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State of art, Gap of Knowledge and Trends of publication in Behavioral Science:
A Content Analysis of Articles published in Journal of Behavioral Science1
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Abstract
Journal of Behavioral Science is the academic publication that published more than 20 years. It
has a long history, though, there is a lack of review and categorize information regarding to
content of behavioral science. This research aimed to synthesize state of art on the behavioral
science research. 147 research articles published in 1994 till 2014 (a period of 10 years) were
included and studied. The technique of qualitative content analysis is used. Three mains research
findings were revealed namely, the status of research articles, gap of research, and trends of
publication in behavioral science. Based on these findings, would be benefit for 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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สถานภาพ ช่องว่างความรู้ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์:
การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์1
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ2

บทคัดย่อ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ มากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ยังขาดการประมวลจัด
หมวดหมู่ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์จากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมานับตั้ งแต่ปี
พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2557 จานวน 147 เรื่อง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการสังเคราะห์ให้องค์ความรู้
3 ประเด็น คือ สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งข้อค้นพบจากการสังเคราะห์จะทาให้สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ในฐานะหน่วยงานเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ เห็นทิศทางและแนวโน้มของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
คาสาคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา วารสารพฤติกรรมศาสตร์
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บทความวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับทุนงบประมาณรายได้ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้
เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นาที่บูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัย เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
(พ.ศ.2556-2559) ที่มุ่งสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งมีพันธกิจสาคัญทีผ่ ลิตผลงานวิจัยและรวบรวม คัดสรร ตลอดจนวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์ ให้สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อสาธารณะและประชาชนทั่วไป พร้อม
เผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติและสากล จากประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพันธ
กิจหลักของสถาบันฯ ส่งผลให้สถาบันฯ ดาเนินโครงการจัดทาบทความหรือผลิตสารสนเทศเพื่อเผยแพร่แก่บุคคล
ทั่วไปด้วยการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งสถาบันฯ ได้
ผลิตวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 3 วารสาร ได้แก่ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ International Journal of Behavioral Science ซึ่งวารสารของสถาบันฯ ทั้ง 3 เล่ม
ได้รับการประเมินและผ่านการรองรับคุณภาพจาก TCI ให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่ม 1 และกาลังพิจารณาเลือกเข้าสู่
ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป สาหรับวารสารพฤติกรรมศาสตร์ เริ่มเผยแพร่บทความทาง
พฤติกรรมศาสตร์นับตั้งแต่ปี พ .ศ.2537 จนกระทั่งปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้
นาเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีเป้าหมายนาองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนาคนและสังคมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน
วงการวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพและมีค่า Impact factor สูงเป็นอันดับ
ต้ น ของประเทศไทย เนื่ อ งจากมี ก ระบวนการคั ด เลื อ กงานวิ จั ย ที่ เ ข้ ม ข้ น และบทความผ่ า นการควบคุ ม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งยึดหลักการผลิตและจัดทาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย ดังนั้น นักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ในประเทศไทย จึงให้ความสนใจนาบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นจานวนมาก จากสถิติจานวนผู้นิพนธ์บทความที่สนใจนาบทความมาตีพิมพ์ พบว่า
มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทาให้วารสารพฤติกรรมศาสตร์กาหนดออกวารสารเพิ่มจาก 1 ฉบับต่อปี เป็น 2
ฉบับต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันวารสารพฤติกรรมศาสตร์ได้ผลิต
สู่สาธารณะทั้งแบบรูปเล่มและในระบบออนไลน์ จานวน 245 บทความ ภายในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษ
ถึงแม้ว่าสถาบันฯ จะเผยแพร่บทความด้านพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่มีการ
ประมวลจัดหมวดหมู่ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ทาให้ องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ยังกระจัดกระจาย และ
ผลงานวิจัยขาดความต่อเนื่อง จึงไม่สามารถมองเห็น ช่องว่างที่ขาดหาย ทั้งนี้การสังเคราะห์ งานวิจัยสามารถ
นามาใช้เป็นเทคนิควิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ทาให้ได้เป็น
องค์ความรู้ต่อยอดในอนาคต อีกทั้งนักวิจัยรุ่นต่อๆ มาสามารถนาผลการสังเคราะห์งานวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อ
ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นคว้าและรวบรวมเป็นเวลานาน ยิ่งในปัจจุบันมีปริมาณงานวิจัย
ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตที่ส ามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างสะดวก ทาให้เอื้อต่อผู้วิจัยที่จะรวบรวมรายงานการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามที่ต้องการ
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แม้นักวิจัย จะไม่ได้มีวัตถุป ระสงค์ของการทาวิจัยเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัยโดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรนักวิจัย
จาเป็นต้องรวบรวมและประมวลความรู้ ที่ได้จากการอ่านผลการวิจัยหลายๆ เรื่องเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการ
สังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบหนึ่ง หรือ เรียกว่าปริทัศน์งานวิจัย (Research review) ที่ผู้วิจัยต้องกระทาอยู่
แล้วในฐานะเป็นกระบวนการหนึ่งของการวิจัย ส่วนการใช้การสังเคราะห์งานวิจัยในฐานะวิธีวิ ทยาการวิจัยที่
เป็น งานวิจัย เสร็จ สมบูร ณ์ในตัว ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิช าการที่
สามารถนาข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นสิ่งสาคัญที่
นัก วิจัย ควรตระหนัก และให้ความสาคัญ ในการลงมือ ปฏิบัติเ ป็น ลาดับ แรก ดัง นั้น นักวิจัยจึง ควรสัง เคราะห์
เนื้อหาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิง วิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาอย่าง
ลุ่มลึก (นงลักษณ์ วิรัช ชัย , 2542) จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งนี้มุ่งให้ความสาคัญกั บการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์จากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยหวังว่าผลการสังเคราะห์จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวม
ประเด็นการศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์ แบบแผนการศึกษา ข้ อค้นพบจากการสังเคราะห์จะทาให้สถาบันฯ เห็น
ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยเพื่อพัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index
(ACI) ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อตอบ
ปัญหาการวิจัยที่ว่าสถานภาพของบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์มีลักษณะอย่างไร และอะไร
คือช่องว่างความรู้ของบทความวิจัย ที่ควรต่อยอด และทิศทางของบทความวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ควรเป็น
อย่างไร

การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนนี้เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งการทบทวนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นการทบทวนเอกสารเรื่องการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
และวิธีการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนที่สองเป็นการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องในอดีตเพื่อให้เห็ น
สถานภาพของงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ความรู้จากวารสารวิชาการ
ส่วนที่ 1 ความสาคัญ ความหมาย และวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย
ความสาคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัยมีความสาคัญ เนื่องจากความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันมีคุณค่าในฐานะที่เป็นฐานองค์ความรู้ต่อยอดในอนาคต หากงานวิจัยในอดีตถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ
นักวิจัยรุ่นต่อๆ มาสามารถนาผลการสังเคราะห์งานวิจัยมาใช้เป็นฐานเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้อง
เสียเวลาค้นคว้าและรวบรวมเป็นเวลานาน แม้นักวิจัยจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยเพื่ อการสังเคราะห์
งานวิจั ยโดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรนั กวิจัย จาเป็นต้องรวบรวมและประมวลความรู้ที่ได้จากการอ่านผลการวิจัย
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หลายๆ เรื่องเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบหนึ่ง หรือเรียกว่าการปริทัศน์งานวิจัย
(Research review) ที่ผู้วิจัยต้องกระทาอยู่แล้วในฐานะเป็นกระบวนการหนึ่งของการวิจัย ส่วนการใช้การ
สังเคราะห์งานวิจัยในฐานะวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในตัว ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยใน
ลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการที่สามารถนาข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อ
การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นสิ่งสาคัญที่นักวิจัยควรตระหนักและให้ความสาคัญในการลงมือปฏิบัติเป็นลาดับแรก
ดังนั้น นักวิจัยจึงควรสังเคราะห์เนื้อหาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงวิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาอย่างลุ่มลึก
ความหมาย: สาหรับวิธีการวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถทา
ได้ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อสังเคราะห์
ผลการวิจัย แต่ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย เนื่องจากบทความนี้ใช้วิธี
นี้เป็นแนวทางในการสังเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย เป็นการบรรยายสรุปผลการ
สังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่อง และบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์และ
ความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่านั้น สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งเป็นเทคนิควิจัยที่บรรยายเนื้อหาของข้อความหรือเอกสารโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่าง
เป็นระบบ โดยมีลักษณะของวิธีการ 3 อย่าง คือ มีความเป็นระบบโดยแจงนับถ้อยคา ประโยค หรือใจความ มี
ความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) โดยที่ไม่มีความรู้สึกของผู้วิจัยเข้าไปเกี่ยวข้อง และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี
(สุภางค์ จันทวานิช, 2531)
วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย: ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา สุภางค์ จันทวานิช (2531) สรุปไว้ 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรก การกาหนดขอบเขตในการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อที่จะทาการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการ
คัดเลือกข้อมูล ขั้นที่สอง การวางเค้าโครงของข้อมูลหรือการจัดหมวดหมู่หรือประเภท (Categories) ของข้อมูล
