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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.  
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นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ2 

 
บทคัดย่อ 
 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการท่ีเผยแพร่มากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ยังขาดการประมวลจัด
หมวดหมู่ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัยครั้งน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์จากบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมานับต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2557 จํานวน 147 เรื่อง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการสังเคราะห์ให้องค์ความรู้ 
3 ประเด็น คือ สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงข้อค้นพบจากการสังเคราะห์จะทําให้สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ในฐานะหน่วยงานเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์เห็นทิศทางและแนวโน้มของการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป  
  

คําสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา วารสารพฤติกรรมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 บทความวิจัย เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงได้รับทุนงบประมาณรายได้ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทนํา 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นําท่ีบูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัย เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพบุคคลและสังคมอย่างย่ังยืน โดยมีแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีมุ่งสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังมีพันธกิจสําคัญท่ีผลิตผลงานวิจัยและรวบรวม คัดสรร ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อสาธารณะและประชาชน
ท่ัวไป พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติและสากล จากประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน 
การวิจัยและพันธกิจหลักของสถาบันฯ ส่งผลให้สถาบันฯ ดําเนินโครงการจัดทําบทความหรือผลิตสารสนเทศ 
เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไปด้วยการผลิตวารสารฉบับภาษาไทยจํานวน 2 วารสาร ได้แก่ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และวารสารฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 วารสาร คือ International 
Journal of Behavioral Science ซ่ึงวารสารของสถาบันฯ ท้ัง 3 เล่ม ได้รับการประเมินและผ่านการรองรับ
คุณภาพจาก TCI ให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่ม 1 และกําลังพิจารณาเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index 
(ACI) ต่อไปในขณะเดียวกัน International Journal of Behavioral Science เพ่ิงได้รับคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษเพ่ือ
เข้าสู่ฐาน Scopus สําหรับวารสารพฤติกรรมศาสตร์เริ่มเผยแพร่บทความทางพฤติกรรมศาสตร์นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2537 จนกระท่ังปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีท่ี 21 เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ผลงานด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายนําองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ 
ในการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน และได้รับการยอมรับในวงการวารสารด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ว่าเป็นวารสารท่ีมีคุณภาพและมีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับต้นของประเทศไทย เน่ืองจาก 
มีกระบวนการคัดเลือกงานวิจัยท่ีเข้มข้นและบทความผ่านการควบคุมจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ รวมท้ัง
ยึดหลักการผลิตและจัดทําตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ดังน้ัน นักวิจัยสาขา
สังคมศาสตร์ในประเทศไทย จึงให้ความสนใจนําบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นจํานวน
มาก  จากสถิติจํานวนผู้นิพนธ์บทความที่สนใจนําบทความมาตีพิมพ์ พบว่า มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จนทําให้
วารสารพฤติกรรมศาสตร์กําหนดออกวารสารเพ่ิมจาก 1 ฉบับต่อปี เป็น 2 ฉบับต่อปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 และ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนกระท่ังปัจจุบันวารสารพฤติกรรมศาสตร์ได้ผลิตสู่สาธารณะท้ังแบบรูปเล่มและ 
ในระบบออนไลน์ จํานวน 245 บทความ ภายในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษ   

ถึงแม้ว่าสถาบันฯ จะเผยแพร่บทความด้านพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่มีการประมวล
จัดหมวดหมู่ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ทําให้องค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ยังกระจัดกระจาย และ
ผลงานวิจัยขาดความต่อเน่ือง จึงไม่สามารถมองเห็นช่องว่างท่ีขาดหาย ท้ังน้ีการสังเคราะห์งานวิจัยสามารถนํามาใช้
เป็นเทคนิควิธีการวิจัยและเครื่องมือท่ีช่วยรวบรวมความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ทําให้ได้เป็นองค์
ความรู้ต่อยอดในอนาคต อีกทั้งนักวิจัยรุ่นต่อ ๆ มาสามารถนําผลการสังเคราะห์งานวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นคว้าและรวบรวมเป็นเวลานาน ยิ่งในปัจจุบันมีปริมาณงานวิจัย 



4 | JBS  การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ISSN 1686-1442 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธ์ิโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตที่สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างสะดวก ทําให้เอื้อต่อผู้วิจัยที่จะรวบรวมรายงานการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามที่ต้องการ  
แม้นักวิจัยจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัยโดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรนักวิจัย
จําเป็นต้องรวบรวมและประมวลความรู้ที่ได้จากการอ่านผลการวิจัยหลาย ๆ เรื่องเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็น
การสังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบหนึ่ง หรือเรียกว่า ปริทัศน์งานวิจัย (Research Review) ที่ผู้วิจัยต้องกระทํา
อยู่แล้วในฐานะเป็นกระบวนการหนึ่งของการวิจัย ส่วนการใช้การสังเคราะห์งานวิจัยในฐานะวิธีวิทยาการวิจัย 
ที่เป็นงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในตัว ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
ที่สามารถนําข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นสิ่งสําคัญ
ที่นักวิจัยควรตระหนักและให้ความสําคัญในการลงมือปฏิบัติเป็นลําดับแรก ดังนั้น นักวิจัยจึงควรสังเคราะห์
เน้ือหาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงวิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาอย่าง
ลุ ่มล ึก (นงลักษณ์ วิร ัชช ัย , 2542) จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งน้ี มุ่งให้ความสําคัญกับ 
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์จากบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยหวังว่าผลการสังเคราะห์จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีรวบรวมประเด็นการศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์ แบบแผนการศึกษา ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์จะทําให้
สถาบันฯ เห็นทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยเพ่ือพัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN 
Citation Index (ACI) ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือตอบปัญหา
การวิจัยที่ว่าสถานภาพของบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์มีลักษณะอย่างไร และอะไรคือ
ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยท่ีควรต่อยอด และทิศทางของบทความวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ควรเป็นอย่างไร 
 
การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ในส่วนน้ีเป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งการทบทวนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นการทบทวนเอกสารเรื่องการสังเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
และวิธีการสังเคราะห์เชิงเน้ือหา ส่วนท่ีสองเป็นการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในอดีตเพ่ือให้เห็น
สถานภาพของงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ความรู้จากวารสารวิชาการ และส่วนท่ี 3 เป็นการนําเสนอกรอบแนวคิดของ
การสังเคราะห์บทความวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ความสําคัญ ความหมาย และวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย 
ความสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัยมีความสําคัญ เน่ืองจากความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

มีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นฐานองค์ความรู้ต่อยอดในอนาคต หากงานวิจัยในอดีตถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ นักวิจัยรุ่น
ต่อ ๆ มาสามารถนําผลการสังเคราะห์งานวิจัยมาใช้เป็นฐานเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา
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ค้นคว้าและรวบรวมเป็นเวลานาน แม้นักวิจัยจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์งานวิจัย
โดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรนักวิจัยจําเป็นต้องรวบรวมและประมวลความรู้ท่ีได้จากการอ่านผลการวิจัยหลาย ๆ เรื่อง
เข้าด้วยกัน ซ่ึงก็ถือว่าเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบหน่ึง หรือเรียกว่า การปริทัศน์งานวิจัย (Research 
Review) ท่ีผู้วิจัยต้องกระทําอยู่แล้วในฐานะเป็นกระบวนการหน่ึงของการวิจัย ส่วนการใช้การสังเคราะห์งานวิจัย
ในฐานะวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเป็นงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในตัว ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการท่ีสามารถนําข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เม่ือการสังเคราะห์
งานวิจัยเป็นสิ่งสําคัญท่ีนักวิจัยควรตระหนักและให้ความสําคัญในการลงมือปฏิบัติเป็นลําดับแรก ดังน้ัน นักวิจัย 
จึงควรสังเคราะห์เน้ือหาท้ังในเชิงทฤษฎี เชิงวิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ท่ีศึกษาอย่างลุ่มลึก 

ความหมาย: สําหรับวิธีการวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัยท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถทําได้ 2 วิธี 
คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย 
แต่ในที่น้ีจะอธิบายเฉพาะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย เน่ืองจากบทความน้ีใช้วิธีน้ีเป็น
แนวทางในการสังเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัยเป็นการบรรยายสรุปผลการ
สังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่อง และบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์และ
ความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่าน้ัน สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ซ่ึงเป็นเทคนิควิจัยท่ีบรรยายเน้ือหาของข้อความหรือเอกสารโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่าง
เป็นระบบ โดยมีลักษณะของวิธีการ 3 อย่าง คือ มีความเป็นระบบโดยแจงนับถ้อยคํา ประโยค หรือใจความ 
มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) โดยท่ีไม่มีความรู้สึกของผู้วิจัยเข้าไปเกี่ยวข้อง และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2531)  

วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย: ข้ันตอนในการวิเคราะห์เน้ือหา สุภางค์ จันทวานิช (2531) สรุปไว้ 5 ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันแรก การกําหนดขอบเขตในการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อท่ีจะทําการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการคัดเลือก
ข้อมูล ข้ันท่ีสอง การวางเค้าโครงของข้อมูลหรือการจัดหมวดหมู่หรือประเภท (Categories) ของข้อมูลโดยคัดเลือก
จากรายช่ือหรือข้อความในเอกสารที่จะนามาวิเคราะห์ ข้ันท่ีสาม ผู้วิจัยต้องคํานึงถึงบริบทของข้อมูล เพ่ือใช้ในการ
บรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเน้ือหาเช่ือมโยงไปสู่บริบทของข้อมูล รวมถึงกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสม 
จะทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความกว้างข้ึนและนําไปสู่การอ้างใช้กับข้อมูลอ่ืนได้ ข้ันท่ีสี่ การวิเคราะห์เน้ือหาจะทํา
กับข้อมูลของเน้ือหางานวิจัย ส่วนการตีความกับเน้ือหาท่ีซ่อนอยู่จะทําภายหลังท่ีผู้วิจัยสรุปข้อมูลแล้ว และข้ัน
สุดท้าย มี 2 แนวความคิด คือ นักวิจัยเชิงปริมาณเห็นว่าการวิเคราะห์เน้ือหาท้ัง 4 ข้ันตอนทําให้ผู้วิจัยสามารถลง
มือสรุปข้อมูลได้อย่างแม่นยํา และนําข้อมูลไปอ้างกับประชากรทั้งหมดได้ แต่ความถ่ีของข้อมูลมิได้แสดงถึง
ความสําคัญของข้อมูล ดังน้ันการดึงความสําคัญของสาระของตัวบทอาจใช้วิธีสรุปใจความได้ดีกว่าการวัดความถ่ี
ของคําก็ได้  
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ส่วนท่ี 2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์บทความจากวารสาร พบว่า ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา 
มีนักวิชาการท่ีสังเคราะห์บทความจากวารสารนานาชาติ 5 สาขา คือ วารสารด้านจิตวิทยาการให้คําปรึกษา 
(Journal of Counseling Psychology) วารสารด้านการสื่อสารสุขภาพ (Journal of Health Communication) 
วารสารด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศ (Library and Information Science) วารสารด้านพยาบาลศาสตร์ 
(Nursing Journal) และวารสารพฤติกรรมศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ (International Journal of Behavioral 
Science) เม่ือพิจารณาสาระสําคัญของการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่ ขอบเขตด้านเวลาของการ
สังเคราะห์ จุดประสงค์ของการสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ และ ประเด็นการสังเคราะห์ สรุปได้ดังน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 ขอบเขตด้านเวลา พบว่า มี 4 ช่วงเวลาท่ีสังเคราะห์ คือ 1) สังเคราะห์วารสาร 
ท่ีเผยแพร่ในปีใดปีหน่ึง (Walia & Kaur, 2012) 2) สังเคราะห์วารสารท่ีเผยแพร่มาแล้วเป็นเวลาสองปีย้อนหลัง 
(Davies, 2012) 3) สังเคราะห์วารสารท่ีเผยแพร่มาแล้วเป็นเวลา 9 ปีย้อนหลัง (Mohan, Peungposop & 
Junprasert, 2016) และ 4) สังเคราะห์วารสารท่ีเผยแพร่มาแล้วเป็นเวลา 10 ปีย้อนหลัง (Walter, Eric & 
Rebecca, 2010; Samantha et al., 2013; Tahamtan et al., 2014) 

ประเด็นท่ี 2 จุดประสงค์ของการสังเคราะห์ พบว่ามี 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือวิเคราะห์
เน้ือหาของบทความหรือศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของบทความ (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Samantha et 
al., 2013; Davies, 2012; Walia & Kaur, 2012; Tahamtan et al., 2014; Mohan, Peungposop, Junprasert, 
2016) และประการท่ีสอง เพ่ือเปรียบเทียบเน้ือหาของบทความจําแนกตามวารสาร (Samantha et al., 2013) 
  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นของการสังเคราะห์ พบว่า มี 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ข้อมูลด้านผู้แต่ง
บทความ เช่น จํานวนของผู้แต่ง สาขาวิชาของผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้แต่ง ประเทศของผู้แต่ง และแหล่ง
ทุนของผู้แต่ง (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Davies, 2012; Mohan, Peungposop & Junprasert, 2016) 
และ 2) ข้อมูลด้านวิธีการวิจัย เช่น หัวข้อหรือประเด็นท่ีศึกษา (Samantha et al., 2013; Walia & Kaur, 2012; 
Tahamtan et al., 2014) ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Walia & Kaur 
(2012) แนวคิดทฤษฎี (Samantha et al., 2013) แบบแผนการวิจัยท่ีใช้ (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
เ น้ือหาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Walter, Eric, & Rebecca, 2010; Samantha et al., 2013; Davies, 2012; 
Walia & Kaur, 2012) และ 2) การวิเคราะห์เชิงเน้ือหาด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Tahamtan et al., 2014; Mohan, 
Peungposop, & Junprasert, 2016) 
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ส่วนท่ี 3 กรอบแนวคิดของการสังเคราะห์บทความวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือตอบปัญหา

การวิจัยที่ว่าสถานภาพของบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์มีลักษณะอย่างไร และอะไรคือ
ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยท่ีควรต่อยอด และทิศทางของบทความวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ควรเป็นอย่างไร 
ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ซ่ึงเป็นเทคนิควิจัย 
ท่ีบรรยายเน้ือหาของข้อความหรือเอกสารโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบจากการแจงนับถ้อยคํา ประโยค 
หรือใจความ จากจุดประสงค์การวิจัยและวิธีการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการ
สังเคราะห์บทความวิจัยได้ดังแผนภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดของการสังเคราะห์บทความวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการสังเคราะห์งานวิจัย ถือเป็นวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ
หนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบปัญหาจากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจหลาย ๆ เรื่องมาวิเคราะห์ 
และนําเสนอเป็นข้อสรุปอย่างมีระบบเพ่ือให้ได้คําตอบปัญหาวิจัยตามที่ต้องการ ผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการ
วิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี คือ บทความทุกประเภทท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ต้ังแต่

ฉบับปีท่ี 1 ถึงฉบับปีท่ี 20 (พ.ศ.2537-2557) ซ่ึงจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีจํานวน
วารสารท้ังสิ้น 25 ฉบับ มีบทความจํานวน 245 เรื่อง สําหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ี คือ บทความวิจัย 
ท่ีเผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ต้ังแต่ฉบับปีท่ี 1 ถึงฉบับปีท่ี 20 (พ.ศ. 2537-2557) ซ่ึงมีจํานวนบทความ
ท้ังสิ้น 147 เรื่อง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทีมผู้ช่วยวิจัยท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านการเก็บข้อมูลเป็น

อย่างดี โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังแผนภาพ 2 ประกอบด้วยข้ันสืบค้นข้อมูล และข้ันคัดเลือก
งานวิจัย ดังน้ี 

 

สถานภาพ 
ของบทความ 

ช่องว่าง 
ของบทความ

ทิศทาง 
ของบทความ 

ส่ิงท่ีเป็นอยู่ 
What is? 

ส่ิงท่ีควรจะเป็น 
What should be? 

ช่องว่างของความรู้ 
Gap of knowledge
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ข้ันสืบค้นข้อมูล  
ในข้ันตอนแรกเริ่มจากสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซด์วารสารพฤติกรรมศาสตร์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

(http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html) โดยดาวน์โหลดบทความท่ีเผยแพร่ในวารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2557 จากน้ันทําบัญชีรายช่ือบทความท้ังหมดจําแนกตามปี พ.ศ. และฉบับท่ี 
เพ่ือนํามาใช้ในข้ันตอนการคัดเลือกงานวิจัยต่อไป ซ่ึงในข้ันตอนน้ีรวบรวมบทความได้ท้ังหมดจํานวน 245 เรื่อง 

ข้ันคัดเลือกงานวิจัย  
ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์คัดเลือกเพียง 1 ข้อคือ เป็นบทความวิจัย พบว่า มีบทความวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์เชิง

เน้ือหาได้จํานวน 147 เรื่อง 
 

 
ข้ันสืบค้นข้อมูล  

 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ ปี พ.ศ.2537-2557 

n = 245  

  

     
 

ข้ันคัดเลือกงานวิจัย  
  

บทความที่นํามาสังเคราะห์ 
n = 147 

 คัดเลือกบทความ 
ที่ไม่ใช่บทความวิจัย 

n = 98 
 

แผนภาพ 2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดมุ่งหมาย

ของการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของบทความวิจัย ประกอบด้วย ช่ือบทความ
วิจัย ช่ือผู้วิจัย สาขาของผู้วิจัย ปีท่ีพิมพ์ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย และส่วนท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหา
ของบทความวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์งานวิจัย ลักษณะของตัวแปรอิสระท่ีศึกษา ลักษณะของตัวแปรตาม 
ท่ีศึกษา ประเภทงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ท้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปทดลอง
ใช้เก็บข้อมูลกับบทความวิจัยจํานวน 10 เรื่อง หลงัจากน้ันจึงปรับแก้ไขอีกครั้งก่อนท่ีจะเก็บข้อมูลจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเพื่อสรุปสาระสําคัญของงานวิจัยด้วยการพรรณนา

ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ สําหรับการนําเสนอผลการวิจัย ได้จําแนกข้อมูลตาม
ช่วงเวลาของการเผยแพร่ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 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 
การนําเสนอผลการวิจัยในส่วนน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของบทความวิจัย 

ท่ีนํามาสังเคราะห์ ส่วนท่ี 2 สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ส่วนท่ี 3 ช่องว่างของบทความวิจัย
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และส่วนสุดท้าย ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ข้อค้นพบในแต่ละส่วน 
มีสาระสําคัญดังน้ี    
 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของบทความวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ 
 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมานับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2557 มีจํานวนท้ังสิ้น 
147 เรื่อง แบ่งเป็นฉบับท่ี 1 จํานวน 107 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.8 ส่วนฉบับท่ี 2 มีจํานวน 40 เรื่อง คิดเป็น   
ร้อยละ 27.2 เม่ือพิจารณาจํานวนหน้าท่ีตีพิมพ์ พบว่า มีจํานวนหน้าเฉลี่ยประมาณ 17 หน้า จํานวนหน้าน้อยท่ีสุด 
มีเพียง 5 หน้า และจํานวนหน้ามากที่สุด มีสูงถึง 41 หน้า 
 
ส่วนท่ี 2 สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
 บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา มีลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ 
สรุปได้ดังตาราง 1 และลักษณะด้านการวิจัย สรุปได้ดังตาราง 2 ซ่ึงมีสาระสําคัญพอสังเขปดังน้ี 

ลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ 
ลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ ประกอบด้วย สถานภาพ จํานวนผู้แต่ง สาขาวิชา และหน่วยงาน 

ของผู้ตีพิมพ์ พบว่า ผู้นิพนธ์หลักของบทความมากกว่าครึ่งเป็นอาจารย์ (ร้อยละ 55.8) มาจากหลากหลายกลุ่ม
สาขาท้ังสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์เป็นสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 67.3) มีผู้แต่งร่วมอยู่ระหว่าง 2-3 คน (ร้อยละ 38.1) และเป็นผู้แต่งที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร วิโรฒ (ร้อยละ 67.3) 
 
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของบทความวิจัยในมิติลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ จําแนกตามช่วงปีท่ีเผยแพร่ 

ลักษณะของบทความด้านผู้นิพนธ์บทความ 2537-2546 2547-2556 2557 รวม
สถานภาพของผู้ตีพิมพ์ นิสิต 3 (3.7) 49 (48.0) 9 (50.0) 59 (40.1)

