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หน่วยที่  8
การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล

ชื่อ	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปธาน	สุวรรณมงคล

วุฒ	ิ ร.บ.	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ร.ม.	(บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ร.ด.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่	8
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8-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

หน่วยที่ 8

การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	8.1		 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 8.1.1		จุดมุ่งหมายและลักษณะส�าคัญของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 8.1.2		ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 8.1.3		คุณลักษณะของผู้เขียนงานวิจัยที่ดี

ตอนที่	8.2		 หลักการเขียนรายงานวิจัยและโครงสร้างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 8.2.1		หลักการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 8.2.2		โครงสร้างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร	์

ตอนที่	8.3		 วิธีเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 8.3.1		วิธีเขียนรายงานความก้าวหน้า

	 8.3.2		วิธีเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

	 8.3.3		การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม	

ตอนที่	8.4		 ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 8.4.1		ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

	 8.4.2		ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.	 	การเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ไม่แตกต่างไปจากการเขียนรายงานวิจัยทั่วไปมากนัก	

เนื่องจากมีจุดมุ่งหมาย	และขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน

2.	 ในการเขยีนรายงานวจัิยทางรฐัศาสตร์ควรยึดหลกัการและโครงสร้างรายงานวจิยัทีก่�าหนดไว้

3.	 	วิธีเขียนรายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีวัตถุประสงค์และรูปแบบ

การเขียนที่แตกต่างกัน

4.	 	งานวิจัยเชิงปริมาณเเละงานวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อแตกต่างที่ส�าคัญในการเก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล
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8-3การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	8	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายแนวคิดในการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้

2.		อธิบายหลักการเขียนและโครงสร้างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้

3.	 อธิบายวิธีเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้

4.		อธิบายตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณเเละคุณภาพได้
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8-4 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 8.1

แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	8.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	8.1.1		จุดมุ่งหมายและลักษณะส�าคัญของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร	์

เรื่องท่ี	8.1.2		ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร	์

เรื่องท่ี	8.1.3		คุณลักษณะของผู้เขียนงานวิจัยท่ีดี

แนวคิด
1.	 	จุดมุ่งหมายของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์มีหลายประการ	ได้แก่	เพื่อให้ผู้ให้ทุนและ/หรือ

สาธารณะได้ทราบถึงผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีจะได้จากงานวิจัยชิ้นน้ัน	 เพื่อให้ผู้ที่สนใจใน

รายงานวิจัยช้ินนั้นได้ทราบว่า	 มีการศึกษาประเด็นนั้นแล้ว	 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้

ในเรื่องนั้น	 และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าเอาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานที่ 

รับผิดชอบ

2.	 	ขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์	 ได้แก่	 การก�าหนดเค้าโครงรายงานวิจัย 

การก�าหนดประเด็นย่อย	 การเตรียมข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน	 การเขียนร่างรายงาน	 และ

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

3.		 	ผู้เขียนรายงานวิจัยที่ดีควรมีลักษณะท่ีส�าคัญ	เช่น	จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาของงานวิจัยน้ันดี	 มีทักษะในการเขียนงานวิชาการ	 ไม่มีอคติในการเขียนงานวิจัย

น้ัน	มีความมุ่งมั่นในการเสนองานวิชาการที่ดี

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	8.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.	 อธิบายจุดมุ่งหมายและลักษณะส�าคัญของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้

2.		อธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้

3.		อธิบายลักษณะผู้เขียนรายงานวิจัยที่ดีได้
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8-5การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องที่ 8.1.1 จุดมุ่งหมายและลักษณะส�าคัญของรายงานวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

การวิจัยเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนหลายขั้นตอนกว่าที่จะบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ผู้วิจัย	

ก�าหนดไว้	 ขั้นตอนส�าคัญ	ๆ	 ได้แก่	 ขั้นตอนการวางแผนวิจัย	 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ขั้นตอนการ	

วิเคราะห์ข้อมูล	 และขั้นตอนสุดท้ายคือ	 การรายงานการวิจัย	 ในหน่วยที่	 8	 จะให้ความส�าคัญกับขั้นตอน	

รายงานการวิจัย	รายงานวิจัยอาจแบ่งออกได้	2	ประเภทหลัก	ได้แก่

1.  รายงานวิจัย (Research Report) เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้	 หรือแสวงหาค�า

ตอบเพ่ือตอบสนองความต้องการของแหล่งทุนหรือความต้องการรู้ของบุคคลหรือหน่วยงาน

2.  วทิยานพินธ์หรอืปรญิญานพินธ์ (Thesis or Dissertation)	เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ	

เพื่อเสนอขอรับปริญญาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างทั้งในระดับปริญญาโท	

และปริญญาเอก

จุดมุ่งหมายของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์
ดงัได้กล่าวข้างต้น	การรายงานการวจิยัเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการกระบวนการวจิยั	รายงานการวจิยั

ในที่นี้หมายถึง	ผลงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	 โดยจุดมุ่งหมายส�าคัญของรายงานวิจัยทาง

รัฐศาสตร์	ได้แก่

1.		 เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรผู้ให้ทุนได้ผลผลิตตามที่มอบหมายให้ผู้วิจัยไปด�าเนินการ	 เช่น	

สถาบัน	พระปกเกล้า	ได้มอบให้	อุทัย	บุญประเสริฐ	และคณะ	ท�าการศึกษาปัญหาการกระจายอ�านาจด้านการ

ศึกษา	 เมื่อปี	 2544	 และน�าเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	 ครั้งที่	 3	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	

2544	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการกระจายอ�านาจ

ทางการศึกษา

2.		 เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทราบว่า	 ปัญหาที่เกิดข้ึนและเป็นที่สนใจของสาธารณะได้มี

การศึกษาวิจัยแล้ว	 เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ให้ทุนวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการบริหาร	

กรุงเทพมหานครในอนาคต	 ซ่ึงผู้วิจัย	 (ดร.อิสระ	สุวรรณบล)	ได้จัดท�าเสร็จแล้วและจัดท�ารายงานวิจัยฉบับ	

สมบูรณ์เสนอต่อส�านักงานฯ	แล้วเม่ือปี	2542

3.		 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้	(body	of	knowledge)	ในเร่ืองนั้น	ๆ	เช่น	การศึกษาการมีส่วน-	

ร่วมของประชาชนในการก�ากับ	ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	โดยมีการศึกษา	

วิจัยในแต่ละภาค	และน�ามาหาข้อสรุปทั่วไปทางวิชาการต่อไป
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8-6 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

4.		 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�าเอาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ	 เช่น	 การวิจัย

เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง	จะท�าให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	น�าเอาข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์

ในการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตการเลือกตั้งในอนาคตได้

เมื่อมีการจัดท�ารายงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ก็จ�าเป็นต้องมีการน�าเสนอรายงานวิจัย	มิฉะน้ันแล้ว	

งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถ	เวลาและทรัพยากรจะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหากไม่มีการน�า	

เสนอผลการวิจัยให้สาธารณะหรือผู้ที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ได้รับรู้	 เช่น	 กรณีการวิจัยเก่ียวกับการซื้อเสียง

ใน	 การเลือกตั้ง	 เพื่อค้นหาปัจจัยสาเหตุที่ท�าให้มีการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปและจุดอ่อนใน

กระบวนการ	เลือกตั้ง	ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางในการป้องกันการเลือกตั้งในอนาคต

การน�าเสนอผลการวิจัย สามารถกระท�าได้อย่างน้อย	3	วิธีหลัก	ได้แก่

1.  การน�าเสนอเป็นลายลักษณ์อกัษร	เป็นการน�าเสนอในรูปของการจัดท�ารายงานการวิจัยภายหลัง	

จากที่การวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว	และผู้วิจัยได้จัดท�าขึ้นเพื่อเสนอต่อผู้ให้ทุน	และหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ

2.  การน�าเสนอปากเปล่า	 เป็นการน�าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม	 สัมมนา	 ให้แก่กลุ ่มบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานะผู้ให้ทุน	หรือผู้เกี่ยวข้องในฐานะผู้น�าผลไปใช้ประโยชน์	หรือผู้ที่สนใจท่ัวไป

3.  การน�าเสนอโดยผ่านสือ่ต่าง ๆ ในปัจจุบัน	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม	

ท�าให้การน�าเสนอผลการวิจัยมีความหลากหลายได้มากกว่าที่ผ่านมา	เช่น	การน�าเสนอผลการวิจัยผ่านระบบ	

อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

ลักษณะส�าคัญของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์
รายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ควรมีลักษณะที่ส�าคัญ	ๆ	ดังนี้

1.		 เป็นรายงานวิจัยที่น�าเสนอข้อสรุปทั่วไป	 (generalization)	 เพื่อสร้างแนวคิด	 ทฤษฎีทาง

รัฐศาสตร์ส�าหรับอธิบาย	ท�านาย	คาดคะเนปรากฏการณ์ในเรื่องดังกล่าว	 หรือมุ่งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขณะน้ัน

2.		 เป็นรายงานวิจัยท่ีมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยอาศัยข้อมูลเชิง

ประจักษ์เป็นหลัก

3.		 เป็นรายงานวิจัยที่น�าเอาประเด็นปัญหาส�าคัญทางการเมืองท่ีสังคมก�าลังประสบมาศึกษาและ	

แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ

4.	 เป็นรายงานวิจัยท่ีมีข้อเสนอแนะที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และเป็น	

ชิ้นงานที่ผู้วิจัยต้องพยายามให้ปลอดจากค่านิยมให้มากที่สุด

5.		 เป็นรายงานวิจัยที่น�าเอาสหวิทยาการต่าง	ๆ	มาช่วยในการศึกษาท�าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิด

ขึ้นเน่ืองจากปัญหาวิจัยทางรัฐศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคม	ซึ่งต้องอาศัย

ศาสตร์แขนงต่าง	ๆ	มาช่วย
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กล่าวโดยสรุป	 จุดมุ่งหมายของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็เพ่ือให้ผู้สนใจหรือสาธารณะได้รับรู้ถึง	

สภาพข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น	 และสร้างองค์ความรู ้	 และหรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม	 

ส่วน	ลักษณะส�าคัญของรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์มีหลายประการ	เช่น	มุ่งหาข้อสรุปทั่วไป	หรือข้อเสนอแนะ

เพื่อ	แก้ไขปัญหา	มีความถูกต้องในระเบียบวิธีศึกษา	เป็นต้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.1

เรื่องที่ 8.1.2  ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์

การเขียนรายงานการวิจัยถือเป็นทักษะ	 (skill)	ที่ส�าคัญที่ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องเรียนรู้	 เพราะมิใช่ผู้วิจัย	

จะมีความรู้ความสามารถในระเบียบวิธีการวิจัยและความสามารถในการวิเคราะห์เพียงเท่านั้นก็จะผลิตผล

การวิจัยที่มีคุณภาพออกมาได้แล้ว	 แต่ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องมีทักษะในการน�าเสนอผลการวิจัยโดยการเขียน 

ออก	มาเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถสื่อถึงผลการวิจัยอย่างถูกต้อง	 ชัดเจน	มักมีค�าถามว่า	 การเขียน

รายงานวิจัยควรจะเขียนยาวมากน้อยเพียงใด	ควรเขียนรายงานวิจัยให้มีความหนามาก	ๆ	เพื่อให้เกิดความ

น่าเชื่อถือหรือไม่	 หรือควรจะเขียนสั้น	 ๆ	 การตอบค�าถามนี้	 ไม่มีสูตรส�าเร็จเพราะความยาวหรือสั้นของ 

รายงานวิจัย	 ไม่เป็นประเด็นส�าคัญ	 แต่สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับรายงานวิจัยคือ	 ความถูกต้อง	 สมบูรณ์	 ครบถ้วน

ของรายงานวิจัย	และการน�าเสนอท่ีน่าสนใจควบคู่กันไปด้วย

ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ประกอบด้วยข้ันตอนส�าคัญ	5	ขั้นตอนได้แก่

1.  ขั้นก�าหนดเค้าโครงรายงานวิจัย ในเบื้องต้นของการเริ่มงานวิจัย	 นอกจากผู้วิจัยจะเตรียมการ

วิจัยตามแผนการวิจัยแล้ว	ผู้วิจัยควรก�าหนดเค้าโครงรายงานในเบื้องต้นด้วยโดยผู้วิจัยต้องตอบค�าถามว่า	

เรา	ต้องการเสนออะไรให้ผู้อ่านได้รับรู้เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา	เช่น	งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง	 ของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	 ผู้วิจัยอาจต้องการจะเสนอให้ทราบว่า	 อะไรเป็นสาเหตุที่

ต้องการ	ศึกษาเร่ืองนี้	มีกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องน้ีอย่างไร	ปัจจัยที่ท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่มี

ส่วนร่วมในการเลือกตั้งระด้บท้องถ่ินคือปัจจัยใดบ้าง	ผลการศึกษา	 และข้อเสนอแนะในเรื่องน้ีอย่างไรบ้าง	

ดังน้ัน	 เค้าโครงรายงานควรประกอบด้วยบทที่	1	บทน�า	บทที่	2	กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	บทที่	3	ระเบียบ

วิธีการศึกษา	บทที่	 4	 เสนอข้อมูลเรื่องที่ศึกษา	บทที่	 5	 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 บทท่ี	 6	 บทสรุปและ 

ข้อเสนอแนะ	เป็นต้น
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2.  ขั้นก�าหนดประเด็นย่อย หลังจากที่ก�าหนดเค้าโครงรายงานวิจัยแล้ว	ผู้วิจัยควรพิจารณาว่า	 ใน

แต่ละบทจะน�าเสนอประเด็นย่อย	ๆ	อะไรบ้าง	เช่น	บทที่	1	ซึ่งเป็นบทน�า	ก็มักจะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับความ

เป็นมาของปัญหาหรือเรื่องที่วิจัย	 วัตถุประสงค์การวิจัย	 ขอบเขตการศึกษา	นิยามศัพท์	 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

บทที่	2	เป็นบทที่เกี่ยวกับการส�ารวจวรรณกรรม	และกรอบแนวคิดในการวิจัย	เป็นต้น

3.  ขั้นการเตรียมข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพ่ือเขียนรายงาน	 เป็นการเตรียมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา

เพื่อเขียนตามประเด็นที่ก�าหนดในเค้าโครงรายงาน	ในขั้นตอนนี้	ผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร	

การวิจัยสนาม	และน�ามาจัดระบบเพื่อเขียนต่อไป	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา	และเหตุผลความจ�าเป็น

ที่ต้องท�าการวิจัยน้ีโดยอาจมาจากข้อมูลเอกสาร	หรือจากผลการเจรจากับแหล่งทุนที่ให้ทุนวิจัย	ข้อมูลจาก

การเก็บข้อมูลสนามโดยการสัมภาษณ์	การทอดแบบสอบถาม	เป็นต้น

4.  ขั้นเขียนร่างรายงาน	 เป็นขั้นตอนของการน�าเสนอผลการศึกษาออกมาเป็นต้นร่าง	 โดยมากมัก

เป็นการเขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามเค้าโครงรายงานที่ก�าหนดไว้ก่อน	 ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต้อง

อาศัยทักษะและประสบการณ์ของนักวิจัยอย่างมากในการน�าเสนอข้อมูลการวิจัยอย่างครบถ้วนถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ	และเป็นไปในเวลาท่ีก�าหนดโดยผู้วิจัยจะผลิตร่างรายงานวิจัยออกมาก่อนเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

สัมมนาให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่เกี่ยวข้องได้วิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะน�ามาปรับปรุงแก้ไขเเละจัดท�ารายงานฉบับ

สมบูรณ์ต่อไป

5.  ขั้นเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนรายงานวิจัย	 โดยผู้วิจัยต้อง 

น�าเอาข้อสังเกตหรือข้อวิจารณ์ที่ได้รับจากการจัดสัมมนา	หรือจากคณะกรรมการก�ากับโครงการวิจัย	 (ถ้ามี)	

น�ามาปรับปรุงแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์โดยจะมีการตรวจสอบ	ตรวจทานความครบถ้วน	ความถูกต้องของ

ข้อมูล	ตัวพิมพ์	การอ้างอิง

กล่าวได้ว่า	 ผู้วิจัยควรปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยดังกล่าวอย่างถูกต้องโดยพึงระลึก	

เสมอว่า	ผลงานที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นระบบ	และ	

ครบถ้วน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.2
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เรื่องที่ 8.1.3  คุณลักษณะของผู้เขียนงานวิจัยที่ดี

ในการเขียนรายงานวิจัยที่ดีได้นั้น	 สิ่งที่ส�าคัญก็คือ	ผู้เขียนรายงานต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ	 (skill)	 ใน

การเขยีนทีด่ด้ีวย	ในบางคร้ัง	ผู้วิจยัอาจจะมคีวามรู้ความสามารถในการวจิยั	แต่ขาดทักษะในการเขียนรายงาน

วิจัยที่ดี	 ท�าให้งานวิจัยอาจขาดความชัดเจน	 มีการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงโดยไม่ตั้งใจ	 ไม่ครอบคลุม

ประเด็นที่ศึกษา	 ผลลัพธ์ก็คือ	 รายงานวิจัยจะด้อยคุณค่าไปหรือก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร	 ดังนั้น 

ผู้เขียนงานวิจัยที่ดีควรมีลักษณะที่ส�าคัญ	ดังน้ี

1.  มีความรูค้วามเข้าใจในเนื้อหาสาระของงานวจิัยเรือ่งนั้นเป็นอย่างดี ลักษณะแรกน้ีเป็นลักษณะ	

ส�าคัญพื้นฐานเบ้ืองต้นของผู้เขียนงานวิจัยที่ดี	 เช่น	ผู้วิจัยท�าการวิจัยเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง	ผู้เขียน

รายงานวิจัยก็ควรต้องเข้าใจถึงสาระส�าคัญที่เป็นหัวใจของงานวิจัยการทุจริตการเลือกตั้ง	 ทั้งในทางแนวคิด	

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ีเช่น	ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 เป็นต้น	

และผลการวิเคราะห์	รวมถึงประเด็นย่อยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง

กันระหว่างกรอบแนวคิด	 ทฤษฎี	 กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์แล้ว	 ซึ่งจะน�าไปสู่การเขียนรายงาน

วิจัยอย่างมีระบบต่อไปได้

2.  มีทักษะการเขียนงานวิชาการ	 ดังที่กล่าวมาข้างต้น	การเขียนรายงานวิจัยเป็นทักษะ	ดังนั้น	 จึง	

ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย	 ๆ	ส�าหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มท�าวิจัยจะสามารถน�าเสนอผลการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่าง

น่าสนใจ	 เพราะแม้แต่ผู้ท�าวิจัยมามากเองก็ตาม	ก็ยังปรากฏว่า	 นักวิจัยบางคร้ังบางคนน�าเสนองานวิจัย 

ไม่น่า	 สนใจได้เช่นกัน	ด้วยเหตุนี้	 ผู้เขียนงานวิจัยที่จะปรากฏสู่สายตาของสาธารณะจะมีทักษะด้านการสื่อ