โดยคัดเลือกจากรายชื่อหรือข้อความในเอกสารที่จะนามาวิเคราะห์ ขั้นที่สาม ผู้วิจัยต้องคานึงถึงบริบทของข้อมูล
เพื่อใช้ในการบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่บริบทของข้อมูล รวมถึงกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เหมาะสม จะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความกว้างขึ้นและนาไปสู่การอ้างใช้กับข้อมูลอื่นได้ ขั้นที่สี่ การวิเคราะห์
เนื้อหาจะทากับข้อมูลของเนื้อหางานวิจัย ส่วนการตีความกับเนื้อหาที่ซ่อนอยู่จะทาภายหลังที่ผู้วิจัยสรุปข้อมูลแล้ว
และขั้นสุดท้าย มี 2 แนวความคิด คือ นักวิจัยเชิงปริมาณเห็นว่าการวิเคราะห์เนื้อหาทั้ง 4 ขั้นตอนทาให้ผู้วิจัย
สามารถลงมือสรุปข้อมูลได้อย่างแม่นยา และนาข้อมูลไปอ้างกับประชากรทั้งหมดได้ แต่ความถี่ของข้อมูลมิได้แสดง
ถึงความสาคัญของข้อมูล ดังนั้นการดึงความสาคัญของสาระของตัวบทอาจใช้วิธีสรุปใจความได้ดีกว่าการวัดความถี่
ของคาก็ได้
ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์บทความจากวารสาร พบว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมามี
นั กวิช าการที่สั ง เคราะห์ บ ทความจากวารสารนานาชาติ 5 สาขา คื อ วารสารด้านจิตวิ ทยาการให้ คาปรึกษา
(Journal of Counseling Psychology) วารสารด้านการสื่อสารสุขภาพ (Journal of Health
communication) วารสารด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศ (Library and Information Science) วารสารด้าน
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พยาบาลศาสตร์ (Nursing Journal) และวารสารพฤติกรรมศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ (International Journal of
Behavioral Science) เมื่อพิจารณาสาระสาคัญของการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่ ขอบเขตด้าน
เวลาของการสังเคราะห์ จุดประสงค์ของการสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ และ ประเด็นการสังเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ขอบเขตด้านเวลา พบว่า มี 4 ช่วงเวลาที่สังเคราะห์ คือ 1) สังเคราะห์วารสารที่
เผยแพร่ในปีใดปีหนึ่ง (Walia & Kaur (2012) 2) สังเคราะห์วารสารที่เผยแพร่มาแล้วเป็นเวลาสองปีย้อนหลัง
(Davies, 2012) 3) สังเคราะห์วารสารที่เผยแพร่มาแล้วเป็นเวลา 9 ปีย้อนหลัง (Mohan, Peungposop &
Junprasert, 2016) และ 4) สังเคราะห์วารสารที่เผยแพร่มาแล้วเป็นเวลา 10 ปีย้อนหลัง (Walter, Eric &
Rebecca, 2010; Samantha et al., 2013; Tahamtan et al., 2014)
ประเด็นที่ 2 จุดประสงค์ของการสังเคราะห์ พบว่ามี 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อวิเคราะห์
เนื้อหาของบทความหรือศึกษาคุณลักษณะต่างๆ ของบทความ (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Samantha et
al., 2013; Davies, 2012; Walia & Kaur, 2012; Tahamtan et al., 2014; Mohan, Peungposop,
Junprasert, 2016) และประการที่สอง เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของบทความจาแนกตามวารสาร (Samantha et
al., 2013)
ประเด็นที่ 3 ประเด็นของการสังเคราะห์ พบว่า มี 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ข้อมูลด้านผู้แต่ง
บทความ เช่น จานวนของผู้แต่ง 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) แนวคิดทฤษฎี (Samantha et al., 2013) แบบแผนการวิจัยที่ใช้ (Davies, 2012; Tahamtan et al.,
2014; Mohan, Peungposop & Junprasert, 2016) และวิธีการดาเนินการวิจัย (Davies, 2012; Samantha et
al., 2013; Tahamtan et al., 2014; Mohan, Peungposop & Junprasert, 2016)
และประเด็นสุดท้าย วิธีการสังเคราะห์ พบว่า มีวิธีการสังเคราะห์ 2 แบบ คือ 1) การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Walter, Eric & Rebecca, 2010; Samantha et al., 2013; Davies, 2012;
Walia & Kaur, 2012) และ 2) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Tahamtan et al., 2014;
Mohan, Peungposop & Junprasert, 2016)