อาจารย์ 23 (85.2) 50 (49.2) 9 (50.0) 82 (55.8) 
นักวิจัย 2 (7.4) 2 (2.0) 0 (0.0) 4 (2.7) 
ไม่ระบุ 1 (3.7) 1 (1.0) 0 (0.0) 2 (1.4)

จํานวนผู้ตีพิมพ์ 1 คน 11 (40.7)  34 (33.3) 4 (22.2) 49 (33.3) 
2-3 คน 14 (51.9) 33 (32.4) 9 (50.0) 56 (38.1) 

 3 คน 2 (7.4) 35 (34.3) 5 (27.8) 42 (28.6) 
สาขาวิชาของผู้ตีพิมพ์ พฤติกรรมศาสตร์ 25 (92.6) 66 (64.7) 8 (44.4) 99 (67.3) 

จิตวิทยา 0 (0.0) 8 (7.8) 3 (16.7) 11 (7.5)
ศึกษาศาสตร์ 0 (0.0) 8 (7.8) 1 (5.6) 9 (6.1) 
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ลักษณะของบทความด้านผู้นิพนธ์บทความ 2537-2546 2547-2556 2557 รวม 
มนุษยศาสตร์ 0 (0.0) 2 (2.0) 0 (0.0) 2 (2.0) 
สาธารณสุขศาสตร์ 0 (0.0) 3 (2.9) 1 (5.6) 4 (2.7) 
อ่ืน ๆ 2 (7.4) 15 (14.7) 5 (27.8) 22 (15.0) 

หน่วยงานของผู้ตีพิมพ์ 
      

ภายใน มศว 24 (88.9) 65 (63.7) 10 (55.6) 99 (67.3) 
ภายนอก มศว 3 (11.1) 37 (36.3) 8 (44.4) 48 (32.7) 

 
ตาราง 2 จํานวนและร้อยละของบทความวิจัยในมิติลักษณะด้านการวิจัย จําแนกตามช่วงปีพิมพ์ท่ีเผยแพร่ 

ลักษณะของบทความด้านการวิจัย 2537-2546 2547-2556 2557 รวม 
แบบแผนการวิจัย  เชิงปริมาณ (ไม่รวมทดลอง) 18 (66.7) 56 (54.9) 6 (33.3) 80 (54.4) 

เชิงทดลอง 5 (18.5) 13 (12.7) 3 (16.7) 21 (14.3) 
เชิงผสานวิธี 1 (3.7) 12 (11.8) 4 (22.2) 17 (11.6) 
เชิงคุณภาพ 0 (0.0) 11 (10.8) 1 (5.6) 12 (8.2) 
วิจัยและพัฒนา 1 (3.7) 4 (3.9) 2 (11.1) 7 (4.8) 
เชิงประเมิน 0 (0.0) 3 (2.9) 0 (0.0) 3 (2.0) 

จุดประสงค์การวิจัย* อธิบายและสํารวจ 9 (33.3) 48 (47.1) 17 (94.4) 74 (50.3)
หาความสัมพันธ์ 15 (55.6) 51 (50.2) 3 (16.7) 69 (46.9)
เปรียบเทียบ 11 (40.7) 36 (35.3) 4 (22.2) 51 (34.7) 
ค้นหาตัวทํานาย 7 (25.9) 22 (21.6) 1 (5.6) 30 (20.4) 
สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 2 (7.4) 13 (12.7) 3 (16.7) 18 (12.2) 
ทําความเข้าใจสถานการณ์ 0 (0.0) 10 (9.8) 0 (0.0) 10 (6.8) 
ประเมิน 0 (0.0) 7 (6.9) 2 (11.1) 9 (6.1)
ศึกษากระบวนการ 0 (0.0) 8 (7.8) 0 (0.0) 8 (5.4) 
ศึกษาเง่ือนไขและสาเหตุ 0 (0.0) 3 (2.9) 0 (0.0) 3 (2.0) 

การทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการทบทวน 8 (29.6) 53 (52.0) 15 (83.3) 76 (51.7) 
ไม่มีการทบทวน 19 (70.4) 49 (48.0) 3 (16.7) 71 (48.3) 

กรอบแนวคิดที่ศึกษา ประยุกต์มาจาก 1  
แนวคิดทฤษฎี 

8 (29.6) 42 (41.2) 8 (44.4) 58 (39.5) 

ประยุกต์มาจากมากกว่า 1 
แนวคิดทฤษฎี 

1 (3.7) 32 (31.4) 9 (50.0) 42 (28.6) 

ไม่ระบุการประยุกต์ใช้ 18 (66.7) 28 (27.5) 1 (5.6) 47 (32.0)
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานมาจากการทบทวน

เอกสาร 
6 (22.2) 51 (50.0) 6 (33.3) 63 (42.9) 

สมติฐานไม่ได้มาจาก 
การทบทวนเอกสาร 

5 (18.5) 7 (6.9) 1 (5.6) 13 (8.8) 

ไม่ระบุสมมติฐานการวิจัย 16 (59.3) 44 (43.1) 11 (61.1) 71 (48.3) 
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ลักษณะของบทความด้านการวิจัย 2537-2546 2547-2556 2557 รวม 
การระบุหัวข้อสําคัญใน
วิธีดําเนินการวิจัย 

ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ 12 (44.4) 30 (29.4) 4 (22.2) 46 (31.3) 
ระบุประชากร 5 (18.5) 30 (29.4) 7 (38.9) 42 (28.6) 
ระบุกลุ่มตัวอย่าง 26 (96.3) 97 (95.1) 17 (94.4) 140 (95.2) 
ระบุวิธีการหาคุณภาพ 7 (25.9) 62 (60.8) 15 (83.3) 84 (57.1) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล* 

บรรยาย 13 (48.1) 48 (47.1) 11 (61.1) 72 (49.0) 
สหสัมพันธ์อย่างง่าย 3 (11.1) 16 (15.7) 3 (16.7) 22 (15.0) 
การทดสอบความแตกต่าง     
t-test 

4 (14.8) 21 (20.6) 2 (11.1) 27 (18.4) 

ความแปรปรวนทางเดียว 2 (7.4) 7 (6.9) 0 (0.0) 9 (6.1) 
ความแปรปรวนหลายทาง 4 (14.8) 15 (14.7) 1 (5.6) 20 (13.6) 
ความแปรปรวนแบบพหุ      
ตัวแปร 

2 (7.4) 1 (1.0) 1 (1.0) 4 (2.7) 

การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ 5 (18.5) 16 (15.7) 0 (0.0) 21 (14.3) 
การวิเคราะห์แบบ 
คาโนนิคอล 

0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0) 1 (0.7) 

การวิเคราะห์ปัจจัย 1 (3.7) 13 (12.7) 10 (55.6) 24 (16.3)
การวิเคราะห์เส้นทาง 8 (29.6) 14 (13.7) 2 (11.1) 24 (16.3) 
การวิเคราะห์จําแนก 1 (3.7) 1 (1.0) 0 (0.0) 2 (1.4) 
การวิเคราะห์แบบจําลอง 
โครงสร้างเชิงเส้น  

