ISSN 1686-1442

A Content Analysis of Articles published in the Journal of Behavioral Science
DOI: 10.14456/jbs.2017.15

JBS | 1

State of the Art, Gap of Knowledge, and Trends of Publications in Behavioral Science:
A Content Analysis of Articles published in the Journal of Behavioral Science1
Narisara Peungposop2
Received: December 26, 2016

Accepted: February 16, 2017

Abstract
The Journal of Behavioral Science is an academic publication that has published for more than 20
years. It has a long history, though, there is a lack of review and categorized information regarding
the content of behavioral science published in it. This research aimed to synthesize and present the
state of art behavioral science research. The process included all the 147 research articles published
since 1994 till 2014 (a period of 20 years) that were included and analyzed. The technique of
qualitative content analysis was used. Three mains research findings revealed namely, the status
of the research articles, the gaps in research, and the trends of publication in behavioral science.
Based on these findings it is recommended that it would be beneficial for the Behavioral Science
Research Institute as the center of academic publication to enhance the quality of journal and move
forward to ASEAN Citation Index (ACI) in the future.
Keywords: research synthesis, content analysis, journal of behavioral science

1
2

Research Article
Assistant Professor in Behavioral Research Institute, Srinakharinwirot University
Journal of Behavioral Science Vol.23 No.2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University

การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์
DOI: 10.14456/jbs.2017.15

2 | JBS

ISSN 1686-1442

สถานภาพ ช่องว่างความรู้ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์:
การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์1
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ2
บทคัดย่อ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่มากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ยังขาดการประมวลจัด
หมวดหมู่ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์จากบทความวิ จั ย ที่ตี พิ มพ์ เผยแพร่ ในวารสารพฤติก รรมศาสตร์ใ นช่ ว งเวลา 20 ปี ที่ผ่านมานั บตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2557 จํานวน 147 เรื่อง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการสังเคราะห์ให้องค์ความรู้
3 ประเด็น คือ สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งข้อค้นพบจากการสังเคราะห์จะทําให้สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ในฐานะหน่วยงานเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์เห็นทิศทางและแนวโน้มของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
คําสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา วารสารพฤติกรรมศาสตร์