ความ	 (communication	 skills)	 โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ์	 เข้าใจง่าย	 มีการใช้ภาษาวิชาการที่สื่อความหมายได้ดีโดยไม่ต้องตีความอีก	 หลีกเลี่ยง

การใช้ถ้อยค�าที่ใช้ในการพูดสนทนา	 ซึ่งผู้วิจัยที่จะมีทักษะสูงในเรื่องน้ีน้ันจะต้องมีประสบการณ์	 และสนใจ

ใฝ่รู้มีใจเปิดกว้าง	ยอมรับข้อบกพร่องของตนและพร้อมที่จะแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

3.  มีความสามารถในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	 นักวิจัยที่มีความรู ้ความ	

เชี่ยวชาญด้านน้ัน	 ๆ	 มักจะมีกรอบแนวคิด	 ทฤษฎีที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ซึ่ง 

อาจ	 เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ	 หรือผสมกันระหว่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 

การวิเคราะห์	 เชิงคุณภาพก็ได้	 แต่ที่ส�าคัญผู้เขียนรายงานวิจัยต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในกรอบแนวคิด

และการตีความ	วิเคราะห์ข้อมูล

4.  ผู้เขียนรายงานวิจัยต้องไม่แสดงความคิดเห็นที่มีอคติหรือผิดแผกไปจากข้อเท็จจริงที่เก็บ

รวบรวมมาได้	เพราะหากผู้เขียนรายงานวิจัยเขียนรายงานวิจัยอย่างอคติโดยไม่สนใจกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จ

จริงที่ได้จากทั้งการเก็บข้อมูลสนามและการวิจัยเอกสารแล้ว	 ย่อมท�าให้รายงานวิจัยน้ันขาดความน่าเชื่อถือ	

และส่งผลต่อความน�าเชื่อถือในตัวผู้เขียนรายงานวิจัยในที่สุด
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5.  มีความมุ่งม่ันท่ีจะเสนองานวิจัยที่ดี ความมุ่งมั่นนี้จะท�าให้ผู้วิจัยมีความรอบคอบ	อดทน	และ

สนใจละเอียดในทุกขั้นตอนของการวิจัยรวมถึงขั้นการเขียนรายงานวิจัย	บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยเกิดความท้อถอย	

เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในที่ประชุมสัมมนาเสนอร่างผลการวิจัยจนไม่กล้าที่จะเขียนรายงานวิจัย	

ฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จได้	แต่ต้องไม่ลืมว่า	หากผู้วิจัยมีความมุ่งมั่น	ปรารถนาที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

แล้ว	ก็ต้องมีความเพียรพยายาม	ไม่ท้อถอย	ม่ันแสวงหาความรู้อย่างสม�่าเสมอ

6.  ผู้เขียนรายงานวิจัยต้องค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้สนใจรายงานวิจัยนี้ เร่ืองนี้แม้จะดูว่า	 อาจ

ไม่มีความส�าคัญอะไรมากนัก	แต่ในทางปฏิบัติแล้ว	ผู้เขียนรายงานวิจัยควรต้องค�านึงด้วยเช่นกันว่า	งานวิจัย

นี้ต้องการน�าเสนอให้กับกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการวิจัยน้ีกลุ่มใดได้ศึกษาและน�าไปใช้ประโยชน์อย่าง	

เป็นรูปธรรมต่อไป	จึงต้องเขียนงานวิจัยอย่างเหมาะสมกับกลุ่ม	 เช่น	 เสนอรายงานวิจัยให้กับหน่วยงานเพื่อ

น�าไปปฏิบัติ	ก็ต้องเขียนให้เข้าใจง่าย	มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม	สามารถน�าไปปฏิบัติได้

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.3
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ตอนที่ 8.2

หลกัการเขยีนรายงานวจิยัเเละโครงสรา้งรายงานวจิยัทางรฐัศาสตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	8.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	8.2.1		หลักการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์	

เรื่องท่ี	8.2.2		โครงสร้างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

แนวคิด
1.	 	หลักการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์มีอยู่หลายประการเช่น	 เขียนทั้งกระบวนการ	

เขียนให้กระชับ	ชัดเจน	เขียนให้ตรงกับข้อเท็จจริง

2.		 	โครงสร้างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	 3	 ส่วนได้แก่	 ส่วนน�า 

ส่วนเน้ือหา	และส่วนอ้างอิง

3.		 	การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมเป็นส่วนส�าคัญท่ีแสดงถึงหลักฐานเอกสารที่ผู้วิจัยใช้	

ประกอบการศึกษาวิจัย	และให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าศึกษาในรายละเอียดต่อไปได้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	8.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายหลักการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้

2.		อธิบายโครงสร้างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้
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เรื่องที่ 8.2.1  หลักการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

ในการเขียนรายงานวิจัยมีความแตกต่างไปจากการเขียนรายงานทั่ว	ๆ	ไปอยู่หลายประการคือ

ประการแรก วิธีการเสนอเรื่อง	 การเขียนรายงานวิจัยจะเป็นการเสนอข้อเท็จจริง	 ข้อค้นพบจาก 

การ	ศึกษาโดยยึดระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเเม่นย�า	น่าเชื่อถือ	

และการเขียนต้องยึดกรอบแนวคิด	 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาใข้อธิบาย	 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บ

รวบรวมมาให้เหน็ชดัเจน	กล่าวอกีนยัหนึง่	การเขยีนงานวจิยัไม่สิน้สดุเพยีงการพรรณนาสิง่ทีค้่นคว้ามาเท่านัน้	

แต่ยังต้องอธิบายอย่างวิเคราะห์ให้เห็นถึงเหตุและผลของปรากฏการณ์ที่ค้นพบอีกด้วยโดยอาศัยข้อมูล 

เชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมได้มายืนยัน	ไม่ใช่ความเห็นที่เป็นส่วนตัวของผู้เขียนรายงานวิจัย	ในขณะที่รายงาน

ทั่วไปมักเป็นการเขียนเสนอข้อเท็จจริงของสภาพการณ์หรือสภาพปัญหานั้น	 และอาศัยประสบการณ์	 ความ

รู้ของผู้เขียนในการตีความ	หรืออธิบายขยายความให้ชัดเจนข้ึน	แต่ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์หรือระเบียบวิธีวิจัย

อย่างเคร่งครดัเหมอืนกบัรายงานวจิยั	ในการอธบิายเรือ่งอาจมคีวามเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีนรายงานสอดแทรก

อยู่ในรายงานทั่วไปได้

ประการท่ีสอง ล�าดับการเสนอเน้ือหา	 ในรายงานวิจัย	 จะมีการล�าดับเน้ือหาในการน�าเสนอไว้ค่อน	

ข้างชัดเจนตามขั้นตอนของการวิจัยโดยการอธิบายถึงความเป็นมา	ความส�าคัญของเรื่องที่วิจัย	วัตถุประสงค	์

และขอบเขตการวิจัย	 สมมติฐานการวิจัย	 (ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ)	 ระเบียบวิธีการวิจัย	 การส�ารวจ

วรรณกรรม	 กรอบแนวคิด	 ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย	 ข้อมูลทั่วไปของเรื่องที่วิจัย	 ข้อมูลที่เก็บจากภาคสนาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปและข้อเสนอแนะ	ในขณะที่รายงานทั่วไป	มักไม่มีล�าดับขั้นตอนเช่นรายงานวิจัย	โดย 

ผู้เขียนรายงานท่ัวไปอาจมุ่งไปที่การน�าเสนอสภาพข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้เขียนรายงาน	 เช่น 

การเขียนรายงานการส�ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่	การเขียนรายงานเหตุการณ์การประท้วงของชาวบ้าน	

เป็นต้น

ส�าหรับการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์	มีหลักในการเขียนดังนี้

1.		ผู้เขียนรายงานจะต้องเขียนทั้งกระบวนการ	 กล่าวคือ	 เป็นการเสนอทุกขั้นตอนของการวิจัยใน	

รายละเอียดโดยเร่ิมตั้งแต่การระบุถึงความเป็นมา	สภาพของปัญหาหรือความส�าคัญของปัญหา	ความจ�าเป็น	

การในวิจัย	จนถึงขั้นของการเสนอแนะและสรุปผลการวิจัย	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจอ่านได้เกิดความเข้าใจและ	

เห็นภาพทั้งหมดของการท�าวิจัยชิ้นน้ี

2.		 เขียนให้ชัดเจน	ความชัดเจนในที่น้ีหมายถึง	การเขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนว่า	จะตอบค�าถาม

การวิจัยหรือวัตถุประสงค์การวิจัยให้ได้ครบถ้วน	 มีการอธิบายขยายความอย่างกระจ่าง	 ไม่ให้ผู้อ่านต้อง

ตีความเอาเองว่า	จะเป็นอย่างน้ีใช่หรืออย่างอื่น	ดังนั้น	การเลือกใช้ภาษาหรือค่าก็มีความส�าคัญ	เช่น	การใช้

ประโยคที่ว่า	“เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วในเรื่องนี้”	ซึ่งหากไม่มีการอธิบายว่า	“เรื่องนี้”	หมายถึงอะไรแล้ว	ก็จะ

ท�าให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้



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

8-13การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

3.		 เขียนให้กระชับ	 เป็นเหตุเป็นผล	มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง	 และใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง	

เข้าใจง่าย	 ไม่จ�าเป็นต้องใช้ศัพท์สูงเกินความจ�าเป็นเพียงต้องการให้ผู้อ่านรู้สึกว่า	 เป็นงานวิชาการชั้นสูง	 ใน

ทางตรงกันข้ามการเขียนงานวิจัยที่ดีควรจะต้องสามารถสื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้ทันทีไม่ควรท�า	“เรื่องง่ายให้