1 (3.7) 23 (22.5) 2 (11.1) 26 (17.7) 

การวิเคราะห์เน้ือหา 4 (14.8) 36 (35.3) 7 (38.9) 47 (32.0)
 การวิเคราะห์อภิมาน 1 (3.7) 3 (2.9) 0 (0.0) 4 (2.7) 

หมายเหตุ *ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 

ลักษณะด้านการวิจัย  
ลักษณะด้านการวิจัย ประกอบด้วย แบบแผนการวิจัย จุดประสงค์ของการวิจัย การทบทวนเอกสาร 

กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษา สมมติฐานการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การหา
คุณภาพเคร่ืองมือ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบทความวิจัยมากกว่าครึ่งเป็นแบบแผนการวิจัย 
เชิงปริมาณท่ีไม่รวมการทดลอง (ร้อยละ 54.4) รองลงมาคือ การวิจัยเชิงปริมาณแบบทดลอง (ร้อยละ 14.3) และ
เชิงผสานวิธี (ร้อยละ 11.6) เม่ือพิจารณาจุดประสงค์ของการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายและ
สํารวจ (ร้อยละ 50.3) หาความสัมพันธ์ (ร้อยละ 46.9) และเปรียบเทียบ (ร้อยละ 34.7)  

สําหรับการทบทวนเอกสาร การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การกําหนดสมมติฐานการวิจัย พบว่า บทความ
วิจัยเกินคร่ึงเล็กน้อยท่ีทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ร้อยละ 51.7) มีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีเพ่ือ
สร้างกรอบแนวคิดอย่างน้อย 1 แนวคิดทฤษฎี (ร้อยละ 39.5) เม่ือพิจารณาแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาประยุกต์เพ่ือสร้าง
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กรอบแนวคิดของการวิจัยส่วนใหญ่เป็นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (ร้อยละ 32.8) รองลงมา คือ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ (ร้อยละ 24.1) แนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมบุคคล (ร้อยละ 
13.8)  และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทํางานและองค์กร (ร้อยละ 13.8) ตามลําดับ ดังตาราง 3 เม่ือพิจารณา
ประเด็นท่ีศึกษาหรือตัวแปรตาม พบว่า มีท้ังพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน ผลจากพฤติกรรม และ
กระบวนการ ดังตาราง 4 แต่ประเด็นท่ีมีผู้สนใจศึกษาในสัดส่วนสูงสุด คือ พฤติกรรมภายนอก เช่น พฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการทํางาน พฤติกรรมไม่พึงปรารถนา เป็นต้น (ร้อยละ 34.7) ส่วนการกําหนดสมมติฐาน 
การวิจัยพบว่า เกือบครึ่งของบทความวิจัยไม่มีการระบุสมมติฐาน (ร้อยละ 48.3)  

ในส่วนของการดําเนินการวิจัย พบว่าบทความวิจัยเพียงส่วนน้อยท่ีระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 31.3) 
และระบุประชากร (ร้อยละ 28.6) ในขณะท่ีส่วนใหญ่ระบุกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 95.2) และมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 
57.1) ระบุวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเกือบครึ่ง (ร้อยละ 49.0) 
 ใช้สถิติเชิงบรรยาย รองลงมาคือ การวิเคราะห์เน้ือหา (ร้อยละ 32.0) และการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ 
t-test (ร้อยละ 18.4) 
 
ตาราง 3 จํานวนและร้อยละของแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎี จํานวน ร้อยละ 
แนวคิดหลักการเกี่ยวกับวิธีวิทยาการ
วิจัย 

กรณีศึกษา การวิจัยแบบฐานราก  
การสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
การประเมินผลด้วยโมเดล CIPP

19 32.8 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการ
เรียนรู้ 

การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  
การเรียนรู้ปัญญาทางสังคม 
กระบวนการเรียนรู้ของ Kolb 

14 24.1 

แนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุ 
ของพฤติกรรมบุคคล 

รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 8 13.8 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมทํางาน
และองค์กร 

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร  
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
พฤติกรรมองค์กร 

8 13.8 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพลังจูงใจ 
และแรงจูงใจ 

แรงจูงใจภายใน พลังจูงใจ  
การเสริมสร้างพลังอํานาจ 

6 10.3 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพ แบบจําลองความเช่ือด้านสุขภาพ 
แนวคิดการป้องกันตนเอง แนวคิด
แหล่งกําเนิดของสุขภาพ 

3 5.2 
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ตาราง 4 จํานวนและร้อยละของประเด็นท่ีศึกษา 
ประเด็น/ตัวแปรตาม จํานวน ร้อยละ 

พฤติกรรมภายนอก  51 34.7 
พฤติกรรมสุขภาพ 16  
พฤติกรรมการทํางาน 10  
พฤติกรรมไม่พึงปรารถนา (การติดเกม 
การด่ืมแอลกอฮอล์ ลวนลามทางเพศ 
สูบบุหร่ี) 

8  

พฤติกรรมการสอน 5 
พฤติกรรมอาสา/การเอื้อสังคม 4  
พฤติกรรมด้านส่ิงแวดล้อม (การอนุรักษ์นํ้า 
การแยกขยะ) 

3  

พฤติกรรมด้านการส่ือสาร  3  
พฤติกรรมทางการเมือง 2  

พฤติกรรมภายใน ลักษณะมุ่งอนาคต การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด 
ความหยุ่นตัว ความเหน่ือยหน่าย แรงจูงใจ 
เอกลักษณ์ของบุคคล ภาวะผู้นํา 

26 17.7 

ผลจากพฤติกรรม  13 8.8 
ประสิทธิภาพการทํางาน 7  
คุณภาพชีวิต 6  

กระบวนการ  7 4.7 
การเรียนรู้ 5  
การอบรมเล้ียงดู/การถ่ายทอดทางสังคม 2  

อ่ืน ๆ  50 34.0 
 
ส่วนท่ี 3 ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์  

 จากข้อค้นพบในส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับสถานภาพของบทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ทํา
ให้เห็นช่องว่างของความรู้ท่ีสามารถหยิบยกเป็นข้อสังเกตเพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
มิติ คือ มิติด้านผู้นิพนธ์บทความ และมิติด้านการวิจัย มีสาระสําคัญดังน้ี  
 มิติด้านผู้นิพนธ์บทความ 

ช่องว่างด้านสาขาของบทความท่ีตีพิมพ์ พบว่า บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นบทความทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (ร้อยละ 67.3) ซ่ึงในความเป็นจริงเปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีเน้นการวิจัย



14 | JBS  การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ISSN 1686-1442 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธ์ิโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

พฤติกรรมมนุษย์ในเชิงสหวิทยาการ บทความวิจัยท่ีมาจากสาขาในกลุ่มจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ แม้จะมีอยู่บ้าง แต่ยังมีจํานวนไม่มากนัก  