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัย ถือเป็นวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบ
หนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบปัญหาจากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ ประเด็นที่สนใจหลายๆ เรื่องมาวิเคราะห์
และน าเสนอเป็น ข้อ สรุป อย่า งมีร ะบบเพื่อ ให้ไ ด้คาตอบปัญ หาวิจัย ตามที่ต้อ งการ ผู ้วิจัย กาหนดวิธีก าร
ดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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ประชากร
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความทุกประเภทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่
ฉบับปีที่ 1 ถึงฉบับปีที่ 20 (พ.ศ.2537-2557) ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีจานวน
วารสารทั้งสิ้น 25 ฉบับ มีบทความจานวน 245 เรื่อง
กลุ่มตัวอย่าง
สาหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความวิจัยทีเ่ ผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ฉบับ
ปีที่ 1 ถึงฉบับปีที่ 20 (พ.ศ.2537-2557) ซึ่งมีจานวนบทความทั้งสิ้น 147 เรื่อง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทีมผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการเก็บข้อมูล
เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขั้นสืบค้นข้อมูล และขั้นคัดเลือกงานวิจัย ดังนี้
ขั้นสืบค้นข้อมูล
ในขั้ น ตอนแรกเริ่ ม จากสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซด์ ว ารสารพฤติ ก รรมศาสตร์ ข องสถาบั น วิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ (http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html) โดยดาวน์โหลดบทความที่เผยแพร่ ใน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2557 จากนั้นทาบัญชีรายชื่อบทความทั้งหมดจาแนกตามปี
พ.ศ. และฉบับที่ เพื่อนามาใช้ในขั้นตอนการคัดเลือกงานวิจัยต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ รวบรวมบทความได้ทั้งหมด
จานวน 245 เรื่อง
ขั้นคัดเลือกงานวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์คัดเลือกเพียง 1 ข้อคือ เป็นบทความวิจัย พบว่า มีบทความวิจัยที่นามา
สังเคราะห์เชิงเนื้อหาได้จานวน 147 เรื่อง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดมุ่งหมาย
ของการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อบทความ
วิจัย ชื่อผู้วิจัย สาขาของผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย และส่วนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ของบทความวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์งานวิจัย ลักษณะของตัวแปรอิสระที่ศึกษา ลักษณะของตัวแปรตามที่
ศึกษา ประเภทงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปทดลอง
ใช้เก็บข้อมูลกับบทความวิจัยจานวน 10 เรื่อง หลังจากนั้นจึงปรับแก้ไขอีกครั้งก่อนที่จะเก็บข้อมูลจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อ สรุปสาระสาคัญของงานวิจัยด้วยการพรรณนา
ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ สาหรับการนาเสนอผลการวิจัย ได้จาแนกข้อมูลตาม
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
การนาเสนอผลการวิจัย ในส่วนนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ได้แก่ ส่วนที่ 1
สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ส่วนที่ 2 ช่องว่างของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ
ส่วนที่ 3 ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งข้อมูลทั่วไปของบทความวิจัยที่นามาสังเคราะห์ และข้อ
ค้นพบในแต่ละส่วนมีสาระสาคัญดังนี้
ลักษณะทั่วไปของบทความวิจัยที่นามาสังเคราะห์
บทความวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2557 มีจานวนทั้งสิ้น
147 เรื่อง แบ่งเป็นฉบับที่ 1 จานวน 107 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.8 ส่วนฉบับที่ 2 มีจานวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 27.2 เมื่อพิจารณาจานวนหน้าที่ตีพิมพ์ พบว่ามีจานวนหน้าเฉลี่ยประมาณ 17 หน้า จานวนหน้าน้อยที่สุด มี
เพียง 5 หน้า และจานวนหน้ามากที่สุด มีสูงถึง 41 หน้า
ส่วนที่ 1 สถานภาพของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ
สรุปได้ดังตาราง 1 และลักษณะด้านการวิจัย สรุปได้ดังตาราง 2 ซึ่งมีสาระสาคัญพอสังเขปดังนี้
ลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ
ลักษณะด้านผู้ นิ พนธ์ บทความ ประกอบด้วย สถานภาพ จานวนผู้ แต่ง สาขาวิช า และหน่วยงานของ
ผู้ตีพิมพ์ พบว่า ผู้นิพนธ์หลักของบทความมากกว่าครึ่งเป็นอาจารย์ (ร้อยละ 55.8) มาจากหลากหลายกลุ่มสาขาทั้ง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์เป็นสัดส่วนสูงสุด
(ร้อยละ 67.3) มีผู้แต่งร่วมอยู่ระหว่าง 2-3 คน (ร้อยละ 38.1) และเป็นผู้แต่งที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (ร้อยละ 67.3)
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของบทความวิจัยในมิติลักษณะด้านผู้นิพนธ์บทความ จาแนกตามช่วงปีที่เผยแพร่
ลักษณะของบทความด้านผู้นิพนธ์บทความ
สถานภาพของผู้ตีพมิ พ์
นิสิต
อาจารย์
นักวิจัย
ไม่ระบุ
จานวนผู้ตีพิมพ์
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)