เป็นเรือ่งยาก”	แต่ควรท�า	“เร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย”	และควรมเีนือ้หาทีก่ระชบั	หากมข้ีอมลูตวัเลขหรอืข้อมลู

เอกสารมากก็สามารถน�าไปไว้เป็นภาคผนวกได้แทนที่จะมาไว้ในส่วนที่เป็นเนื้อหาในแต่ละบท

4.		ผู้เขียนงานวิจัยต้องตระหนักอยู่เสมอว่า	ก�าลังเสนอสิ่งที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้อ่าน	ดังน้ัน	

ใน	การเขียนต้องน�าเสนอข้อมูลใหม่	หรือข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัยให้ปรากฏเด่นชัดในรายงาน	ทั้งนี้	

ใน	รายงานวจัิยบางชิน้	ผูเ้ขยีนรายงานไปให้ความส�าคัญกับการพรรณนาข้อมูลความเป็นมาของเรือ่ง	หรอืสิง่ที	่

ศึกษามากกว่าที่จะให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยครั้งนั้นที่น�าไปสู่ข้อเสนอในการวิจัย

เรา	จะพบเห็นงานวิจัยหลายช้ินที่ใช้งบประมาณจ�านวนมาก	แต่ในข้ันของการเสนอแนะ	ผู้เขียนรายงานวิจัย

กลับ	เขียนข้อเสนอแนะเพียงเล็กน้อย	และเป็นข้อเสนอแนะกว้าง	ๆ	ที่จะต้องมีการศึกษาต่อไปอีก

5.		ผู้เขียนรายงานวิจัยจะต้องไม่เขียนเกินความเป็นจริงจากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมในการศึกษา

คร้ังน้ัน	 ในกรณีที่เม่ือวิจัยแล้วพบว่า	 ยังมีประเด็นเกี่ยวข้องท่ีการวิจัยครั้งนี้ที่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึง	 ก็ควร

เสนอเป็น	ประเด็นให้มีการท�าวิจัยต่อไปได้

6.		ผูเ้ขียนรายงานวจัิยจะต้องแสดงหลกัฐานหรอืแหล่งอ้างอิงทีท่�าให้ข้อความในรายงานวจิยัมีความ	

น่าเช่ือถือ	 เช่น	มีการส�ารวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยืนยัน	หรือสนับสนุนงานวิจัยนี้	 โดยผู้เขียนงานวิจัย

น�าผลงานนั้นมาอ้างอิงมีเเหล่งที่มาที่อ้างอิงชัดเจนตรวจสอบได้หรือน�าข้อมูลจากการประชุมกลุ่มเฉพาะ	

(focus	group)	ที่ด�าเนินการในช่วงการเก็บข้อมูลมาแสดงเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของรายงาน

ข้อผิดพลาดในการเขียนรายงานวิจัย
ในการเขยีนรายงานวิจยั	 มักจะพบข้อผิดพลาดในหลาย	ๆ	ประการ	ซึง่ผูเ้ขียนรายงานวจิยัควรเรยีนรู้

และหลีกเลี่ยง	Earl	A.	Lvorak	ได้รวบรวมและเขียนถึงข้อผิดพลาดในการเขียนรายงานวิจัยไว้ดังนี้	

1.  หัวข้อปัญหาวิจัย

1.1		ยาวมาก	ไม่สะท้อนปัญหาที่จะต้องวิจัยให้เห็นอย่างเด่นชัด

1.2		กว้างเกินไป	หรือแคบเกินไปกว่าหัวข้อปัญหาที่ระบุไว้

1.3		ไม่เขียนให้เห็นถึงความเฉพาะเจาะจง	นิยาม	หรือจุดประสงค์ของหัวข้อวิจัย

1.4		ยากที่จะเข้าใจว่า	ปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคืออะไร

1.5		กว้างมากจนยากที่ผู้วิจัยคนเดียวจะท�าได้ส�าเร็จ

1.6		ขาดความน่าสนใจ

1.7		ขาดการแสดงถึงความคดิรวบยอด	หรอืองค์ความรูท้ีส่�าคญัท่ีเป็นพืน้ฐานของหวัข้อปัญหา

1.8		ไม่นิยามศัพท์เฉพาะหรือนิยามไม่ชัดแจ้ง



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

8-14 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

2.  วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

2.1		ไม่มีวรรณคดีที่เก่ียวข้อง

2.2		วรรณคดีที่เกี่ยวข้องมีน้อยมาก	หรือได้มาจากการสังเกตของผู้วิจัยเอง

2.3		วรรณคดีที่เกี่ยวข้องที่น�ามาเขียนนั้น	ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาวิจัย

2.4		ขาดการจัดล�าดับวรรณคดีที่เกี่ยวข้องให้น�าศึกษา

2.5		ไม่ระบุวรรณคดีที่เกี่ยวข้องว่า	กล่าวว่าอย่างไร	ใช้การตัดสินใจของตนเอง

2.6		ไม่ระบุรายชื่อวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้องไว้

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

3.1		ไม่ระบุวิธีด�าเนินการวิจัย

3.2		เขียนวิธีด�าเนินการวิจัยไว้ไม่เหมาะสม	ยากต่อการท�าความเข้าใจ

3.3		มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีด�าเนินการวิจัย

3.4		ไม่ระบุลักษณะหรือธรรมชาติของข้อมูลที่น�ามาวิจัย

3.5		ไม่ระบุแหล่งข้อมูล	ตลอดจนเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

3.6		ไม่ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.7		ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.8		เลือกกลุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม	จ�านวนกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปหรือมากเกินความจ�าเป็น

3.9		ขาดการตรวจสอบความเทีย่งตรง	 (validity)	และความเชือ่มัน่	 (reliability)	ของเครือ่งมอื 

ที่ใช้

3.10		ไม่ระบุขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	และการแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

3.11		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง	เหมาะสม

3.12		ในการวิจัยเชิงทดลอง	ขาดการควบคุมหรือไม่ระมัดระวังสิ่งที่จะมีผลต่อการทดลอง

4.  ข้อค้นพบ

4.1		ไม่ระบุวิธีวิเคราะห์ข้อมูล

4.2		ไม่ระบุข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์	จะบอกแต่เพียงว่า	ได้ข้อมูลอะไรมา

4.3		ข้อค้นพบไม่สมบูรณ์

4.4		แสดงความอคติของผู้วิจัยอย่างชัดเจน

4.5		ไม่ระบุข้อค้นพบในกลุ่มย่อย	ๆ	ของการวิจัย

4.6		การสรุปข้อค้นพบสับสนมาก	ขาดยุทธวิธีในการสรุปข้อค้นพบที่น่าสนใจ

4.7		ขาดการอ้างอิงในการสรุปข้อค้นพบกับผลงานวิจัยอ่ืน	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

4.8		สรุปจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมากกว่าผลการวิจัยที่ตนเองค้นพบ

4.9		ขาดความชัดเจนระหว่างการสรุปกับข้ออ้างอิงหรือวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
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กล่าวโดยสรุป	การเขียนรายงานวิจัยมีความแตกต่างไปจากการเขียนรายงานทั่วไปอยู่หลายประการ	

และการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ควรค�านึงถึงหลักการท่ีกล่าวมาข้างต้น	และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่

ได้น�าเสนอเป็นตัวอย่างในเรื่องน้ี

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.1

เรื่องที่ 8.2.2  โครงสร้างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

โครงสร้างรายงานวิจัย
ในการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์จะคล้ายคลึงกับรายงานวิจัยทั่ว	 ๆ	 ไป	 โดยจะมีโครงสร้างที่

เป็นองค์ประกอบส�าคัญ	3	ส่วนได้แก่	

ส่วนที่	1	ส่วนน�า	

ส่วนที่	2	ส่วนเน้ือหา	

ส่วนที่	3	ส่วนอ้างอิง

ส่วนที่ 1 ส่วนน�า	ในส่วนที่	1	ที่เป็นส่วนน�าจะประกอบด้วย	

1.		ปกรายงาน

2.		บทคัดย่อ

3.		กิตติกรรมประกาศ

4.		สารบัญ

5.		สารบัญตาราง

6.		สารบัญ	ภาพ/แผนภูมิ	

โดยมีรายละเอียดดังน้ี	

1.  ปก	จะประกอบด้วย

1.1		ชื่อเรื่องของงานวิจัย

1.2		ชื่อผู้วิจัย/คณะวิจัย

1.3		ชื่อสถาบันที่ท�าวิจัย	(ในกรณีที่ท�าในนามของสถาบัน)

1.4		ปี	พ.ศ.	ที่เขียนรายงานวิจัย
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2.  บทคัดย่อ (Abstract) เป็นส่วนที่สรุปสาระส�าคัญของงานวิจัยโดยจะเขียนถึงความเป็นมา	

วัตถุประสงค์	 ขอบเขตการศึกษา	ผลสรุปของการวิจัย	 การเขียนควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ทั้งนี	้

เพื่อความสะดวกส�าหรับผู้สนใจในหัวข้อวิจัยที่เป็นชาวต่างประเทศ

3.  กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement)  เป็นส่วนที่ผู้วิจัยเขียนขอบคุณผู้มีส่วนท�าให้งาน

วิจัยนี้ส�าเร็จได้

4.  สารบัญ (Table of Contents)	จะเป็นส่วนที่ให้เห็นภาพทั้งหมดของงานวิจัย	และช่วยท�าให้

ผู ้อ่านสามารถค้นคว้าสาระต่าง	 ๆ	 ในรายงานวิจัยได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น	 โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 

ส่วนส�าคัญเป็นบท	ๆ	

5.  สารบัญตาราง (List of Tables)	 ในกรณีที่มีการแสดงตารางในรายงานวิจัยน้ัน	 ก็ควรมี 