1

บทความวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับทุนงบประมาณรายได้ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนํา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นําที่บูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัย เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มุ่ง สร้างงานวิจัยและองค์ ความรู้ ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิ จัยในสาขาวิ ช าอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีพันธกิจสําคัญที่ผลิตผลงานวิจัยและรวบรวม คัดสรร ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อสาธารณะและประชาชน
ทั่วไป พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติและสากล จากประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัยและพันธกิจหลักของสถาบันฯ ส่งผลให้สถาบันฯ ดําเนินโครงการจัดทําบทความหรือผลิตสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปด้วยการผลิตวารสารฉบับภาษาไทยจํานวน 2 วารสาร ได้แก่ วารสารพฤติกรรมศาสตร์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และวารสารฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 วารสาร คือ International
Journal of Behavioral Science ซึ่งวารสารของสถาบั นฯ ทั้ ง 3 เล่ม ได้ รับการประเมิ นและผ่ า นการรองรั บ
คุณภาพจาก TCI ให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่ม 1 และกําลังพิจารณาเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index
(ACI) ต่อไปในขณะเดียวกัน International Journal of Behavioral Science เพิ่งได้รับคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษเพื่อ
เข้าสู่ฐาน Scopus สําหรับวารสารพฤติกรรมศาสตร์เริ่มเผยแพร่บทความทางพฤติกรรมศาสตร์นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2537 จนกระทั่งปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ผลงานด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีเป้าหมายนําองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการพัฒนาคนและสังคมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับการยอมรับในวงการวารสารด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพและมีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับต้นของประเทศไทย เนื่องจาก
มีกระบวนการคัดเลือกงานวิจัยที่เข้มข้นและบทความผ่านการควบคุมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง
ยึดหลักการผลิตและจัดทําตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ดังนั้น นักวิจัยสาขา
สังคมศาสตร์ในประเทศไทย จึงให้ความสนใจนําบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นจํานวน
มาก จากสถิติจํานวนผู้นิพนธ์บทความที่สนใจนําบทความมาตีพิมพ์ พบว่า มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทําให้
วารสารพฤติกรรมศาสตร์กําหนดออกวารสารเพิ่มจาก 1 ฉบับต่อปี เป็น 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันวารสารพฤติกรรมศาสตร์ได้ผลิตสู่สาธารณะทั้งแบบรูปเล่มและ
ในระบบออนไลน์ จํานวน 245 บทความ ภายในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษ
ถึงแม้ว่าสถาบันฯ จะเผยแพร่บทความด้านพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่มีการประมวล
จั ด หมวดหมู่ ค วามรู้ ด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ ทํ า ให้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ ยั ง กระจั ด กระจาย และ
ผลงานวิจัยขาดความต่อเนื่อง จึงไม่สามารถมองเห็นช่องว่างที่ขาดหาย ทั้งนี้การสังเคราะห์งานวิจัยสามารถนํามาใช้
เป็นเทคนิควิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมความรู้ที่ถูก สร้า งขึ้น ในอดีต และปัจจุบัน ทําให้ไ ด้เ ป็น องค์
ความรู้ต่อยอดในอนาคต อีกทั้งนักวิจัยรุ่นต่อ ๆ มาสามารถนําผลการสังเคราะห์งานวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นคว้าและรวบรวมเป็นเวลานาน ยิ่งในปัจจุบันมีปริมาณงานวิจัย
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ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตที่สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างสะดวก ทําให้เอื้อต่อผู้วิจัยที่จะรวบรวมรายงานการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามที่ต้องการ
แม้นักวิจัยจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัยโดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรนักวิจัย
จําเป็นต้องรวบรวมและประมวลความรู้ที่ได้จากการอ่านผลการวิจัยหลาย ๆ เรื่องเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็น
การสังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบหนึ่ง หรือเรียกว่า ปริทัศน์งานวิจัย (Research Review) ที่ผู้วิจัยต้องกระทํา
อยู่แล้วในฐานะเป็นกระบวนการหนึ่งของการวิจัย ส่วนการใช้การสังเคราะห์งานวิจัยในฐานะวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นงานวิจัยเสร็จสมบูร ณ์ในตัว ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิช าการ
ที่สามารถนําข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นสิ่งสําคัญ
ที่นักวิจัยควรตระหนักและให้ค วามสําคัญในการลงมือปฏิบัติเป็นลําดับแรก ดังนั้น นักวิจัยจึงควรสังเคราะห์
เนื้อหาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงวิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาอย่าง
ลุ ่ม ลึก (นงลัก ษณ์ วิร ัช ชัย , 2542) จากความสํ า คั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์จากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เนื้อ หา (Content Analysis) โดยหวั งว่าผลการสังเคราะห์จะใช้ เป็ นข้อ มูลพื้ น ฐาน
ที่รวบรวมประเด็นการศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์ แบบแผนการศึกษา ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์จะทําให้
สถาบันฯ เห็นทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยเพื่อพัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อตอบปัญหา
การวิจัยที่ว่าสถานภาพของบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์มีลักษณะอย่างไร และอะไรคือ
ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยที่ควรต่อยอด และทิศทางของบทความวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ควรเป็นอย่างไร
การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนนี้เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งการทบทวนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นการทบทวนเอกสารเรื่องการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
และวิธีการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนที่สองเป็นการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตเพื่อให้เ ห็น
สถานภาพของงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ความรู้จากวารสารวิชาการ และส่วนที่ 3 เป็นการนําเสนอกรอบแนวคิดของ
การสังเคราะห์บทความวิจัย
ส่วนที่ 1 ความสําคัญ ความหมาย และวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย
ความสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัยมีความสําคัญ เนื่องจากความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน
มีคุณค่าในฐานะที่เป็นฐานองค์ความรู้ต่อยอดในอนาคต หากงานวิจัยในอดีตถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ นักวิจัยรุ่น
ต่อ ๆ มาสามารถนําผลการสังเคราะห์งานวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ค้นคว้าและรวบรวมเป็นเวลานาน แม้นักวิจัยจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย
โดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรนักวิจัยจําเป็นต้องรวบรวมและประมวลความรู้ที่ได้จากการอ่านผลการวิจัยหลาย ๆ เรื่อง
เข้าด้วยกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบหนึ่ง หรือเรียกว่า การปริทัศน์งานวิจัย (Research
Review) ที่ผู้วิจัยต้องกระทําอยู่แล้วในฐานะเป็นกระบวนการหนึ่งของการวิจัย ส่วนการใช้การสังเคราะห์งานวิจัย
ในฐานะวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในตัว ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการที่สามารถนําข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อการสังเคราะห์
งานวิจัยเป็นสิ่งสําคัญที่นักวิจัยควรตระหนักและให้ความสําคัญในการลงมือปฏิบัติเป็นลําดับแรก ดังนั้น นักวิจัย
จึงควรสังเคราะห์เนื้อหาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงวิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ที่ศึกษาอย่างลุ่มลึก
ความหมาย: สําหรับวิธีการวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถทําได้ 2 วิธี
คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย
แต่ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย เนื่องจากบทความนี้ใช้วิธีนี้เ ป็น
แนวทางในการสั งเคราะห์ การวิเ คราะห์ เ ชิ งคุ ณภาพเพื่อ สั ง เคราะห์ผ ลการวิ จัย เป็ นการบรรยายสรุ ปผลการ
สังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่อง และบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์และ
ความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่านั้น สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งเป็นเทคนิควิจัยที่บรรยายเนื้อหาของข้อความหรือเอกสารโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่าง
เป็นระบบ โดยมีลักษณะของวิธีการ 3 อย่าง คือ มีความเป็นระบบโดยแจงนับถ้อยคํา ประโยค หรือใจความ
มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) โดยที่ไม่มีความรู้สึกของผู้วิจัยเข้าไปเกี่ยวข้อง และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี
(สุภางค์ จันทวานิช, 2531)
วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย: ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา สุภางค์ จันทวานิช (2531) สรุปไว้ 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นแรก การกําหนดขอบเขตในการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อที่จะทําการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการคัดเลือก
ข้อมูล ขั้นที่สอง การวางเค้าโครงของข้อมูลหรือการจัดหมวดหมู่หรือประเภท (Categories) ของข้อมูลโดยคัดเลือก
จากรายชื่อหรือข้อความในเอกสารที่จะนามาวิเคราะห์ ขั้นที่สาม ผู้วิจัยต้องคํานึงถึงบริบทของข้อมูล เพื่อใช้ในการ
บรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่บริบทของข้อมูล รวมถึงกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสม
จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความกว้างขึ้นและนําไปสู่การอ้างใช้กับข้อมูลอื่นได้ ขั้นที่สี่ การวิเคราะห์เนื้อหาจะทํา
กับข้อมูลของเนื้อหางานวิจัย ส่วนการตีความกับเนื้อหาที่ซ่อนอยู่จะทําภายหลังที่ผู้วิจัยสรุปข้อมูลแล้ว และขั้น
สุดท้าย มี 2 แนวความคิด คือ นักวิจัยเชิงปริมาณเห็นว่าการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 4 ขั้นตอนทําให้ผู้วิจัยสามารถลง
มือสรุ ปข้อ มู ลได้อ ย่ างแม่ นยํ า และนําข้อ มูล ไปอ้ างกั บประชากรทั้ งหมดได้ แต่ ความถี่ ของข้อ มูล มิ ได้ แสดงถึ ง
ความสําคัญของข้อมูล ดังนั้นการดึงความสําคัญของสาระของตัวบทอาจใช้วิธีสรุปใจความได้ดีกว่าการวัดความถี่
ของคําก็ได้
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ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์บทความจากวารสาร พบว่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา
มีนักวิชาการที่สังเคราะห์บทความจากวารสารนานาชาติ 5 สาขา คือ วารสารด้านจิตวิทยาการให้คําปรึ กษา
(Journal of Counseling Psychology) วารสารด้านการสื่อสารสุขภาพ (Journal of Health Communication)
วารสารด้านบรรณารั กษ์ และสารสนเทศ (Library and Information Science) วารสารด้ านพยาบาลศาสตร์
(Nursing Journal) และวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบั บภาษาอั ง กฤษ (International Journal of Behavioral
Science) เมื่อพิจารณาสาระสําคัญของการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่ ขอบเขตด้านเวลาของการ
สังเคราะห์ จุดประสงค์ของการสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ และ ประเด็นการสังเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ขอบเขตด้ านเวลา พบว่า มี 4 ช่วงเวลาที่สังเคราะห์ คือ 1) สังเคราะห์วารสาร
ที่เผยแพร่ในปีใดปีหนึ่ง (Walia & Kaur, 2012) 2) สังเคราะห์วารสารที่เผยแพร่มาแล้วเป็นเวลาสองปีย้อนหลัง
(Davies, 2012) 3) สั ง เคราะห์ ว ารสารที่ เ ผยแพร่ ม าแล้ ว เป็ น เวลา 9 ปี ย้ อ นหลั ง (Mohan, Peungposop &
Junprasert, 2016) และ 4) สั ง เคราะห์ ว ารสารที่ เ ผยแพร่ ม าแล้ ว เป็ น เวลา 10 ปี ย้ อ นหลั ง (Walter, Eric &
Rebecca, 2010; Samantha et al., 2013; Tahamtan et al., 2014)
ประเด็นที่ 2 จุดประสงค์ของการสังเคราะห์ พบว่ามี 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อวิเคราะห์
เนื้อหาของบทความหรือศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของบทความ (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Samantha et
al., 2013; Davies, 2012; Walia & Kaur, 2012; Tahamtan et al., 2014; Mohan, Peungposop, Junprasert,
2016) และประการที่สอง เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของบทความจําแนกตามวารสาร (Samantha et al., 2013)
ประเด็ นที่ 3 ประเด็ นของการสั ง เคราะห์ พบว่ า มี 2 ประเด็ น หลั ก คื อ 1) ข้ อ มู ล ด้ านผู้ แ ต่ ง
บทความ เช่น จํานวนของผู้แต่ง สาขาวิชาของผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้แต่ง ประเทศของผู้แต่ง และแหล่ง
ทุนของผู้แต่ง (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Davies, 2012; Mohan, Peungposop & Junprasert, 2016)
และ 2) ข้อมูลด้านวิธีการวิจัย เช่น หัวข้อหรือประเด็นที่ศึกษา (Samantha et al., 2013; Walia & Kaur, 2012;
Tahamtan et al., 2014) ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Walia & Kaur
(2012) แนวคิ ด ทฤษฎี (Samantha et al., 2013) แบบแผนการวิ จั ย ที่ ใ ช้ (Davies, 2012; Tahamtan et al.,
2014; Mohan, Peungposop & Junprasert, 2016) และวิธีการดําเนินการวิจัย (Davies, 2012; Samantha et
al., 2013; Tahamtan et al., 2014; Mohan, Peungposop, & Junprasert, 2016)
และประเด็นสุดท้าย วิธีการสังเคราะห์ พบว่า มีวิธีการสังเคราะห์ 2 แบบ คือ 1) การวิเคราะห์เชิง
เนื้ อ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ (Walter, Eric, & Rebecca, 2010; Samantha et al., 2013; Davies, 2012;
Walia & Kaur, 2012) และ 2) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Tahamtan et al., 2014; Mohan,
Peungposop, & Junprasert, 2016)
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ส่วนที่ 3 กรอบแนวคิดของการสังเคราะห์บทความวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อตอบปัญหา
การวิจัยที่ว่าสถานภาพของบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์มีลักษณะอย่างไร และอะไรคือ
ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยที่ควรต่อยอด และทิศทางของบทความวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ควรเป็นอย่างไร
ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งเป็นเทคนิควิจัย
ที่บรรยายเนื้อหาของข้อความหรือเอกสารโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบจากการแจงนับถ้อยคํา ประโยค
หรือใจความ จากจุด ประสงค์ การวิ จั ย และวิ ธีก ารวิ จัยดั ง กล่ าว ผู้วิ จัยสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิด ของการ
สังเคราะห์บทความวิจัยได้ดังแผนภาพ 1
สิ่งที่เป็นอยู่