9
ลักษณะของบทความด้านผู้นิพนธ์บทความ
มนุษยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อื่นๆ
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)

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 จานวนและร้อยละของบทความวิจัยในมิติลักษณะด้านการวิจัย จาแนกตามช่วงปีพิมพ์ที่เผยแพร่
ลักษณะของบทความด้านการวิจยั
แบบแผนการวิจัย
เชิงปริมาณ
เชิงทดลอง
เชิงผสานวิธี
เชิงคุณภาพ
วิจัยและพัฒนา
เชิงประเมิน
จุดประสงค์การวิจัย*
อธิบายและสารวจ
หาความสัมพันธ์
เปรียบเทียบ
ค้นหาตัวทานาย
สร้างและพัฒนา
เครื่องมือ
ทาความเข้าใจ
สถานการณ์
ประเมิน
ศึกษากระบวนการ
ศึกษาเงื่อนไขและสาเหตุ
การทบทวนเอกสารและ มีการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการทบทวน
กรอบแนวคิดที่ศึกษา
ประยุกต์มาจาก 1
แนวคิดทฤษฎี
ประยุกต์มาจากมากกว่า
1 ทฤษฎี
ไม่ระบุการประยุกต์ใช้
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานมาจากการ
ทบทวนเอกสาร
สมติฐานไม่ได้มาจาก
การทบทวนเอกสาร

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)

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)

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)

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)

0 (0.0)

10 (9.8)

0 (0.0)

10 (6.8)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
8 (29.6)
19 (70.4)
8 (29.6)

7 (6.9)
8 (7.8)
3 (2.9)
53 (52.0)
49 (48.0)
42 (41.2)

2 (11.1)
0 (0.0)
0 (0.0)
15 (83.3)
3 (16.7)
8 (44.4)