การระบุไว้ในสารบัญตารางด้วยโดยให้หมายเลขตารางไว้

6.  สารบัญ ภาพ/แผนภูมิ เช่นเดียวกับตาราง	 หากมีแผนภูมิ	 หรือภาพในรายงานวิจัย	 ก็จะ

ต้องระบุไว้ด้วยเช่นกัน

7.  บท (Chapter)  เป็นการแบ่งสาระส�าคัญหลักของรายงานออกเป็นบทต่าง	ๆ	ซึ่งมักจะเริ่ม

จากบทน�า	 (Introduction)	 บทท่ี	 2	 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ส่วนบทต่อ	 ๆ	 ไปอาจจะเกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย	 และข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย	 บทเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 บทสุดท้ายจะเป็นส่วน

ของการสรุปและ	ข้อเสนอแนะ

8.  บรรณานุกรม เป็นส่วนที่รวบรวมเอกสารที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 โดยจะต้องเขียน

ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์สากล

9.  ภาคผนวก เป็นส่วนที่น�าเอาเนื้อหาที่อาจไม่จ�าเป็นต้องน�าไปไว้ในส่วนเนื้อหาของรายงาน

วิจัย	เพราะเป็นรายละเอียด	เช่น	กฎหมาย	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น
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ตัวอย่างสารบัญ

สารบัญ

	 	 หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย		 ก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		 	ข

กิตติกรรมประกาศ		 	ค

สารบัญตาราง		 	ง

สารบัญแผนภูมิ/แผนภาพ	 	1

บทท่ี	1	บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของเรื่อง	

วัตถุประสงค	์

ขอบเขตการศึกษา	

ข้อตกลงเบื้องต้น	

สมมติฐาน	(ถ้ามี)	

นิยามศัพท์	(ถ้ามี)	

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	

บทท่ี	2	กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	

กรอบแนวคิด	

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	

บทท่ี	3	ระเบียบวิธีการวิจัย	

รูปแบบการวิจัย	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

เคร่ืองมือการวิจัย	

การเก็บข้อมูล	

สถติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	(กรณีการวิจัยเชิงปริมาณ)	

บทท่ี	4	ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย	

บทท่ี	5	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	

บทท่ี	6	สรุปผลและข้อเสนอแนะ	

บรรณานุกรรม	

ภาคผนวก	
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ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา

ส่วนที่	2	นี้นับเป็นส่วนที่ส�าคัญของรายงานวิจัยเพราะจะประกอบด้วยสาระต่าง	ๆ	ที่จะท�าให้ผู้อ่าน	

ได้เข้าใจถึงสาระส�าคัญของงานวิจัย	 โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นบท	 ได้แก่	 (รายละเอียดวิธีเขียนรายงาน 

ฉบับ	สมบูรณ์อยู่ในเร่ืองที่	8.3.2)

บทที่	1	บทน�า

บทที่	2	แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

บทที่	3	ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่	4	ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย

บทที่	5	ผลการวิเคราะห์

บทที่	6	ผลสรุปและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง

ส่วนที่	3	เป็นการอ้างอิงแหล่งค้นคว้าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ท�าการค้นคว้าในการวิจัยนั้น	ซึ่งประกอบด้วย

เชิงอรรถและบรรณานุกรม	โดยในส่วนน้ีโปรดศึกษารายละเอียดในเรื่องที่	8.3.3

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.2
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ตอนที่ 8.3

วิธีเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	8.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง	

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	8.3.1		วิธีเขียนรายงานความก้าวหน้า	

เรื่องท่ี	8.3.2			 วิธีเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	

เรื่องท่ี	8.3.3		วิธีเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม

แนวคิด
1.	 	รายงานความก้าวหน้าการวิจัยเป็นเอกสารการวิจัยที่มุ่งรายงานผลการด�าเนินงานในช่วง

ของการวิจัยให้กับผู้ให้ทุนได้รับทราบ	 ซึ่งจะมีรูปแบบตามท่ีผู้ให้ทุนก�าหนดหรือผู้วิจัย 

อาจก�าหนดขึ้นตามความเหมาะสม

2.	 	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสารการวิจัยขั้นสุดท้ายที่ผู้วิจัยเขียนขึ้นตามเค้าโครงที่

ก�าหนดไว้ล่วงหน้า

3.	 	เชิงอรรถเป็นแหล่งที่แสดงข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงในงานวิจัยนั้น	 และบรรณานุกรมเป็น

แหล่งที่แสดงเอกสารที่ผู ้วิจัยใช้ค้นคว้าในการวิจัยนั้น	 ซึ่งทั้งการเขียนเชิงอรรถและ

บรรณานุกรมมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	8.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 	อธิบายวิธีเขียนรายงานความก้าวหน้าการวิจัยได้

2.		อธิบายวิธีเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้

3.		อธิบายเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมได้
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เรื่องที่ 8.3.1 วิธีเขียนรายงานความก้าวหน้า

วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าวหน้า	เป็นเอกสารที่ผู้วิจัยจัดท�าขึ้นในกรณีท่ีผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	โดยน�าเสนอให้ผู้ให้ทุนได้รับทราบถึงผลความก้าวหน้าของการด�าเนินการวิจัยตาม	

ประเด็นที่ก�าหนดภายในระยะเวลาท่ีระบุไว้ในแผนการด�าเนินงานวิจัยท่ีได้เสนอต่อผู้ให้ทุนไว้ก่อนหน้านี้

ส่วนประกอบของรายงานความก้าวหน้า
โดยทั่วไป	รายงานความก้าวหน้าจะประกอบด้วย	2	ส่วนส�าคัญได้แก่	ส่วนน�า	และส่วนเน้ือหา	ดังน้ี

1.  ส่วนน�า

1.1	ชื่อโครงการ	ระบุช่ือโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

1.2		ผู้รับผิดชอบโครงการระบุชื่อผู้วิจัยทั้งหมดเริ่มจากหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะวิจัย	

(ใน	กรณีที่มีหลายคน)

1.3		ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย	ระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ด�าเนินการวิจัย	และวัน	 เดือน	

ปีที่เร่ิมและสิ้นสุดการท�าวิจัย

1.4		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ระบุจ�านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ด�าเนินงานวิจัย

1.5		ช่วงเวลาที่รายงาน	ระบุว่า	เป็นรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ีเท่าใด	ระหว่างช่วงเวลาใด

2.  ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่เป็นสาระในการด�าเนินการวิจัย	ประกอบด้วย

2.1		วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	ผู้เขียนต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยในรายงาน	

ความก้าวหน้าให้ตรงกับที่ระบุในโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ

2.2		ผลงานทีไ่ด้ด�าเนนิงานไปแล้ว	ระบถึุงผลการวจิยัทีไ่ด้ด�าเนินการไปในช่วงของการรายงาน	

รวมถึงปัญหา	อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด�าเนินการวิจัย	งบประมาณที่ใช้ไป

2.3		งานวิจัยที่จะด�าเนินการต่อไป	 ระบุถึงงานวิจัยที่จะด�าเนินการต่อไปตามแผนด�าเนินงาน	

วิจัยที่ก�าหนดไว้

ทั้งนี้	 ในการรายงานความก้าวหน้าแต่ละครั้ง	 หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นผู้น�าเสนอรายงาน 

โดย	ลงชื่อในท้ายรายงาน	และวัน	เดือน	ปี	ที่รายงานด้วย
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ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่ือโครงการ...........................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ...............................................................................................................................	

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ.......................................................................................................................

เร่ิมท�าการวิจัยเมื่อเดือน.............................................	สิ้นสุดการวิจัยเดือน.................................................	

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยระหว่างเดือน...........................	ถึงเดือน...............................................

ได้รับเงินอุดหนุนประจ�าปี..............................................	จ�านวนเงิน........................................................

1.		วัตถุประสงค์ของโครงการ	(โดยสรุป)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2.		งานวิจัยท่ีได้ท�าไปแล้วในช่วงระยะเวลาท่ีรายงาน	(โดยละเอียด)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3.		งานตามโครงการที่จะท�าในงวดต่อไป	(โดยสังเขป)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

	 		 ลงชื่อ...........................หัวหน้าโครงการ

	 		 (																														)

	 		 วันที่...............................
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โดยสรุป	 หลักการส�าคัญในการเขียนรายงานความก้าวหน้า	 ได้แก่	 ผู้เขียนรายงานความก้าวหน้า 

จะต้องเขียนให้ครบถ้วนตามแบบที่ก�าหนดโดยหน่วยงานผู้ให้ทุน	มีสาระส�าคัญตรงตามที่ได้รับอนุมติจาก

แหล่งทุน	และกระชับ	ได้ใจความ	ไม่วกวน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.1

เรื่องที่ 8.3.2  วิธีเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	(Final	Report)	เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญของการวิจัยที่เป็นผลผลิตของ	

การด�าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ	และทรัพยากรต่าง	ๆ	เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์

ตามที่ต้องการ	 ดังนั้น	 การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยควรให้ความส�าคัญอย่างมาก	 โดย

จะมีการแบ่งออกเป็นบท	ๆ	และมีวิธีการเขียน	ดังน้ี

บทที่	 1	 บทน�า	 จะประกอบด้วยส่วนส�าคัญของเนื้อหาที่ส่วนหนึ่งจะปรากฏอยู่ก่อนแล้วในข้อเสนอ	

โครงการวิจัยท่ีจะต้องท�าก่อนที่จะเริ่มวิจัย	(ดูรายละเอียดในหน่วยท่ี	8)	ได้แก่

1.		ความเป็นมาและความส�าคัญของเร่ือง	เป็นส่วนที่ผู้เขียนรายงานวิจัยจะต้องอธิบายถึงความเป็น	