ช่องว่างของความรู้

สิ่งที่ควรจะเป็น

What is?

Gap of knowledge

What should be?

สถานภาพ
ของบทความ

ช่องว่าง
ของบทความ

ทิศทาง
ของบทความ

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดของการสังเคราะห์บทความวิจัย
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัย ถือเป็นวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ
หนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบปัญหาจากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจหลาย ๆ เรื่องมาวิเคราะห์
และนําเสนอเป็นข้อสรุปอย่างมีระบบเพื่อให้ได้คําตอบปัญหาวิจัยตามที่ต้องการ ผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ
วิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความทุกประเภทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่
ฉบับปีที่ 1 ถึงฉบับปี ที่ 20 (พ.ศ.2537-2557) ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีจํานวน
วารสารทั้งสิ้น 25 ฉบับ มีบทความจํานวน 245 เรื่อง สําหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความวิจัย
ที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 1 ถึงฉบับปีที่ 20 (พ.ศ. 2537-2557) ซึ่งมีจํานวนบทความ
ทั้งสิ้น 147 เรื่อง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทีมผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการเก็บข้อมูลเป็น
อย่างดี โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อ มูลดั งแผนภาพ 2 ประกอบด้วยขั้ นสืบค้นข้ อมูล และขั้นคัดเลื อก
งานวิจัย ดังนี้
Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University
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ขั้นสืบค้นข้อมูล
ในขั้นตอนแรกเริ่มจากสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซด์วารสารพฤติกรรมศาสตร์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html) โดยดาวน์โหลดบทความที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2557 จากนั้นทําบัญชีรายชื่อบทความทั้งหมดจําแนกตามปี พ.ศ. และฉบับที่
เพื่อนํามาใช้ในขั้นตอนการคัดเลือกงานวิจัยต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้รวบรวมบทความได้ทั้งหมดจํานวน 245 เรื่อง
ขั้นคัดเลือกงานวิจัย
ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์คัดเลือกเพียง 1 ข้อคือ เป็นบทความวิจัย พบว่า มีบทความวิจัยที่นํามาสังเคราะห์เชิง
เนื้อหาได้จํานวน 147 เรื่อง

ขั้นสืบค้นข้อมูล

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ ปี พ.ศ.2537-2557
n = 245

ขั้นคัดเลือกงานวิจัย

บทความที่นํามาสังเคราะห์
n = 147

คัดเลือกบทความ
ที่ไม่ใช่บทความวิจัย
n = 98

แผนภาพ 2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดมุ่งหมาย
ของการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อบทความ
วิจัย ชื่อผู้วิจัย สาขาของผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย และส่วนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ของบทความวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์งานวิจัย ลักษณะของตัวแปรอิสระที่ศึกษา ลักษณะของตัวแปรตาม
ที่ศึกษา ประเภทงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปทดลอง
ใช้เก็บข้อมูลกับบทความวิจัยจํานวน 10 เรื่อง หลังจากนั้นจึงปรับแก้ไขอีกครั้งก่อนที่จะเก็บข้อมูลจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสรุปสาระสําคัญของงานวิจัยด้วยการพรรณนา
ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ สําหรับการนําเสนอผลการวิจัย ได้จําแนกข้อมูลตาม
ช่วงเวลาของการเผยแพร่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ ระยะเริ่มต้น (ปี พ.ศ. 2537-2546) ระยะกลาง
(ปี พ.ศ. 2547-2556) และระยะปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2557)
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ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบทความวิ จั ย
ที่นํามาสังเคราะห์ ส่วนที่ 2 สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ส่วนที่ 3 ช่องว่างของบทความวิจัย
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และส่วนสุดท้าย ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ข้อค้นพบในแต่ละส่วน
มีสาระสําคัญดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของบทความวิจัยที่นํามาสังเคราะห์
บทความวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น
147 เรื่อง แบ่งเป็นฉบั บที่ 1 จํานวน 107 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.8 ส่วนฉบับที่ 2 มีจํานวน 40 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 เมื่อพิจารณาจํานวนหน้าที่ตีพิมพ์ พบว่า มีจํานวนหน้าเฉลี่ยประมาณ 17 หน้า จํานวนหน้าน้อยที่สุด
มีเพียง 5 หน้า และจํานวนหน้ามากที่สุด มีสูงถึง 41 หน้า
ส่วนที่ 2 สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ
สรุปได้ดังตาราง 1 และลักษณะด้านการวิจัย สรุปได้ดังตาราง 2 ซึ่งมีสาระสําคัญพอสังเขปดังนี้
ลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ
ลั ก ษณะด้ า นผู้ นิ พ นธ์ บ ทความ ประกอบด้ ว ย สถานภาพ จํ า นวนผู้ แ ต่ ง สาขาวิ ช า และหน่ ว ยงาน
ของผู้ตีพิมพ์ พบว่า ผู้นิพนธ์หลักของบทความมากกว่าครึ่งเป็นอาจารย์ (ร้อยละ 55.8) มาจากหลากหลายกลุ่ม
สาขาทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์เป็นสัดส่วน
สูง สุด (ร้อยละ 67.3) มีผู้แต่งร่วมอยู่ระหว่าง 2-3 คน (ร้อยละ 38.1) และเป็นผู้แต่งที่สังกัดภายในมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทร วิโรฒ (ร้อยละ 67.3)
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของบทความวิจัยในมิติลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ จําแนกตามช่วงปีที่เผยแพร่
ลักษณะของบทความด้านผู้นิพนธ์บทความ
สถานภาพของผู้ตีพิมพ์
นิสิต
อาจารย์
นักวิจัย
ไม่ระบุ
จํานวนผู้ตีพิมพ์
1 คน
2-3 คน
 3 คน
สาขาวิชาของผู้ตีพิมพ์
พฤติกรรมศาสตร์
จิตวิทยา
ศึกษาศาสตร์