ช่องว่างด้านหน่วยงานของผู้นิพนธ์บทความ พบว่า มีบทความวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 32.7) ท้ัง ๆ ท่ีเกณฑ์เชิงคุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพวารสารระบุ
ว่าต้องมีบทความจากหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่หน่วยงานท่ีจัดทําวารสารมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จึงจะได้คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน  

มิติด้านการวิจัย 
ช่องว่างด้านการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า บทความวิจัยเกือบคร่ึง (ร้อยละ 48.3) 

ขาดการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นิพนธ์บทความไม่ได้เช่ือมโยงหรือประยุกต์ 
ใช้ประโยชน์ของการประมวลเอกสารเพื่อนํามากําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หรือต้ังสมมติฐานการวิจัย 
แม้หลักเกณฑ์การตีพิมพ์วารสารจะไม่ได้กําหนดหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องแยกออกมาเป็นหัวข้อ
เฉพาะ แต่สามารถเขียนรวมไว้ในความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาได้ 

ช่องว่างด้านการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย พบว่า ยังมีบทความวิจัยส่วนหน่ึง (ร้อยละ 32.0) ท่ีไม่ได้ระบุ
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ไม่ว่าผู้วิจัยจะออกแบบงานวิจัยด้วยแบบแผน 
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ การระบุแนวคิดทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดทฤษฎีถือเป็นฐานคิดสําคัญสําหรับ 
การกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ช่องว่างด้านการกําหนดสมมติฐานการวิจัย พบว่า มีบทความวิจัยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48.3) ไม่ได้ระบุ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสมมติฐานการวิจัยเป็นคําตอบท่ีผู้วิจัยคาดการณ์ล่วงหน้าและต้องการทดสอบว่าเป็นจริง
หรือไม่ การไม่ปรากฏสมมติฐานการวิจัยในงานวิจัยทําให้ผู้อ่านไม่สามารถทราบได้ว่าผู้วิจัยต้องการจะทดสอบเร่ือง
อะไร แม้จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก็สามารถกําหนดสมมติฐานช่ัวคราวล่วงหน้าได้และปรับเปลี่ยนได้ใน
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ช่องว่างด้านการนิยามเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีบทความวิจัยเพียงร้อยละ 31.1 ท่ีระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปร งานวิจัยใด ๆ ท่ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณต้องระบุนิยามเชิงปฏิบัติการให้ครบถ้วนทั้งตัวแปรตามและ 
ตัวแปรอิสระ โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ การให้ความหมายของตัวแปร การบอกวิธีการวัดตัวแปร และ 
การแปลความหมายของคะแนน 

ช่องว่างด้านการกําหนดประชากร พบว่า มีบทความวิจัยเพียงร้อยละ 28.6 ท่ีกล่าวถึงประชากรท่ีศึกษา 
ในขณะท่ีบทความวิจัยส่วนใหญ่มีการระบุกลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมด แม้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเป็น
ส่วนประกอบท่ีอยู่ในหัวข้อเดียวกัน แต่มีนัยเชิงหลักการแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชากร (Population) ในการวิจัย 
คือ สมาชิกท้ังหมดของสิ่งท่ีผู้วิจัยจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท้ัง
ท่ีสามารถระบุจํานวนหรือไม่สามารถระบุจํานวนประชากรได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง สมาชิก
บางส่วนของสิ่งท่ีนักวิจัยจะศึกษา ซ่ึงเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมด 
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 ช่องว่างด้านวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า มีบทความวิจัยส่วนหน่ึง (ร้อยละ 42.9) ท่ีไม่ได้ระบุวิธีการ
หาคุณภาพเครื่องมือ ซ่ึงถือเป็นกระบวนการสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนําไปใช้จริง  

 
ส่วนท่ี 4 ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

ในส่วนน้ีเป็นการนําเสนอทิศทางหรือภาพอนาคตของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ีควรจะเป็น 
โดยพิจารณาจากสถานภาพของบทความวิจัยท่ีเป็นอยู่ (What is) ร่วมกับช่องว่างของบทความวิจัย (Gap of 
Knowledge) สู่ทิศทางท่ีควรจะเป็น (What should be) ปรากฏดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

มิติ สถานภาพของบทความ ช่องว่างของบทความ ทิศทางของบทความ 

ผู้นิ
พน

ธ์บ
ทค

วา
ม 

ร้อยละ 67.3 เป็นสาขาพฤติกรรม
ศาสตร์ 

ยังขาดบทความจากสหวิทยาการร่วม
ของพฤติกรรมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา รวมท้ัง
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

บทความวิจัยท่ีผู้นิพนธ์บทความมา
จากศาสตร์ในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
อื่น ๆ ท้ังน้ีสาขาวิชาท่ีสามารถ
นํามาบูรณาการน้ันกําหนดจาก
ประเด็นการวิจัย โดยต้องมีประเด็น
หรือ  ตัวแปรทางจิตวิทยาร่วมกับ
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมมนุษย์ ซ่ึงผลจากการ
วิจัยจะทําให้เกิดองค์ความรู้ท่ีข้าม
พรมแดนสาขาวิชาเด่ียวเป็นศาสตร์
แบบสหวิทยาการ (ดุษฎี โยเหลา, 
2559) 

ร้อยละ 32.7 เป็นบทความท่ีมาจาก
ภายนอก มศว 

ยังขาดบทความท่ีมาจากหน่วยงานอื่น 
ท่ีไม่ใช่หน่วยงานท่ีจัดทําวารสาร 

บทความวิจัยท่ีมีผู้นิพนธ์บทความ
หลักหรือร่วมท่ีมาจากหลากหลาย
หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

กา
รวิ

จัย
 

ร้อยละ 48.3 เป็นบทความท่ีไม่
ทบทวนเอกสารและงานวิจัย 

ยังขาดการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

บทความวิจัยท่ีมีคุณภาพด้านการ
ประมวลและทบทวนเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้วยวิธีการเขียน
เชิงสังเคราะห์ กล่าวคือ นําเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบท่ีสะท้อน 3 
ประเด็น คือ อะไรท่ีรู้แล้ว (what is 
known) รู้ได้อย่างไร (how it is 
known) และอะไรท่ียังไม่รู้ (what 
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มิติ สถานภาพของบทความ ช่องว่างของบทความ ทิศทางของบทความ 
is unknown) เพ่ือแสดงให้เห็น
ช่องว่างของความรู้ท่ีผ่านมา 
(Creswell, 2009) 

ร้อยละ 32.0 เป็นบทความท่ีไม่ระบุ
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี 

ยังขาดการอธิบายเช่ือมโยงและประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัย 

บทความวิจัยท่ีใช้กระบวนทัศน์การ
วิจัย (Research Paradigm) 
อธิบายส่ิงท่ีศึกษา และมีฐานคิดเชิง
หลักการเพื่อนํากรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (Theoretical 
Framework) สู่การกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย (Conceptual 
Framework) ซ่ึงการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัยควรสะท้อนถึง
วัตถุประสงค์การวิจัย เบื้องหลังของ
กระบวนทัศน์การวิจัย แนวคิด
ทฤษฎี และบริบทของส่ิง 
ท่ีศึกษา (Rocco & Plakhotnik, 
2009; Imenda, 2014) 