มาของเรื่องที่วิจัย	และต้องชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการศึกษาเรื่องนี้

2.		วัตถุประสงค์	เป็นการระบุถึงประเด็นส�าคัญที่ผู้วิจัยต้องการวิจัย

3.		ขอบเขตการศกึษา	เป็นการเขยีนถึงขอบเขตทีผู้่วจิยัจะครอบคลมุทัง้ในแง่ของพืน้ที	่และประเด็น

ศึกษา

4.		ข้อตกลงเบื้องต้นในบางครั้ง	 ผู้วิจัยอาจมีข้อตกลงเบื้องต้นหรือเงื่อนไขบางประการในการวิจัย	

เช่น	 การศึกษาเรื่องระบบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ผู้วิจัยอาจมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า 

เงินอุดหนุนยังคงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างการคลังท้องถ่ิน	 ไม่ว่าโครงสร้างการคลังท้องถ่ินจะมี

การเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	เกิดขึ้นก็ตาม

5.		สมมตฐิานวิจยั	ส่วนนี	้อาจมหีรือไม่มกีไ็ด้ขึน้อยูก่บัขนาดของกลุม่ตวัอย่าง	และวธิกีารเกบ็ข้อมลู	

ซึ่งในการวิจัยเชิงปริมาณ	จะมีขนาดตัวอย่างจ�านวนมากและต้องใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ	

พิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไว้ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพ	มักจะไม่มีการก�าหนดส่วนนี้เพราะจะศึกษาข้อมูลเจาะ

ลึก	และใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ของผู้วิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดที่ใช้

6.		นิยามศัพท์	 เป็นส่วนที่ผู้เขียนงานวิจัยจะให้นิยามค�าศัพท์ที่ส�าคัญที่ใช้ในการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่าน

มีความเข้าใจที่ตรงกัน
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7.		ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ	 เป็นส่วนท่ีผู้วิจัยคาดว่า	 เม่ืองานวิจัยส�าเร็จแล้ว	 จะเกิดประโยชน์ใน

ด้านใดบ้าง

บทที่ 2 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 เป็นบทที่ส�าคัญในฐานะที่จะให้ผู้อ่านได้รู้และเข้าใจว่า	

ผูว้จิยัใช้แนวคดิ	ทฤษฎใีดเป็นกรอบแนวคดิ	(Conceptual	Framework)	ในการวจิยัครัง้น้ี	ซ่ึงเรือ่งน้ีมี	ความ

ส�าคัญมากเพราะหากผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดที่ไม่ชัดเจน	 หรือน�าแนวคิด	 ทฤษฎีที่ไม่เหมาะสมมาใช้ศึกษา 

ก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจัยชิ้นนั้น	 ดังนั้น	 ในข้ันการรายงานเขียน	ผู้เขียนจะต้องมี	

ความเข้าใจกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยน�ามาใช้ในการศึกษาเพ่ือให้สามารถน�ามาอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน	

นอกจากนี้	 ผู้เขียนงานวิจัยต้องสรุปสาระส�าคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลงานที่ม ี

ผู้ท�าไว้ก่อนหน้าที่นี้แล้วมาน�าเสนออย่างเป็นระบบ

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย	 เป็นบทที่อธิบายถึงรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่	

การออกแบบวิจัยไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและเชื่อม่ันว่า	 งานวิจัยน้ีมีระเบียบวิธี	

การวิจัยอย่างเป็นระบบ	เที่ยงตรง	และน่าเชื่อถือ

บทที ่4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัเรือ่งทีว่จิยั	ในบทนี้	ผู้เขียนรายงานวิจัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา	

ในรายละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ถึงสาระส�าคัญอันเป็นประเด็นที่จะต้องวิจัย	 เช่น	 การศึกษาเก่ียวกับปัญหา	

การทจุริตในการเลอืกตัง้ระดับท้องถิน่	ผูเ้ขยีนรายงานวจิยัจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับระบบการเลอืกตัง้ในระดับ

ท้องถิ่นอย่างชัดเจนว่า	 มีการด�าเนินการอย่างไร	 มีผู้ใดเก่ียวข้อง	 มีกฎหมาย	 ระเบียบก�าหนดในเรื่องน้ีไว้

อย่างไรอันจะท�าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเช่ือมโยงกับบทต่อไปซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจากสนาม

บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	เป็นบทที่เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างวิจัยจะ	

โดยการสัมภาษณ์	 ทอดแบบสอบถาม	 หรือวิธีการใดก็ตามที่ระบุไว้ในระเบียบวิธีวิจัย	 และมีการทดสอบ	

สมมติฐานในกรณีของการวิจัยเชิงปริมาณหรือการตีความข้อมูลโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ระบุไว้ใน

บทที่	2	ในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบค�าถามวิจัยที่ตั้งไว้

บทท่ี 6 สรปุผลและข้อเสนอแนะ  เป็นบทสุดท้ายของรายงานวิจัยที่มีความส�าคัญเพราะเป็นการสรุป

ในภาพรวมทั้งหมดของรายงาน	และมีข้อเสนอแนะอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งถือเป็นผลผลิต

ที่เป็นหัวใจของรายงานวิจัย	 แต่ในงานวิจัยบางชิ้น	 ผู้เขียนรายงานวิจัยไม่ให้ความส�าคัญในบทนี้เท่าที่ควร	

ท�าให้งานวิจัยลดคุณค่าไป	 เช่น	มีข้อเสนอแนะที่ไม่ตอบค�าถามวิจัยได้ครบถ้วน	หรือกว้าง	 เลื่อนลอย	 เกิน

กว่าท่ีจะน�าไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนท้ายสุดของบทสุดท้ายจะเป็นส่วนของบรรณานกุรมซึง่จะแสดงรายการเอกสารทีผู่ว้จิยัใช้อ้างองิ

หรือศึกษาทั้งหมด

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.2
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เรื่องที่ 8.3.3  การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม

การเขียนเชิงอรรถ
การเขียนเชิงอรรถ	 เป็นการอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในรายงานวิจัยนั้น	 ทั้งนี้การอ้างอิงเป็นที่ส�าคัญและ	

จ�าเป็นเนื่องจากเป็นการบ่งบอกท่ีมาของแหล่งข้อมูลที่น�ามาใช้ประกอบการเขียนรายงาน	รวมถึงท�าให้ผู้ที่อ่าน	

รายงานแล้วสนใจเอกสารที่น�ามาอ้างอิง	 สามารถจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวได้	 ที่ส�าคัญเป็น 

การให้เกียรติเจ้าของผลงานที่ผู้วิจัยน�ามาอ้างอิงในรายงาน

การอ้างอิงเอกสารที่ใช้กันอยู่ในการเขียนรายงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการต่าง	ๆ	มีอยู่หลายระบบ	

เช่น	 ระบบทูราเบียน	 (Turabian)	 ระบบเอพีเอ	 (American	Psychological	Association:	APA)	 ระบบ	

แวนคูเวอร์	(Vancouver)	ระบบฮาร์วาร์ต	(Harvard)	แต่ในทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักนิยม

ใช้ระบบเอพเีอ	นอกจากน้ี	บางสถาบันการศกึษากไ็ด้ก�าหนดระบบการอ้างองิเอกสารของตนเองข้ึนมาใช้ภายใน

สถาบันอีกด้วย	ซึ่งผู้เขียนรายงานวิจัยควรเลือกใช้ระบบการอ้างอิงให้เหมาะสม	และท่ีส�าคัญคือ	ต้องมีความ

เข้าใจในระบบนั้นดีก่อนที่จะน�ามาใช้	และต้องน�ามาใช้ในรายงานวิจัยนั้นโดยตลอดจนจบ

การเขียนเชิงอรรถ	มี	2	วิธีคือ	

1.		การเขียนเชิงอรรถแบบแทรกในเน้ือหา

2.		การเขียนเชิงอรรถแบบแยกออกจากเนื้อหา

1.  การเขียนเชิงอรรถแบบแทรกในเนื้อหา	 	 การเขียนเชิงอรรถแบบนี้เป็นการระบุแหล่งที่มาของ

ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการอ้างอิงในวงเล็บตรงข้อมูลหรือข้อความนั้น	การอ้างอิงแบบนี้เป็นการอ้างอิงโดย

ใช้ช่ือบุคคล	หรือเรียกว่า	“ชื่อ-ปี”	หรือ	“นาม-ปี”	โดยระบุชื่อเจ้าของข้อมูลหรือข้อความ	ปี	พ.ศ.	หรือ	ค.ศ.	