2537-2546
3 (3.7)
23 (85.2)
2 (7.4)
1 (3.7)
11 (40.7)
14 (51.9)
2 (7.4)
25 (92.6)
0 (0.0)
0 (0.0)

2547-2556
49 (48.0)
50 (49.2)
2 (2.0)
1 (1.0)
34 (33.3)
33 (32.4)
35 (34.3)
66 (64.7)
8 (7.8)
8 (7.8)

2557
9 (50.0)
9 (50.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
4 (22.2)
9 (50.0)
5 (27.8)
8 (44.4)
3 (16.7)
1 (5.6)

รวม
59 (40.1)
82 (55.8)
4 (2.7)
2 (1.4)
49 (33.3)
56 (38.1)
42 (28.6)
99 (67.3)
11 (7.5)
9 (6.1)
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ลักษณะของบทความด้านผู้นิพนธ์บทความ
มนุษยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อื่น ๆ
หน่วยงานของผู้ตีพิมพ์
ภายใน มศว
ภายนอก มศว

2537-2546
0 (0.0)
0 (0.0)
2 (7.4)
24 (88.9)
3 (11.1)

2547-2556
2 (2.0)
3 (2.9)
15 (14.7)
65 (63.7)
37 (36.3)
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2557
0 (0.0)
1 (5.6)
5 (27.8)
10 (55.6)
8 (44.4)

รวม
2 (2.0)
4 (2.7)
22 (15.0)
99 (67.3)
48 (32.7)

ตาราง 2 จํานวนและร้อยละของบทความวิจัยในมิติลักษณะด้านการวิจัย จําแนกตามช่วงปีพิมพ์ที่เผยแพร่
ลักษณะของบทความด้านการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
เชิงปริมาณ (ไม่รวมทดลอง)
เชิงทดลอง
เชิงผสานวิธี
เชิงคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา
เชิงประเมิน
จุดประสงค์การวิจัย*
อธิบายและสํารวจ
หาความสัมพันธ์
เปรียบเทียบ
ค้นหาตัวทํานาย
สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ทําความเข้าใจสถานการณ์
ประเมิน
ศึกษากระบวนการ
ศึกษาเงื่อนไขและสาเหตุ
การทบทวนเอกสารและ มีการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการทบทวน
กรอบแนวคิดที่ศึกษา
ประยุกต์มาจาก 1
แนวคิดทฤษฎี
ประยุกต์มาจากมากกว่า 1
แนวคิดทฤษฎี
ไม่ระบุการประยุกต์ใช้
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานมาจากการทบทวน
เอกสาร
สมติฐานไม่ได้มาจาก
การทบทวนเอกสาร
ไม่ระบุสมมติฐานการวิจัย

2537-2546
18 (66.7)
5 (18.5)
1 (3.7)
0 (0.0)
1 (3.7)
0 (0.0)
9 (33.3)
15 (55.6)
11 (40.7)
7 (25.9)
2 (7.4)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
8 (29.6)
19 (70.4)
8 (29.6)

2547-2556
56 (54.9)
13 (12.7)
12 (11.8)
11 (10.8)
4 (3.9)
3 (2.9)
48 (47.1)
51 (50.2)
36 (35.3)
22 (21.6)
13 (12.7)
10 (9.8)
7 (6.9)
8 (7.8)
3 (2.9)
53 (52.0)
49 (48.0)
42 (41.2)

2557
6 (33.3)
3 (16.7)
4 (22.2)
1 (5.6)
2 (11.1)
0 (0.0)
17 (94.4)
3 (16.7)
4 (22.2)
1 (5.6)
3 (16.7)
0 (0.0)
2 (11.1)
0 (0.0)
0 (0.0)
15 (83.3)
3 (16.7)
8 (44.4)

รวม
80 (54.4)
21 (14.3)
17 (11.6)
12 (8.2)
7 (4.8)
3 (2.0)
74 (50.3)
69 (46.9)
51 (34.7)
30 (20.4)
18 (12.2)
10 (6.8)
9 (6.1)
8 (5.4)
3 (2.0)
76 (51.7)
71 (48.3)
58 (39.5)

1 (3.7)

32 (31.4)

9 (50.0)

42 (28.6)

18 (66.7)
6 (22.2)

28 (27.5)
51 (50.0)

1 (5.6)
6 (33.3)

47 (32.0)
63 (42.9)

5 (18.5)

7 (6.9)

1 (5.6)

13 (8.8)

16 (59.3)

44 (43.1)

11 (61.1)

71 (48.3)
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ลักษณะของบทความด้านการวิจัย
การระบุหัวข้อสําคัญใน ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ
ระบุประชากร
วิธีดําเนินการวิจัย
ระบุกลุ่มตัวอย่าง
ระบุวิธีการหาคุณภาพ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ บรรยาย
ข้อมูล*
สหสัมพันธ์อย่างง่าย
การทดสอบความแตกต่าง
t-test
ความแปรปรวนทางเดียว
ความแปรปรวนหลายทาง
ความแปรปรวนแบบพหุ
ตัวแปร
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ
การวิเคราะห์แบบ
คาโนนิคอล
การวิเคราะห์ปัจจัย
การวิเคราะห์เส้นทาง
การวิเคราะห์จําแนก
การวิเคราะห์แบบจําลอง
โครงสร้างเชิงเส้น
การวิเคราะห์เนื้อหา
การวิเคราะห์อภิมาน
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2537-2546
12 (44.4)
5 (18.5)
26 (96.3)
7 (25.9)
13 (48.1)
3 (11.1)
4 (14.8)

