมนา	 ในการปาฐกถา	 ในการบรรยายหรืออภิปราย	 ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีเว็บไซต์ฐานข้อมูล 

ต่าง	ๆ 	



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

13-34 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ในการเขียนบทความวิชาการ	 นักศึกษาต้องทราบแหล่งเผยแพร่	 และวิธีจัดเตรียมต้นฉบับท่ีแหล่ง

เผยแพร่นั้น	ๆ	 ก�าหนดบังคับไว้	 เป็นต้นว่า	 ต้องทราบแหล่งเผยแพร่	 วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่	 กลุ่ม 

เป้าหมายของการเผยแพร่	ความยาวของบทความวิชาการ	ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์	ใช้การอ้างอิงรูปแบบใด	

เพื่อให้การจัดเตรียมบทความวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้องของแต่ละแหล่งเผยแพร่	 ในการเลือกแหล่ง 

การเผยแพร่ที่เป็นวารสารวิชาการ	มีหลักเกณฑ์สังเขป	ดังน้ี

1)		เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ต่อเนื่องทุกปี	ตรงตามเวลาท่ีก�าหนด

2)		เป็นวารสารที่ออกต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี

3)		กองบรรณาธิการประกอบด้วย	ผู้ที่มีความรู้	ประสบการณ์ในวิชาชีพเพียงพอ

4)		มีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความอย่างน้อย	2	ท่าน

5)		ถูกน�าไปท�าดรรชนีวารสารไทย

6)		มีค่า	impact	factor	สูง	(การวัดค่าความถ่ีของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี	เป็น

เครื่องมือช่วยประเมินเปรียบเทียบวารสาร)

7)		มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8)		มีเอกสารอ้างอิง

9)		มีรายช่ืออ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลของไทยหรือต่างประเทศ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.3 เร่ืองที่ 13.3.3
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