ร้อยละ 48.3 เป็นบทความท่ีไม่ระบุ
สมมติฐาน 

ยังขาดการต้ังสมมติฐานการวิจัย 
เพื่อทดสอบประเด็นท่ีจะศึกษา 

บทความวิจัยท่ีสะท้อนการ
เช่ือมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสู่การกําหนด
สมมติฐานได้อย่างสมเหตุสมผล 
ท้ังน้ีการเขียนสมมติฐานใน
บทความวิจัยเชิงปริมาณต้องระบุ
ทิศทางความสัมพันธ์ และมี
หลักฐานงานวิจัยรองรับ (วรรณี 
แกมเกตุ, 2555) ส่วนบทความวิจัย
เชิงคุณภาพ ไม่จําเป็นต้อง
ตั้งสมมติฐาน จึงไม่ปรากฏหัวข้อ
สมมติฐานในบทความ  

ร้อยละ 68.7 เป็นบทความท่ีไม่ระบุ
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ยังขาดนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีให้ความ 
หมายของตัวแปร วิธีการวัด และการ
อธิบายความหมายของคะแนน 

บทความวิจัยท่ีสังเคราะห์แนวคิด
เชิงทฤษฎีเพื่อกําหนดเป็นนิยาม 
เชิงปฏิบัติการ ซ่ึงนิยามเชิง
ปฏิบัติการควรประกอบด้วย
สาระสําคัญ 3 ส่วน คือ 
ความหมายของตัวแปร วิธีการวัด
ตัวแปร และการแปลคะแนนท่ีได้



ISSN 1686-1442  A Content Analysis of Articles published in the Journal of Behavioral Science JBS | 17 

 

Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University 

 

มิติ สถานภาพของบทความ ช่องว่างของบทความ ทิศทางของบทความ 
จากการวัด (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2551) 

ร้อยละ 71.4 เป็นบทความท่ีไม่ระบุ
ประชากร 

ยังขาดการระบุถึงประชากร 
ของการศึกษา 

บทความวิจัยท่ีมีความถูกต้องใน
การออกแบบการวิจัย โดยให้
ความสําคัญกับทุกองค์ประกอบ
ของการดําเนินการวิจัย โดยเฉพาะ
การระบุถึงประชากรท่ีศึกษา  

ร้อยละ 42.9 เป็นบทความท่ีไม่ระบุ
วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ยังขาดการอธิบายวิธีการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 

บทความวิจัยท่ีแสดงการตรวจสอบ
และหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย
เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) และ
เท่ียงตรง (Validity) 

 
อภิปรายผล 

จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพ่ือนํามาอภิปรายผลในเชิงวิชาการ 2 ประการ ดังน้ี 
1. ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความท้ังในมิติของสาขาของผู้นิพนธ์บทความ และหน่วยงานต้นสังกัด

ของผู้นิพนธ์บทความ พบว่า ยังมีความหลากหลายค่อนข้างน้อย ข้อค้นพบในประเด็นน้ีใกล้เคียงกับผลการ
สังเคราะห์บทความในวารสาร International Journal of Behavioral Science ท่ีพบว่าผู้นิพนธ์บทความส่วน
ใหญ่มากจากประเทศไทย (Mohan, Peungposop, & Junprasert, 2016) ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์รองเชิงปริมาณใน
การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) 
 ท่ีกําหนดให้มีสัดส่วนของผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานภายนอกและภายในมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่เพ่ือให้ได้
คะแนนเต็ม 2 คะแนน วารสารจะต้องมีบทความท่ีผู้นิพนธ์บทความมาจากหน่วยงานภายนอกมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของบทความท้ังหมด  

2. ลักษณะด้านการวิจัย มีข้อสังเกตในประเด็นแบบแผนการวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี การต้ังสมมติฐาน 
การนิยามเชิงปฏิบัติการ และการกําหนดประชากร ดังน้ี 

2.1 แบบแผนการวิจัย บทความวิจัยท่ีสังเคราะห์ส่วนใหญ่พบว่า มีแบบแผนการวิจัยเป็นเชิง
ปริมาณแบบเปรียบเทียบ และแบบสหสัมพันธ์ ในขณะท่ีการวิจัยเชิงปริมาณแบบทดลองยังค่อนข้างน้อย สําหรับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมุ่งสํารวจและบรรยาย และค้นหาปัจจัยหรือตัวทํานาย ข้อค้นพบน้ีสะท้อนให้เห็นว่า
บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ยังเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) ท่ีแสวงหา
ความรู้ความจริงในทางทฤษฎีหรือเพ่ือทดสอบทฤษฎี โดยมิได้มุ่งหวังท่ีจะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ แม้การวิจัย
พ้ืนฐานจะเป็นส่ิงจําเป็นท่ีต้องศึกษา แต่หากประเด็นการวิจัยน้ัน ๆ เริ่มอ่ิมตัวหรือมีผู้ศึกษากันซํ้า ๆ จะทําให้ไม่เกิด
องค์ความรู้ใหม่และต่อยอดการวิจัย ผลการวิจัยในประเด็นน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉรา สุขารมณ์ และ 
อังศินันท์ อินทรกําแหง (2548) ท่ีสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทยและพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
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งานระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 81.86 และออกแบบงานวิจัยเป็นแบบสหสัมพันธ์ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับ
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย ของอังศินันท์ อินทรกําแหง 
(2551) ท่ีพบว่า งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยระดับปริญญานิพนธ์ และมีวิธีดําเนินการวิจัยแบบ
สหสัมพันธ์ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Samantha et al. (2013) ท่ีสังเคราะห์บทความด้วย
วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา กลุ่มตัวอย่างเป็นบทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Health Communication และวารสาร
การสื่อสารด้านสุขภาพ (Journal of Health Communication) ระหว่างปี 2000-2009 จํานวน 776 เรื่อง พบว่า
บทความวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บข้อมูลด้วยการสํารวจ  

2.2 แนวคิดเชิงทฤษฎี บทความวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์จํานวนหน่ึงพบว่า มีการประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดอย่างน้อย 1 แนวคิดทฤษฎี ซ่ึงลักษณะเด่นของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในงานวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์ คือ การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท้ังในมิติจิตวิทยาและมิติอ่ืน ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ร่วมกัน 
เพ่ือใช้อธิบาย ทําความเข้าใจ ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ (นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ, 2556) จุดมุ่งหมายหลัก
ของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพน้ันเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทาง
ช่วยผู้วิจัยให้สามารถกําหนดขอบเขตของการศึกษาด้านเน้ือหาว่าจะศึกษาประเด็นอะไรบ้าง (Creswell, 2009) ดังน้ัน 
การระบุแนวคิดเชิงทฤษฎีสําหรับการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยจึงเป็นเรื่องท่ีผู้นิพนธ์บทความควรตระหนักและให้
ความสําคัญ 