2547-2556
30 (29.4)
30 (29.4)
97 (95.1)
62 (60.8)
48 (47.1)
16 (15.7)
21 (20.6)

2557
4 (22.2)
7 (38.9)
17 (94.4)
15 (83.3)
11 (61.1)
3 (16.7)
2 (11.1)

รวม
46 (31.3)
42 (28.6)
140 (95.2)
84 (57.1)
72 (49.0)
22 (15.0)
27 (18.4)

2 (7.4)
4 (14.8)
2 (7.4)

7 (6.9)
15 (14.7)
1 (1.0)

0 (0.0)
1 (5.6)
1 (1.0)

9 (6.1)
20 (13.6)
4 (2.7)

5 (18.5)
0 (0.0)

16 (15.7)
1 (1.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

21 (14.3)
1 (0.7)

1 (3.7)
8 (29.6)
1 (3.7)
1 (3.7)

13 (12.7)
14 (13.7)
1 (1.0)
23 (22.5)

10 (55.6)
2 (11.1)
0 (0.0)
2 (11.1)

24 (16.3)
24 (16.3)
2 (1.4)
26 (17.7)

4 (14.8)
1 (3.7)

36 (35.3)
3 (2.9)

7 (38.9)
0 (0.0)

47 (32.0)
4 (2.7)

หมายเหตุ *ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

ลักษณะด้านการวิจัย
ลักษณะด้านการวิจัย ประกอบด้วย แบบแผนการวิจัย จุดประสงค์ของการวิจัย การทบทวนเอกสาร
กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การหา
คุณภาพเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบทความวิจัยมากกว่าครึ่งเป็นแบบแผนการวิ จัย
เชิงปริมาณที่ไม่รวมการทดลอง (ร้อยละ 54.4) รองลงมาคือ การวิจัยเชิงปริมาณแบบทดลอง (ร้อยละ 14.3) และ
เชิงผสานวิธี (ร้อยละ 11.6) เมื่อพิจารณาจุดประสงค์ของการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายและ
สํารวจ (ร้อยละ 50.3) หาความสัมพันธ์ (ร้อยละ 46.9) และเปรียบเทียบ (ร้อยละ 34.7)
สําหรับการทบทวนเอกสาร การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การกําหนดสมมติฐานการวิจัย พบว่า บทความ
วิจัยเกินครึ่งเล็กน้อยที่ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 51.7) มีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีเพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดอย่างน้อย 1 แนวคิดทฤษฎี (ร้อยละ 39.5) เมื่อพิจารณาแนวคิดทฤษฎีที่นํามาประยุกต์เพื่อสร้าง
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กรอบแนวคิดของการวิจัยส่ว นใหญ่เป็ นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกั บวิ ธีวิทยาการวิจัย (ร้อยละ 32.8) รองลงมา คือ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ (ร้อยละ 24.1) แนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมบุคคล (ร้อยละ
13.8) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทํางานและองค์กร (ร้อยละ 13.8) ตามลําดับ ดังตาราง 3 เมื่อพิจารณา
ประเด็ นที่ ศึ ก ษาหรื อ ตั ว แปรตาม พบว่ า มี ทั้ ง พฤติ ก รรมภายนอก พฤติ ก รรมภายใน ผลจากพฤติ ก รรม และ
กระบวนการ ดังตาราง 4 แต่ประเด็นที่มีผู้สนใจศึกษาในสัดส่วนสูงสุด คือ พฤติกรรมภายนอก เช่น พฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการทํางาน พฤติกรรมไม่พึ งปรารถนา เป็นต้ น (ร้อยละ 34.7) ส่วนการกํ าหนดสมมติ ฐ าน
การวิจัยพบว่า เกือบครึ่งของบทความวิจัยไม่มีการระบุสมมติฐาน (ร้อยละ 48.3)
ในส่วนของการดําเนินการวิจัย พบว่าบทความวิจัยเพียงส่วนน้อยที่ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 31.3)
และระบุประชากร (ร้อยละ 28.6) ในขณะที่ส่วนใหญ่ระบุกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 95.2) และมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ
57.1) ระบุวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเกือบครึ่ง (ร้อยละ 49.0)
ใช้สถิติเชิงบรรยาย รองลงมาคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (ร้อยละ 32.0) และการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ
t-test (ร้อยละ 18.4)
ตาราง 3 จํานวนและร้อยละของแนวคิดทฤษฎีที่นํามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดหลักการเกี่ยวกับวิธีวิทยาการ
กรณีศึกษา การวิจัยแบบฐานราก
วิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การประเมินผลด้วยโมเดล CIPP
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
เรียนรู้
การเรียนรู้ปัญญาทางสังคม
กระบวนการเรียนรู้ของ Kolb
แนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุ
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
ของพฤติกรรมบุคคล
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทํางาน การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
และองค์กร
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมองค์กร
แรงจูงใจภายใน พลังจูงใจ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังจูงใจ
และแรงจูงใจ
การเสริมสร้างพลังอํานาจ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ
แบบจําลองความเชื่อด้านสุขภาพ
แนวคิดการป้องกันตนเอง แนวคิด
แหล่งกําเนิดของสุขภาพ

จํานวน
19

ร้อยละ
32.8

14

24.1

8

13.8

8

13.8

6

10.3

3

5.2
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ตาราง 4 จํานวนและร้อยละของประเด็นที่ศึกษา
ประเด็น/ตัวแปรตาม
พฤติกรรมภายนอก

พฤติกรรมภายใน

พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมการทํางาน
พฤติกรรมไม่พึงปรารถนา (การติดเกม
การดื่มแอลกอฮอล์ ลวนลามทางเพศ
สูบบุหรี่)
พฤติกรรมการสอน
พฤติกรรมอาสา/การเอื้อสังคม
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์น้ํา
การแยกขยะ)
พฤติกรรมด้านการสื่อสาร
พฤติกรรมทางการเมือง
ลักษณะมุ่งอนาคต การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด
ความหยุ่นตัว ความเหนื่อยหน่าย แรงจูงใจ
เอกลักษณ์ของบุคคล ภาวะผู้นํา