และหน้าที่อ้างอิงไว้ในเนื้อหาที่คัดลอกมา	 และต้องไม่ลืมท่ีจะระบุแหล่งที่มาอย่างสมบูรณ์ในบรรณานุกรม	

ดังตัวอย่าง

1.1  กรณีอ้างอิง นาม-ปี ไว้ก่อนข้อความที่อ้างอิง	ในกรณีที่มีการอ้างอิงผลงานของบุคคลอ่ืน	

จะใส่ช่ือ	นามสกุลของบุคคล	ในเนื้อหา	และใส่ปี	พ.ศ.	และหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บหลังเน้ือหา	กรณีที่บุคคล	

ที่อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ	จะใช้เฉพาะนามสกุล	ปี	และหน้าที่อ้างอิง	หากไม่มีการระบุ	

ชื่อบุคคล	แต่ละระบุชื่อหน่วยงาน	คณะกรรมการ	 จะใส่ชื่อหน่วยงาน	คณะกรรมการน้ัน	และหน้าที่อ้างอิง	

ตัวอย่างเช่น

สจุติ	บญุบงการ	(2521,	น.	188)	เหน็ว่า	แนวโน้มทีส่�าคัญอันหน่ึงในการศึกษาเรือ่งการพฒันาการ

ทางการเมืองคือมีการหันไปศึกษาพัฒนาการทางการเมืองของยุโรปและอเมริกามากขึ้น

เดวิด	อีสตัน	(1956,	p.	23)	ให้ความหมาย	“การเมือง”	ว่า	เป็นระบบความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดสรรสิ่งมีคุณค่าต่าง	ๆ	“เพื่อสังคม”
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สถาบันพระปกเกล้า	 (2544,	 น.	 9-10)	 อธิบายว่า	 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหมายถึง 

การ	ที่อ�านาจการตัดสินใจไม่ควรเป็นของคนกลุ่มน้อย	แต่อ�านาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน

เพื่อ	ทุก	ๆ	คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม

1.2  กรณอ้ีางไว้ท้ายข้อความหรือข้อมลูทีน่�ามาอ้างองิ	ให้ใส่ชือ่ผูแ้ต่ง	หน่วยงาน	คณะกรรมการปี	

และหน้าที่อ้างถึงภายในวงเล็บท้ายข้อความหรือข้อมูลน้ัน	หากผู้แต่งมีมากกว่า	3	คน	ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก

และตามด้วย	“และคณะ”	หรือ	“et.	al”	ไว้ในวงเล็บ	ตัวอย่างเช่น

แนวโน้มที่ส�าคัญอันหนึ่งในการศึกษาเรื่องการพัฒนาการทางการเมืองคือมีการหันไปศึกษา	

พัฒนาการทางการเมืองของยุโรปและอเมริกามากข้ึน	(สุจิต	บุญบงการ,	2521,	น.	188)

1.3  กรณอ้ีางข้อความหรอืข้อมลูของผูแ้ต่งคนเดยีวกนัจากหนังสอืหลายเล่ม หลายแหล่งและ 

เป็นปี พ.ศ. เดยีวกนั	ให้แยกเล่มที่อ้างด้วยการใส่อักษร	ก,	ข,	ค	ในเอกสารภาษาไทย	และ	a,	b,	c	ในเอกสาร

ภาษาอังกฤษไว้ท้ายปีน้ัน	ตัวอย่างเช่น

การเมือง	หมายถึง	“......”	(จุมพล	หนิมพานิช,	2528	ก,	น.	7)

แนวทางหลักในการวิเคราะห์การเมืองแยกได้เป็น	“.....”	(จุมพล	หนิมพานิช,	2528ข,	น.	65)

2.  การเขียนเชิงอรรถแบบแยกออกจากเนื้อหา เป็นวิธีการเขียนเชิงอรรถที่แยกแหล่งท่ีมาของ	

เอกสารหรือข้อมูลออกจากเนื้อหา	 ซ่ึงวิธีนี้เป็นวิธีการเขียนเชิงอรรถที่ใช้ตัวเลขก�ากับข้อความในเนื้อหา	และ	

เขียนเชิงอรรถไว้ด้านล่างของกระดาษหน้าที่มีเลขเชิงอรรถก�ากับนั้น	 ส่วนการล�าดับเลขจะเขียนแบบให้	

หมายเลขเฉพาะหน้านั้นก็ได้	เช่น	ในหน้านั้นมีเชิงอรรถ	2	เชิงอรรถ	ก็ให้ล�าดับหมายเลข	1	และ	2	ไว้ในหน้า	

นั้นโดยไม่ค�านึงว่า	ก่อนหน้านี้จะมีเชิงอรรถมาแล้วหรือไม่	หรืออาจจะให้หมายเลขเชิงอรรถเรียงล�าดับตั้งแต่

เลข	1	ในบทแรกไปจนจบรายงานวิจัยน้ันเลยก็ได้	ตัวอย่างเช่น

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	 2475	 เกิดข้ึนเพราะความไม่สามารถของระบบเดิมที่จะตอบ	

สนองความต้องการของกลุ่มคน
1	ชัยอนันต์	 สมุทวาณิช.	 (2523).	การเมือง-การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย.	 กรุงเทพฯ:	

ส�านักพิมพ์บรรณกิจ.	น.	188.

การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม	 เป็นที่รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนั้น	 จะน�ามาอ้างอิงเป็น

เชิงอรรถหรือไม่ก็ตาม	หรืออาจเป็นเพียงการน�ามาศึกษาเท่านั้น	ก็ควรน�ามาใส่ในบรรณานุกรม	เพื่อประโยชน์

ส�าหรับผู้อ่านงานวิจัยหากต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม	การเขียนบรรณานุกรมมีรูปแบบการเขียนเช่นเดียวกับ

เชิงอรรถ	 เพียงแต่ต้องเรียงล�าดับตามตัวอักษร	 โดยไม่ต้องใส่ตัวเลขก�ากับหน้าเอกสาร	 และวงเล็บ	หลังชื่อ

เอกสารที่อ้าง	และต้องเรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ	ตัวอย่างเช่น
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1	 ชัยอนันต์	 สมุทวณิช.	 (2523).	การเมือง-การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย.	 กรุงเทพฯ: 

ส�านักพิมพ์บรรณกิจ.

Gurr,	T.B.	(1970).	Why Men Rebel.	Princeton:	Princeton	University	Press.

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.3
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ตอนที่ 8.4 

ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	8.4	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง	

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	14.4.1		ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

เรื่องท่ี	14.4.2		ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.	 	รายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณจะให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ	่

และใช้สถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.	 	รายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพจะให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลในเชิงลึก 

มีจ�านวนตัวอย่างไม่มาก	และใช้แนวคิด	ทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	8.4	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		 เข้าใจวิธีการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณได้

2.		 เข้าใจวิธีการเขียนรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพได้
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8-28 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 8.4.1  ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

ในท่ีนี้ได้น�าเอารายงานวิจัยเรื่อง	ระบบการเงินการคลังของการปกครองท้องถิ่นไทย	ศึกษากรณีเงิน

อุดหนุน2	ซึ่งเสนอให้กับคณะกรรมการวิจัยและพัฒนารัฐสภา	 เมื่อปี	 2544	มาเป็นตัวอย่างของรายงานวิจัย

ทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

เค้าโครงรายงานวิจัย 

บทที่ 1 บทน�า

1.1	ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

1.2	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.3	ข้อตกลงเบื้องต้น

1.4	ขอบเขตของงานวิจัย

1.5	นิยามศัพท์/นิยามปฏิบัติการ

1.6	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	

บทที่ 2 กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี

2.1	วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

2.2	กรอบแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

2.3	สมมติฐานในการวิจัย	

บทที่ 3 วิธีด�าเนินการวิจัย

3.1	ระเบียบวิธีวิจัย

3.2	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.3	การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4	การวิเคราะห์ข้อมูล	

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปสาระส�าคัญของรายงานวิจัย 
บทที่ 1 บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

หน้าท่ีส�าคัญประการหน่ึงของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละประเทศคือ	การจัดหาบริการสาธารณะต่าง	ๆ	

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น	แต่เนื่องจากท้องถิ่นอาจมีรายได้ไม่เพียงพอส�าหรับ
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8-29การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

การจัดบริการสาธารณะ	จึงต้องพึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในรูปเงินอุดหนุน	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่น	 เงินอุดหนุนจึงเป็นดัชนีส�าคัญที่จะมุ่งชี้ถึงอ�านาจในการปกครอง

ตนเองของท้องถิ่น

การศึกษาน้ีจึงมุ่งจะตอบปัญหาวิจัย	ดังนี้

1.		สภาพการณ์เกี่ยวกับการพ่ึงตนเองทางการคลังของท้องถิ่นเป็นอย่างไร

2.		ประเภทเงินอุดหนุนที่ให้ควรเป็นอย่างไร	แนวโน้มของการใช้เงินอุดหนุนควรมีลักษณะเช่นใด	

และกิจกรรมที่จะใช้เงินอุดหนุนควรมีอะไรบ้าง

3.		หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนของหน่วยงานท่ีเป็นผู้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น	ควร

เป็นอย่างไร	และควรใช้ดัชนีใดมาก�าหนด

4.		ปัจจัยที่มีผลต่อการขอรับเงินอุดหนุนมีอะไรบ้าง

5.		หลักเกณฑ์ในการใช้เงินอุดหนุนของท้องถิ่นเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.		เพื่อวิเคราะห์การพึ่งตนเองทางการคลังของท้องถิ่น

2.		เพื่อวิเคราะห์ประเภทของเงินอุดหนุน	 กิจกรรมที่ใช้และแนวโน้มของการใช้เงิน

อุดหนุน

3.		เพื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่เป็นผู้จัดสรรเงิน

อุดหนุน	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.		เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.		เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อตกลงเบื้องต้น

1.		เงนิอดุหนนุยงัคงเป็นองค์ประกอบหนึง่ของโครงสร้างการคลงัท้องถิน่	ไม่ว่าโครงสร้าง

การคลังท้องถ่ินจะมีการเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	เกิดขึ้นก็ตาม

2.		หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น	ไม่ได้เป็นเรื่องของนโยบายทางการ

เมือง	หากแต่สามารถอธิบายได้ทางวิชาการโดยใช้วิธีเชิงศาสตร์

3.		รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ทั้งสิ้น

ขอบเขตการวิจัย

ศกึษาเฉพาะเงนิอดุหนนุทีร่ฐับาลให้แก่ท้องถ่ินรปูแบบ	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนจงัหวดั	