2.3 การต้ังสมมติฐาน ข้อค้นพบในส่วนน้ีช้ีให้เห็นว่าบทความวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ขาดการ
ต้ังสมมติฐานการวิจัย ท้ัง ๆ ท่ีสมมติฐานการวิจัยเป็นคําตอบท่ีผู้วิจัยคาดหมายล่วงหน้าและต้องการทดสอบว่าเป็น
จริงหรือไม่ การต้ังสมมติฐานที่ดีควรตั้งแบบมีทิศทาง (วรรณี แกมเกตุ, 2555) กล่าวคือ เม่ือผู้วิจัยทบทวนเอกสาร
งานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามท่ีศึกษาแล้ว ก็พอจะเห็นทิศทางของคําตอบ 
ได้ว่าตัวแปรอิสระตัวใดบ้างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางไหน (Direction) และมีปริมาณมากน้อย
เพียงใด (Magnitude)  

2.4 การนิยามเชิงปฏิบัติการ บทความวิจัยท่ีสังเคราะห์มากกว่าครึ่งไม่ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ 
โดยหลักการแล้วนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การให้ความหมายของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่อยู่ในกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย การให้ความหมายของตัวแปร วิธีการวัดตัวแปร และความหมายของคะแนน
ท่ีได้จากวิธีการวัด (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) นิยามเชิงปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานควรสร้างจากงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้องทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรน้ันมาเป็นอย่างดี และสรุปออกมา 
ให้ได้ว่าต้องการจะวัดอะไรบ้าง (นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ, 2556) 

2.5 การกําหนดประชากร บทความวิจัยท่ีสังเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ระบุประชากรท่ีจะศึกษา ทําให้
ไม่ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มมาจากประชากรกลุ่มใดและมีจํานวนเท่าใด ซ่ึงประชากรในการวิจัยถือเป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีควรระบุไว้ในหัวข้อการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท้ังน้ีวรรณี แกมเกตุ (2555) ได้ให้
ความหมายของประชากรในการวิจัยว่าคือ สมาชิกท้ังหมดของสิ่งท่ีผู้วิจัยจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ 
พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท้ังท่ีสามารถระบุจํานวนหรือไม่สามารถระบุจํานวนประชากรได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
ข้อค้นพบจากการวิจัยในส่วนของช่องว่างความรู้และทิศทางของบทความวิจัยท่ีควรจะเป็น นํามาสู่

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในลักษณะจะทําอย่างไร ผู้วิจัยหวังว่าข้อเสนอแนะน้ีจะช่วยเป็นแนวทางรักษาและยกระดับ
คุณภาพวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI ท่ีจะก้าวสู่ ACI ต่อไป  

1. จากช่องว่างด้านผู้นิพนธ์บทความ มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับกองบรรณาธิการ 2 ประการ คือ 
ประการแรก กองบรรณาธิการต้องกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารให้ชัดเจน เช่น 
เกณฑ์การรับและการพิจารณาบทความ และสาขาวิชาท่ีจะรับตีพิมพ์ ท้ังน้ีพฤติกรรมศาสตร์จัดอยู่ในหมวด
สังคมศาสตร์ (Social Sciences) ในกลุ่มสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีสาขาวิชาย่อย ๆ ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย 
มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษาวัฒนธรรม
ภูมิภาค (UNESCO Institute for Statistics, 2014) ดังน้ัน กองบรรณาธิการสามารถระบุสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมศาสตร์ให้มีขอบเขตท่ีกว้างข้ึน และประการท่ีสอง กองบรรณาธิการต้องคํานึงถึงสัดส่วนความเป็นคนใน
และคนนอกในการตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับให้มีจํานวนของผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานภายนอกมากกว่า
หรือเท่ากับจํานวนผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานท่ีจัดทําวารสาร ท้ังน้ีหากมีช่ือผู้แต่งร่วมท่ีมาจากหน่วยงานอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่หน่วยงานเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ถือว่าบทความน้ันมาจากหน่วยงานภายนอก 

2. จากช่องว่างด้านการวิจัยในประเด็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การกําหนดสมมติฐานการวิจัย การนิยามเชิงปฏิบัติการ การระบุประชากร 
และวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความ ดังน้ี 

 2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับกองบรรณาธิการ  
กองบรรณาธิการควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นช่องว่างด้านการวิจัยข้างต้น ร่วมกับ

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ตามโครงสร้างการเขียนบทความวิจัย เพ่ือนํามาสร้างเป็นเกณฑ์หรือรายการประเมินคุณภาพ
บทความวิจัยเพ่ือใช้คัดกรองบทความเบ้ืองต้น  

 2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 ผู้นิพนธ์บทความท่ีสนใจจะตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ควรตระหนักและให้

ความสําคัญกับการเตรียมต้นฉบับบทความทั้งเรื่องเน้ือหาสาระเชิงวิชาการและรูปแบบการจัดพิมพ์ กล่าวคือ 
ในส่วนของคุณภาพด้านวิชาการ ผู้นิพนธ์บทความสามารถใช้ผลการวิจัยในส่วนของทิศทางบทความวิจัยท่ีควรจะ
เป็นเพ่ือปรับปรุงบทความวิจัยให้สมบูรณ์ (Walter, Eric, & Rebecca, 2010) นอกจากน้ีผู้นิพนธ์บทความควร
คํานึงถึงประเด็นการสร้างงานวิจัย โดยพิจารณาทิศทางของงานวิจัยจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายด้านการวิจัย และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังน้ีเพ่ือให้ปัญหาการวิจัยท่ีศึกษามีคุณค่า ทันสมัย และสอดคล้อง 
กับบริบทของประเทศ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
ด้วยการสังเคราะห์เชิงเน้ือหาครั้งน้ียังมีข้อจํากัดใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ผู้วิจัยกําหนดขอบเขต 

ของประเภทบทความเฉพาะบทความวิจัย ทําให้ยังไม่เห็นสถานภาพของบทความเชิงวิชาการและบทวิจารณ์ ดังน้ัน 
การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจสังเคราะห์บทความทุกประเภท ประการที่สอง เน้ือหาท่ีสังเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมถึง 
ตัวแปรเชิงเหตุ และผลของการศึกษา ดังน้ัน ผู้ท่ีสนใจในประเด็นเดียวกันน้ีอาจสังเคราะห์เน้ือหาในส่วนของตัวแปร
อิสระ โดยกําหนดกรอบการสังเคราะห์โดยใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมท่ีแบ่งตัวแปรเชิงเหตุออกเป็น ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้านจิตลักษณะ และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นต้น และประเด็นท่ีสาม 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการสังเคราะห์บทความของวารสารพฤติกรรมศาสตร์เท่าน้ัน ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมวารสารในกลุ่ม
สังคมศาสตร์ ดังน้ัน การศึกษาในครั้งถัดไปอาจจะขยายฐานวารสารให้ครอบคลุมวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มสังคมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบเน้ือหาของบทความจําแนกตามวารสาร 
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