ผลจากพฤติกรรม

จํานวน
51
16
10
8

5
4
3
3
2
26

17.7

13

8.8

ประสิทธิภาพการทํางาน
คุณภาพชีวิต
กระบวนการ

7
6
7

การเรียนรู้
การอบรมเลี้ยงดู/การถ่ายทอดทางสังคม
อื่น ๆ

ร้อยละ
34.7

4.7
5
2

50

34.0

ส่วนที่ 3 ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
จากข้อค้นพบในส่วนที่ 2 เกี่ยวกับสถานภาพของบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ทํา
ให้เห็นช่องว่างของความรู้ที่สามารถหยิบยกเป็นข้อสังเกตเพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
มิติ คือ มิติด้านผู้นิพนธ์บทความ และมิติด้านการวิจัย มีสาระสําคัญดังนี้
มิติด้านผู้นิพนธ์บทความ
ช่องว่างด้านสาขาของบทความที่ตีพิมพ์ พบว่า บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นบทความทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (ร้อยละ 67.3) ซึ่งในความเป็นจริงเปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัย
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พฤติ กรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิ ทยาการ บทความวิ จัยที่ มาจากสาขาในกลุ่มจิต วิ ทยา สังคมวิทยา มานุ ษยวิ ท ยา
รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ แม้จะมีอยู่บ้าง แต่ยังมีจํานวนไม่มากนัก
ช่องว่างด้านหน่วยงานของผู้นิพนธ์บทความ พบว่า มีบทความวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 32.7) ทั้ง ๆ ที่เกณฑ์เชิงคุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพวารสารระบุ
ว่าต้องมีบทความจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทําวารสารมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จึงจะได้คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
มิติด้านการวิจัย
ช่องว่างด้านการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า บทความวิจัยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48.3)
ขาดการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นิพนธ์บทความไม่ได้เชื่อมโยงหรือประยุกต์
ใช้ ป ระโยชน์ ข องการประมวลเอกสารเพื่ อ นํ า มากํ า หนดนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ตั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย
แม้หลักเกณฑ์การตีพิมพ์วารสารจะไม่ได้กําหนดหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแยกออกมาเป็นหัวข้อ
เฉพาะ แต่สามารถเขียนรวมไว้ในความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาได้
ช่องว่างด้านการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย พบว่า ยังมีบทความวิจัยส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 32.0) ที่ไม่ได้ระบุ
การประยุก ต์ใช้ แนวคิ ดทฤษฎี เพื่ อสร้างกรอบแนวคิ ดการวิ จั ย ไม่ ว่าผู้วิ จัยจะออกแบบงานวิ จั ยด้ ว ยแบบแผน
เชิ ง ปริ ม าณหรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ การระบุ แ นวคิ ด ทฤษฎี ห รื อ กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ถื อ เป็ น ฐานคิ ด สํ า คั ญ สํ า หรั บ
การกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย
ช่องว่างด้านการกําหนดสมมติฐานการวิจัย พบว่า มีบทความวิจัยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48.3) ไม่ได้ระบุ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสมมติฐานการวิจัยเป็นคําตอบที่ผู้วิจัยคาดการณ์ล่วงหน้าและต้องการทดสอบว่าเป็นจริง
หรือไม่ การไม่ปรากฏสมมติฐานการวิจัยในงานวิจัยทําให้ผู้อ่านไม่สามารถทราบได้ว่าผู้วิจัยต้องการจะทดสอบเรื่อง
อะไร แม้จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก็สามารถกําหนดสมมติฐานชั่วคราวล่วงหน้าได้และปรับเปลี่ยนได้ใน
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ช่องว่างด้านการนิยามเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีบทความวิจัยเพียงร้อยละ 31.1 ที่ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปร งานวิจัยใด ๆ ที่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณต้องระบุนิยามเชิงปฏิบัติการให้ครบถ้วนทั้งตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระ โดยมี องค์ประกอบที่สํ าคัญ คือ การให้ความหมายของตัวแปร การบอกวิธี การวั ดตัว แปร และ
การแปลความหมายของคะแนน
ช่องว่างด้านการกําหนดประชากร พบว่า มีบทความวิจัยเพียงร้อยละ 28.6 ที่กล่าวถึงประชากรที่ศึกษา
ในขณะที่ บทความวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ มีก ารระบุ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างเกื อ บทั้ ง หมด แม้ ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่ างจะเป็ น
ส่วนประกอบที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน แต่มีนัยเชิงหลักการแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชากร (Population) ในการวิจัย
คือ สมาชิกทั้งหมดของสิ่งที่ผู้วิจัยจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ที่สามารถระบุจํานวนหรือไม่ส ามารถระบุ จํานวนประชากรได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง สมาชิ ก
บางส่วนของสิ่งที่นักวิจัยจะศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด
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ช่องว่างด้านวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า มีบทความวิจัยส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 42.9) ที่ไม่ได้ระบุวิธีการ
หาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนําไปใช้จริง
ส่วนที่ 4 ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
ในส่วนนี้เป็นการนําเสนอทิศทางหรือภาพอนาคตของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ควรจะเป็น
โดยพิจารณาจากสถานภาพของบทความวิ จัยที่ เ ป็ นอยู่ (What is) ร่ วมกั บช่ องว่ างของบทความวิจัย (Gap of
Knowledge) สู่ทิศทางที่ควรจะเป็น (What should be) ปรากฏดังตาราง 5
ตาราง 5 ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
สถานภาพของบทความ
ร้อยละ 67.3 เป็นสาขาพฤติกรรม
ศาสตร์

ช่องว่างของบทความ
ยังขาดบทความจากสหวิทยาการร่วม
ของพฤติกรรมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา
สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา รวมทั้ง
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้นิพนธ์บทความ

มิติ

ร้อยละ 32.7 เป็นบทความที่มาจาก ยังขาดบทความที่มาจากหน่วยงานอื่น
ภายนอก มศว
ที่ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทําวารสาร

การวิจัย

ร้อยละ 48.3 เป็นบทความที่ไม่
ทบทวนเอกสารและงานวิจัย

ยังขาดการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางของบทความ
บทความวิจัยที่ผู้นิพนธ์บทความมา
จากศาสตร์ในกลุ่มสังคมศาสตร์
อื่น ๆ ทั้งนี้สาขาวิชาที่สามารถ
นํามาบูรณาการนั้นกําหนดจาก
ประเด็นการวิจัย โดยต้องมีประเด็น
หรือ ตัวแปรทางจิตวิทยาร่วมกับ
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งผลจากการ
วิจัยจะทําให้เกิดองค์ความรู้ที่ข้าม
พรมแดนสาขาวิชาเดี่ยวเป็นศาสตร์
แบบสหวิทยาการ (ดุษฎี โยเหลา,
2559)
บทความวิจัยที่มีผู้นิพนธ์บทความ
หลักหรือร่วมที่มาจากหลากหลาย
หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
บทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านการ
ประมวลและทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการเขียน
เชิงสังเคราะห์ กล่าวคือ นําเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สะท้อน 3
ประเด็น คือ อะไรที่รู้แล้ว (what is
known) รู้ได้อย่างไร (how it is
known) และอะไรที่ยังไม่รู้ (what
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ช่องว่างของบทความ