และองค์การบริหารส่วนต�าบล	เท่าน้ันไม่รวมกรุงเทพฯ	และเมืองพัทยา	

นิยามศัพท์

เงินอุดหนุนทั่วไป	หมายถึง	เงินที่รัฐบาลจัดสรรไปให้แก่ท้องถ่ินโดยมีการก�าหนดพันธะ

หรือเงื่อนไขที่ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามเอาไว้ด้วย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	หมายถึง	 เงินที่รัฐบาลจัดสรรไปให้แก่ท้องถ่ินโดยมีการก�าหนด

พันธะ	หรือเงื่อนไขที่ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามเอาไว้ด้วย
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8-30 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.		จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนทาง 

ด้านการคลัง

2.		จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายและการวางแผนทางการคลังทั้งในระดับ

ประเทศ	และระดับท้องถิ่น

3.		จะเป็นประโยชน์ต่อการตรากฎหมายทางการคลังที่จะจัดขึ้นหรือปรับปรุงใหม่ใน

อนาคต

บทที่ 2 กรอบความคิดเชิงทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม

ผูว้จิยัได้ส�ารวจแนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วกับการจดัสรรเงินอดุหนนุ	และได้สรปุหลกัการจดัสรร

เงินอุดหนุนในเชิงนโยบาย	ดังน้ี

1.		การให้เงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นจะต้องโปร่งใส	สามารถคาดการณ์ได้	 และไม่ขึ้นอยู่กับการ

เจรจาต่อรอง

2.		การให้เงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่น	 ไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงโดยการสนับสนุน

เงินเพื่อให้ท้องถิ่นผลิตบริการสาธารณะของตนเองได้อย่างเต็มที่

3.		การจะท�าให้เงินอุดหนุนท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รัฐบาลจะต้องมีวัตถุประสงค์ของ

การให้เงินอุดหนุนที่ชัดเจน	รวมทั้งมีหลักเกณฑ์การจัดสรรที่แน่นอน

4.		การให้เงินอุดหนุนควรค�านึงถึงดุลยภาพทางการคลังทั้งแนวดิ่งและแนวราบ

5.		การให้เงินอุดหนุนจะต้องกระตุ้นหรือชักจูงให้ท้องถ่ินกระท�ากิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้า

หมาย	และผลประโยชน์ของชาติ

6.		การให้เงินอุดหนุนจะต้องค�านึงถึงสมรรถนะทางการคลังและความต้องการของท้องถิ่น

7.		การจัดสรรเงินอุดหนุนต้องค�านึงถึงทั้งเชิงรายได้และผลของการทดแทนที่แตกต่างกัน 

ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายของท้องถิ่น

สมมติฐานในการวิจัย

การพ่ึงตนเองทางการคลังของท้องถิ่น

สมมติฐานที่	 1	 เทศบาล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 มี

สมรรถนะในการบริหารงานประจ�า	และสมรรถนะในการบริหารงานพัฒนาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ฯลฯ

บทที่ 3 วิธีด�าเนินการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

ใช้การวจัิยแบบส�ารวจ	(survey	research)	เพือ่ค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเเปรต่าง	ๆ	ทีก่�าหนดขึน้

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

ประชากร	 ได้แก่	 บุคคลที่อาศัยอยู่หรือท�างานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 รวมถึงบุคคล	

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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8-31การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบแผนการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มจังหวัดในแต่ละภาคมาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มชั้นภูมิ

แบบสัดส่วน	 (proportional	 stratified	 stratum)	 และใช้วิธีการทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เช่น	

การวิเคราะห์ถดถอย	ไคว์สแควร์	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เขียนรายงานวิจัยน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่เก็บได้จากแบบสอบถาม	

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานและมีบทสรุปในเรื่องนี้

สมมติฐานที่	1	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	มี	สมรรถนะใน

การบริหารงานประจ�าและสมรรถนะในการบริหารงานพัฒนาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	

บทสรุป	ไม่ปฏิเสธสมมติฐาน	

ฯลฯ

ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับเงินอุดหนุนระบบใหม่ของประเทศไทยใน	5	ประเด็นคือ

1.		รูปแบบของเงินอุดหนุนระบบใหม่

2.		การจัดสรรวงเงินอุดหนุนระดับมหภาคในระบบใหม่

3.		การบริหารเงินอุดหนุนระบบใหม่

4.		มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนระบบใหม่

5.		การเตรียมความพร้อมส�าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับเงินอุดหนุนระบบใหม่

6.		การพึ่งตนเองทางการคลังท้องถิ่น	

บรรณานุกรม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.4 เรื่องที่ 8.4.1
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8-32 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 8.4.2  ตัวอย่างรายงานวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพ

ในที่นี้น�าตัวอย่างรายงานวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบลในระบอบ	

ประชาธิปไตย3	มาเป็นตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ	ดังน้ี

เค้าโครงรายงานวิจัย 

บทที่ 1 บทน�า

ความส�าคัญของปัญหา	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา	

ขอบข่ายในการศึกษา	

วิธีการศึกษา	

ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น 

บทที่ 3 องค์การบริหารส่วนต�าบล

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

โครงสร้างและการจัดองค์การ

รายได้และรายจ่าย

อ�านาจหน้าที่และบทบาท	

บทที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	

บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ แนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ภาคผนวก

สรุปสาระส�าคัญของรายงานวิจัย 
บทที่ 1 บทน�า

ความส�าคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดตั้งขึ้น	 เป็นเสมือนโรงเรียนสอน

ประชาธิปไตยของประชาชนระดับล่างสุด	 ถือได้ว่า	 เป็นองค์กรการเมืองที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา	

ประชาธปิไตย	การพฒันาบทบาทขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะน�าไปสูก่ารปฏิรปูการเมือง	

จึงควรมีการศึกษาในเร่ืองนี้
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.		เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต�าบล

2.		เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค	และความต้องการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการ

ปฏิบัติหน้าที่

3.		เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะสามารถเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ

องค์การ	บริหารส่วนต�าบลได้

ขอบข่ายในการศึกษา

1.		ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต�าบลในลักษณะ

มหภาค

2.		ศึกษาปัญหา	อุปสรรคและความต้องการเชิงนโยบายและการบริหารงานเท่าน้ัน

3.		ศึกษาแนวทางที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต�าบลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะแนวทางที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าสนับสนุนได้

วิธีการศึกษา

1.		ศึกษาข้อมูลเอกสาร

2.		สัมมนาระดมสมอง

3.		การสัมภาษณ์

ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ

1.		ท�าให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต�าบล

2.		ท�าให้ได้ทราบปัญหา	อุปสรรคและความต้องการขององค์การบริหารส่วนต�าบล

3.		ท�าให้ได้รู้ถึงแนวทางที่เหมาะสมในการเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล

บทที่ 2 แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น

หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือหลักการใช้อ�านาจการปกครองมีอยู่	3	ประการ	คือ

1.		หลักการรวมอ�านาจ	(Centralization)

2.		หลักการแบ่งอ�านาจ	(Deconcentration)

3.		หลักการกระจายอ�านาจ	(Decentralization)

การปกครองท้องถิ่นเป็นการจัดระเบียบบริหารบนพื้นฐานของหลักการกระจายอ�านาจ	 โดยมี	

ลักษณะส�าคัญคือ

1.		มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง

2.		มีองค์กรในการบริหารเป็นนิติบุคคล

3.		มีคณะผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

4.		มีอ�านาจอิสระในด้านการคลัง
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5.		มีอ�านาจในการวางนโยบาย	การควบคุมบังคับบัญชา	การบริหารงานและการด�าเนินการ

ของตนเอง

บทที่ 3 องค์การบริหารส่วนต�าบล

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

องค์การบรหิารส่วนต�าบลมวีวิฒันาการเริม่ต้นจากกฎหมายลกัษณะปกครองท้องที	่พ.ศ.	2440	

ที่ก�าหนดให้ต�าบลมีคณะกรรมการต�าบล	ต่อมาในปี	 2499	มีค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงการบริหาร

งานในต�าบลใหม่	ให้มีสภาต�าบลขึ้นเป็นครั้งแรกตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่	222/2499	ท�าหน้าที่ควบคุม

การบริหารงานของคณะกรรมการต�าบล	ต่อมาในปีเดียวกัน	ได้มีกฎหมายระเบียบบริหารราชการส่วนต�าบล	

พ.ศ.	2499	ก�าหนดให้มีองค์การบริหารส่วนต�าบลขึ้น	ก่อนที่จะถูกยุบไปในปี	2515	และมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

มาใหม่ในปี	2537

โครงสร้างและการจัดองค์การ

องค์การบริหารส่วนต�าบลประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ	ได้แก่	สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	

และฝ่ายบริหารได้แก่	คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล	

รายได้และรายจ่าย

พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 พ.ศ.	 2537	 ก�าหนดรายได้ของ	

องค์การบริหารส่วนต�าบลไว้หลายประเภท	 เช่น	 ภาษีอากร	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	 รายได้จาก	

ทรัพยากรธรรมชาติ	เงินกู้	เป็นต้น

อ�านาจหน้าที่และบทบาท

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าที่หน้าที่ในการพัฒนาต�าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

และวัฒนธรรมตามท่ีกฎหมายก�าหนด	รวมถึงมีอ�านาจในการออกข้อบังคับต�าบลเพื่อใช้บังคับในต�าบลเท่าที่

ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

บทที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	มีปัญหาและอุปสรรคส�าคัญ	ได้แก่

1.		องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

2.		องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

3.		บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ แนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีแนวทาง	ดังน้ี	

1.		ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากองค์การบริหารส่วนต�าบล	

2.		อบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้มีมนุษยสัมพันธ์และการท�างานเป็นกลุ่ม	

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
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3.		จัดคู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

4.		จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

5.		ปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนให้เกิดความเป็นธรรม

บรรณานุกรม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.4 เรื่องที่ 8.4.2
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