ทิศทางของบทความ
is unknown) เพื่อแสดงให้เห็น
ช่องว่างของความรู้ที่ผ่านมา
(Creswell, 2009)
ร้อยละ 32.0 เป็นบทความที่ไม่ระบุ ยังขาดการอธิบายเชื่อมโยงและประยุกต์ บทความวิจัยที่ใช้กระบวนทัศน์การ
วิจัย (Research Paradigm)
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิด
อธิบายสิ่งที่ศึกษา และมีฐานคิดเชิง
การวิจัย
หลักการเพื่อนํากรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (Theoretical
Framework) สู่การกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework) ซึ่งการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัยควรสะท้อนถึง
วัตถุประสงค์การวิจัย เบื้องหลังของ
กระบวนทัศน์การวิจัย แนวคิด
ทฤษฎี และบริบทของสิ่ง
ที่ศึกษา (Rocco & Plakhotnik,
2009; Imenda, 2014)
ร้อยละ 48.3 เป็นบทความที่ไม่ระบุ ยังขาดการตั้งสมมติฐานการวิจัย
บทความวิจัยที่สะท้อนการ
สมมติฐาน
เพื่อทดสอบประเด็นที่จะศึกษา
เชื่อมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การกําหนด
สมมติฐานได้อย่างสมเหตุสมผล
ทั้งนี้การเขียนสมมติฐานใน
บทความวิจัยเชิงปริมาณต้องระบุ
ทิศทางความสัมพันธ์ และมี
หลักฐานงานวิจัยรองรับ (วรรณี
แกมเกตุ, 2555) ส่วนบทความวิจัย
เชิงคุณภาพ ไม่จําเป็นต้อง
ตั้งสมมติฐาน จึงไม่ปรากฏหัวข้อ
สมมติฐานในบทความ
บทความวิจัยที่สังเคราะห์แนวคิด
ร้อยละ 68.7 เป็นบทความที่ไม่ระบุ ยังขาดนิยามเชิงปฏิบัติการที่ให้ความ
เชิงทฤษฎีเพื่อกําหนดเป็นนิยาม
นิยามเชิงปฏิบัติการ
หมายของตัวแปร วิธีการวัด และการ
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งนิยามเชิง
อธิบายความหมายของคะแนน
ปฏิบัติการควรประกอบด้วย
สาระสําคัญ 3 ส่วน คือ
ความหมายของตัวแปร วิธีการวัด
ตัวแปร และการแปลคะแนนที่ได้
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ISSN 1686-1442

มิติ

A Content Analysis of Articles published in the Journal of Behavioral Science

สถานภาพของบทความ

ช่องว่างของบทความ

ร้อยละ 71.4 เป็นบทความที่ไม่ระบุ ยังขาดการระบุถึงประชากร
ประชากร
ของการศึกษา

ร้อยละ 42.9 เป็นบทความที่ไม่ระบุ ยังขาดการอธิบายวิธีการหาคุณภาพ
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครือ่ งมือ
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ทิศทางของบทความ
จากการวัด (ดุจเดือน พันธุมนาวิน,
2551)
บทความวิจัยที่มีความถูกต้องใน
การออกแบบการวิจัย โดยให้
ความสําคัญกับทุกองค์ประกอบ
ของการดําเนินการวิจัย โดยเฉพาะ
การระบุถึงประชากรที่ศึกษา
บทความวิจัยที่แสดงการตรวจสอบ
และหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) และ
เที่ยงตรง (Validity)

อภิปรายผล
จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพื่อนํามาอภิปรายผลในเชิงวิชาการ 2 ประการ ดังนี้
1. ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความทั้งในมิติของสาขาของผู้นิพนธ์บทความ และหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ นิพ นธ์ บทความ พบว่ า ยั งมี ค วามหลากหลายค่ อ นข้ า งน้ อ ย ข้ อ ค้ น พบในประเด็ นนี้ ใ กล้ เ คี ย งกั บผลการ
สังเคราะห์บทความในวารสาร International Journal of Behavioral Science ที่พบว่าผู้นิพนธ์บทความส่วน
ใหญ่มากจากประเทศไทย (Mohan, Peungposop, & Junprasert, 2016) ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์รองเชิงปริมาณใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารของศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)
ที่กําหนดให้มีสัดส่วนของผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานภายนอกและภายในมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่เพื่อให้ได้
คะแนนเต็ม 2 คะแนน วารสารจะต้องมีบทความที่ผู้นิพนธ์บทความมาจากหน่วยงานภายนอกมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของบทความทั้งหมด
2. ลักษณะด้านการวิจัย มีข้อสังเกตในประเด็นแบบแผนการวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน
การนิยามเชิงปฏิบัติการ และการกําหนดประชากร ดังนี้
2.1 แบบแผนการวิจัย บทความวิจัยที่สังเคราะห์ส่วนใหญ่พบว่า มีแบบแผนการวิจัยเป็ นเชิ ง
ปริมาณแบบเปรียบเทียบ และแบบสหสัมพันธ์ ในขณะที่การวิจัยเชิงปริมาณแบบทดลองยังค่อนข้างน้อย สําหรับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมุ่งสํารวจและบรรยาย และค้นหาปัจจัยหรือตัวทํานาย ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่า
บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ยังเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ที่แสวงหา
ความรู้ความจริงในทางทฤษฎีหรือเพื่อทดสอบทฤษฎี โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ แม้การวิจัย
พื้นฐานจะเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องศึกษา แต่หากประเด็นการวิจัยนั้น ๆ เริ่มอิ่มตัวหรือมีผู้ศึกษากันซ้ํา ๆ จะทําให้ไม่เกิด
องค์ความรู้ใหม่และต่อยอดการวิจัย ผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉรา สุขารมณ์ และ
อังศินันท์ อินทรกําแหง (2548) ที่สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทยและพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
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งานระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 81.86 และออกแบบงานวิจัยเป็นแบบสหสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย ของอังศินันท์ อินทรกําแหง
(2551) ที่พบว่า งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยระดับปริญญานิพนธ์ และมีวิธีดําเนินการวิจัยแบบ
สหสัมพันธ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Samantha et al. (2013) ที่สังเคราะห์บทความด้วย
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างเป็นบทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Health Communication และวารสาร
การสื่อสารด้านสุขภาพ (Journal of Health Communication) ระหว่างปี 2000-2009 จํานวน 776 เรื่อง พบว่า
บทความวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บข้อมูลด้วยการสํารวจ
2.2 แนวคิดเชิงทฤษฎี บทความวิจัยที่นํามาสังเคราะห์จํานวนหนึ่งพบว่า มีการประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดอย่างน้อย 1 แนวคิดทฤษฎี ซึ่งลักษณะเด่นของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในงานวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์ คือ การทบทวนแนวคิดทฤษฎีทั้งในมิติจิตวิทยาและมิติอื่น ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ร่วมกัน
เพื่อใช้อธิบาย ทําความเข้าใจ ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ (นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) จุดมุ่งหมายหลัก
ของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทาง
ช่วยผู้วิจัยให้สามารถกําหนดขอบเขตของการศึกษาด้านเนื้อหาว่าจะศึกษาประเด็นอะไรบ้าง (Creswell, 2009) ดังนั้น
การระบุแนวคิดเชิงทฤษฎีสําหรับการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยจึงเป็นเรื่องที่ผู้นิพนธ์บทความควรตระหนักและให้
ความสําคัญ
2.3 การตั้งสมมติฐาน ข้อค้นพบในส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่ าบทความวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ขาดการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ทั้ง ๆ ที่สมมติฐานการวิจัยเป็นคําตอบที่ผู้วิจัยคาดหมายล่วงหน้าและต้องการทดสอบว่าเป็น
จริงหรือไม่ การตั้งสมมติฐานที่ดีควรตั้งแบบมีทิศทาง (วรรณี แกมเกตุ, 2555) กล่าวคือ เมื่อผู้วิจัยทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่ศึกษาแล้ว ก็พอจะเห็นทิศทางของคําตอบ
ได้ว่าตัวแปรอิสระตั วใดบ้ างมีค วามสัมพั นธ์กั บตั วแปรตามในทิศทางไหน (Direction) และมีปริมาณมากน้ อ ย
เพียงใด (Magnitude)
2.4 การนิยามเชิงปฏิบัติการ บทความวิจัยที่สังเคราะห์มากกว่าครึ่งไม่ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ
โดยหลักการแล้วนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การให้ความหมายของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่อยู่ในกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การให้ความหมายของตัวแปร วิธีการวัดตัวแปร และความหมายของคะแนน
ที่ ได้ จ ากวิ ธี ก ารวั ด (ดุ จ เดื อ น พั นธุ ม นาวิ น, 2551) นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานควรสร้ า งจากงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นมาเป็นอย่างดี และสรุปออกมา
ให้ได้ว่าต้องการจะวัดอะไรบ้าง (นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556)
2.5 การกําหนดประชากร บทความวิจัยที่สังเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ระบุประชากรที่จะศึกษา ทําให้
ไม่ ท ราบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งถู ก สุ่ ม มาจากประชากรกลุ่ ม ใดและมี จํ า นวนเท่ า ใด ซึ่ ง ประชากรในการวิ จั ย ถื อ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่ควรระบุไว้ในหัวข้อการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้วรรณี แกมเกตุ (2555) ได้ให้
ความหมายของประชากรในการวิจัยว่าคือ สมาชิกทั้งหมดของสิ่งที่ผู้วิจัยจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ
พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่สามารถระบุจํานวนหรือไม่สามารถระบุจํานวนประชากรได้
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย ในส่ ว นของช่ อ งว่ า งความรู้ แ ละทิ ศ ทางของบทความวิ จั ย ที่ ค วรจะเป็ น นํ า มาสู่
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในลักษณะจะทําอย่างไร ผู้วิจัยหวังว่าข้อเสนอแนะนี้จะช่วยเป็นแนวทางรักษาและยกระดับ
คุณภาพวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI ที่จะก้าวสู่ ACI ต่อไป
1. จากช่องว่างด้านผู้นิพนธ์บทความ มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับกองบรรณาธิการ 2 ประการ คือ
ประการแรก กองบรรณาธิการต้องกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารให้ชัดเจน เช่น
เกณฑ์ก ารรับ และการพิ จารณาบทความ และสาขาวิ ชาที่ จะรั บตี พิ มพ์ ทั้ งนี้พฤติ กรรมศาสตร์ จัด อยู่ ใ นหมวด
สังคมศาสตร์ (Social Sciences) ในกลุ่มสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีสาขาวิชาย่อย ๆ ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษาวัฒนธรรม
ภูมิภาค (UNESCO Institute for Statistics, 2014) ดังนั้น กองบรรณาธิการสามารถระบุสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมศาสตร์ให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้น และประการที่สอง กองบรรณาธิการต้องคํานึงถึงสัดส่วนความเป็นคนใน
และคนนอกในการตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับให้มีจํานวนของผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานภายนอกมากกว่า
หรือเท่ากับจํานวนผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานที่จัดทําวารสาร ทั้งนี้หากมีชื่อผู้แต่งร่วมที่มาจากหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่หน่วยงานเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ถือว่าบทความนั้นมาจากหน่วยงานภายนอก
2. จากช่องว่างด้านการวิจัยในประเด็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การกําหนดสมมติฐานการวิจัย การนิยามเชิงปฏิบัติการ การระบุประชากร
และวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความ ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิ ก ารควรพิ จ ารณาประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ช่ อ งว่ า งด้ า นการวิ จั ย ข้ า งต้ น ร่ ว มกั บ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ตามโครงสร้างการเขียนบทความวิจัย เพื่อนํามาสร้างเป็นเกณฑ์หรือรายการประเมินคุณภาพ
บทความวิจัยเพื่อใช้คัดกรองบทความเบื้องต้น
2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้นิพนธ์บทความ
ผู้นิพนธ์บทความที่สนใจจะตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ควรตระหนักและให้
ความสําคัญกับการเตรียมต้นฉบับบทความทั้งเรื่องเนื้อหาสาระเชิงวิชาการและรูปแบบการจัดพิมพ์ กล่าวคือ
ในส่วนของคุณภาพด้านวิชาการ ผู้นิพนธ์บทความสามารถใช้ผลการวิจัยในส่วนของทิศทางบทความวิจัยที่ควรจะ
เป็นเพื่อปรับปรุงบทความวิจัยให้สมบูรณ์ (Walter, Eric, & Rebecca, 2010) นอกจากนี้ผู้นิพนธ์บทความควร
คํานึงถึงประเด็นการสร้างงานวิจัย โดยพิจารณาทิศทางของงานวิจัยจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายด้านการวิจัย และ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ทั้งนี้ เพื่ อให้ ปัญหาการวิ จัย ที่ศึ กษามี คุณค่า ทันสมัย และสอดคล้ อง
กับบริบทของประเทศ
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ด้วยการสังเคราะห์เชิงเนื้อหาครั้งนี้ยังมีข้อจํากัดใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ผู้วิจัยกําหนดขอบเขต
ของประเภทบทความเฉพาะบทความวิจัย ทําให้ยังไม่เห็นสถานภาพของบทความเชิงวิชาการและบทวิจารณ์ ดังนั้น
การศึกษาในครั้งต่อไปอาจสังเคราะห์บทความทุกประเภท ประการที่สอง เนื้อหาที่สังเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมถึง
ตัวแปรเชิงเหตุ และผลของการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่สนใจในประเด็นเดียวกันนี้อาจสังเคราะห์เนื้อหาในส่วนของตัวแปร
อิสระ โดยกําหนดกรอบการสังเคราะห์โดยใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมที่แบ่งตัวแปรเชิงเหตุออกเป็น ปัจจัย
ด้ า นสถานการณ์ ปั จ จั ยด้ านจิ ต ลั ก ษณะ และปั จจั ย จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ เป็ นต้ น และประเด็ นที่ ส าม
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์บทความของวารสารพฤติกรรมศาสตร์เท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมวารสารในกลุ่ม
สังคมศาสตร์ ดังนั้น การศึกษาในครั้งถัดไปอาจจะขยายฐานวารสารให้ครอบคลุมวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มสังคมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของบทความจําแนกตามวารสาร
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