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)
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ไม่ระบุสมมติฐานการ
วิจัย
การระบุหัวข้อสาคัญใน ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ระบุประชากร
ระบุกลุม่ ตัวอย่าง
ระบุวิธีการหาคุณภาพ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ บรรยาย
ข้อมูล*
สหสัมพันธ์อย่างง่าย
การทดสอบความ
แตกต่าง t-test
ความแปรปรวนทาง
เดียว
ความแปรปรวนหลาย
ทาง
ความแปรปรวนแบบพหุ
ตัวแปร
การวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุ
การวิเคราะห์แบบ
คาโนนิคอล
การวิเคราะห์ปัจจัย
การวิเคราะห์เส้นทาง
การวิเคราะห์จาแนก
การวิเคราะห์แบบ
จาลองโครงสร้างเชิงเส้น
การวิเคราะห์เนื้อหา
การวิเคราะห์
อภิมาน
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

2537-2546
16 (59.3)

2547-2556
44 (43.1)

2557
11 (61.1)

รวม
71 (48.3)

12 (44.4)
5 (18.5)
26 (96.3)
7 (25.9)
13 (48.1)
3 (11.1)
4 (14.8)

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

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

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

2 (7.4)

7 (6.9)

0 (0.0)

9 (6.1)

4 (14.8)

15 (14.7)

1 (5.6)

20 (13.6)

2 (7.4)

1 (1.0)

1 (1.0)

4 (2.7)

5 (18.5)

16 (15.7)

0 (0.0)

21 (14.3)

0 (0.0)

1 (1.0)

0 (0.0)

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)

ลักษณะด้านการวิจัย
ลักษณะด้านการวิจัย ประกอบด้วย แบบแผนการวิจัย จุดประสงค์ของการวิจัย การทบทวนเอกสาร
กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การหา
คุณภาพเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบทความวิจัยมากกว่าครึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (ร้อยละ 54.4) รองลงมาคือ การวิจัยเชิงทดลอง (ร้อยละ 14.3) และเชิงผสานวิธี (ร้อยละ 11.6) เมื่อ
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พิจ ารณาจุ ดประสงค์ของการวิจั ย พบว่าส่ ว นใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบ ายและส ารวจ (ร้อยละ 50.3) หา
ความสัมพันธ์ (ร้อยละ 46.9) และเปรียบเทียบ (ร้อยละ 34.7)
ส าหรั บ การทบทวนเอกสาร การสร้ า งกรอบแนวคิ ดการวิ จั ย การก าหนดสมมติ ฐ านการวิ จัย พบว่ า
บทความวิจัยเกินครึ่งเล็กน้อยที่ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 51.7) มีการประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดอย่างน้อย 1 แนวคิดทฤษฎี (ร้อยละ 39.5) เมื่อพิจารณาแนวคิดทฤษฎีที่นามา
ประยุกต์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยส่วนใหญ่เป็น แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (ร้อยละ 32.8)
รองลงมาคือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ (ร้อยละ 24.1) แนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม
บุคคล (ร้อยละ 13.8) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทางานและองค์กร (ร้อยละ 13.8) ตามลาดับ ดัง
ตาราง 3 เมื่อพิจารณาประเด็นที่ศึกษาหรือตัวแปรตาม พบว่า มีทั้งพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน ผลจาก
พฤติกรรม และกระบวนการ ดังตาราง 4 แต่ประเด็นที่มีผู้สนใจศึกษาในสัดส่วนสูงสุด คือ พฤติกรรมภายนอก เช่น
พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการทางาน พฤติกรรมไม่พึงปรารถนา เป็นต้น (ร้อยละ 34.7) ส่วนการกาหนด
สมมติฐานการวิจัยพบว่า เกือบครึ่งของบทความวิจัยไม่มีการระบุสมมติฐาน (ร้อยละ 48.3)
ในส่วนของการดาเนินการวิจัย พบว่าบทความวิจัยเพียงส่วนน้อยที่ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 31.3)
และระบุประชากร (ร้อยละ 28.6) ในขณะที่ส่วนใหญ่ระบุกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 95.2) และมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ
57.1) ระบุวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเกือบครึ่ง (ร้อยละ 49.0) ใช้
สถิติเชิงบรรยาย รองลงมาคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (ร้อยละ 32.0) และการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test
(ร้อยละ 18.4)
ตาราง 3 จานวนและร้อยละของแนวคิดทฤษฎีที่นามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กรณีศึกษา, การวิจัยแบบฐานราก, การ
สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย , การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม,
การ
ประเมินผลด้วยโมเดล CIPP
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเอง, การ
เรียนรู้
เรียนรู้ปัญญาทางสังคม, กระบวนการ
เรียนรู้ของ Kolb
แนวคิ ดกา รวิ เ ครา ะห์ ส าเห ตุ ข อง รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม
พฤติกรรมบุคคล
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทางาน การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร, การ
และองค์กร
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ, พฤติกรรม
องค์กร
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พลั ง จู ง ใจและ แรงจู งใจภายใน, พลั งจูงใจ, การ
แรงจูงใจ
เสริมสร้างพลังอานาจ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ
แบบจ าลองความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ

จานวน
19

ร้อยละ
32.8

14

24.1

8

13.8

8

13.8

6

10.3

3

5.2

12
แนวคิดทฤษฎี
แนวคิ ด การป้ อ งกั น ตนเอง แนวคิ ด
แหล่งกาเนิดของสุขภาพ

จานวน

ร้อยละ

ตาราง 4 จานวนและร้อยละของประเด็นที่ศึกษา
ประเด็น/ตัวแปรตาม
พฤติกรรมภายนอก

พฤติกรรมภายใน

พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมการทางาน
พฤติกรรมไม่พึงปรารถนา (การติดเกม การ
ดื่มแอลกอฮอล์ ลวนลามทางเพศ สูบบุหรี)่
พฤติกรรมการสอน
พฤติกรรมอาสา/การเอื้อสังคม
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์น้า
การแยกขยะ)
พฤติกรรมด้านการสื่อสาร
พฤติกรรมทางการเมือง
ลักษณะมุ่งอนาคต การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด ความ
หยุ่นตัว ความเหนื่อยหน่าย แรงจูงใจ
เอกลักษณ์ของบุคคล ภาวะผู้นา

ผลจากพฤติกรรม

จานวน
51
16
10
8
5
4
3
3
2
26

17.7

13

8.8

ประสิทธิภาพการทางาน
คุณภาพชีวิต
กระบวนการ

7
6
7

การเรียนรู้
การอบรมเลี้ยงดู/การถ่ายทอดทางสังคม
อื่นๆ

ร้อยละ
34.7

4.7
5
2

50

34.0

ส่วนที่ 2 ช่องว่างความรู้ของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
จากข้อค้นพบในส่วนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ทา
ให้เห็นช่องว่างของความรู้ ที่สามารถหยิบยกเป็นข้อสังเกตเพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานเชิ งคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
มิติ คือ มิติด้านผู้นิพนธ์บทความ และมิติด้านการวิจัย มีสาระสาคัญดังนี้
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มิติด้านผู้นิพนธ์บทความ
ช่องว่างด้านสาขาของบทความที่ตีพิมพ์ พบว่า บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นบทความทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (ร้อยละ 67.3) ซึ่งในความเป็นจริงเปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัย
พฤติกรรมมนุ ษย์ ในเชิงสหวิทยาการ บทความวิจัยที่ม าจากสาขาในกลุ่ มจิตวิทยา สั งคมวิทยา มานุษยวิทยา
รัฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ แม้จะมีอยู่บ้าง แต่ยังมีจานวนไม่มากนัก
ช่องว่างด้านหน่วยงานของผู้นิพนธ์บทความ พบว่า มีบทความวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 32.7) ทั้งๆ ที่เกณฑ์เชิงคุณภาพสาหรับการประเมินคุณภาพวารสารระบุ
ว่าต้องมีบทความจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่ วยงานที่จัดทาวารสารมากกว่าหรือเท่ากับ 50% จึงจะได้คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
มิติด้านการวิจัย
ช่องว่างด้านการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า บทความวิจัยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48.3)ขาด
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นว่าผู้นิพนธ์บทความไม่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การประมวลเอกสารเพื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการหรือตั้งสมมติฐานการวิจัย แม้หลักเกณฑ์การตีพิมพ์วารสารจะ
ไม่ได้กาหนดหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแยกออกมาเป็นหัวข้อเฉพาะ แต่สามารถเขียนรวมไว้ในความ
เป็นมาและความสาคัญของปัญหาได้
ช่องว่างด้านการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย พบว่า ยังมีบทความวิจัยส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 32.0) ที่ไม่ได้ระบุ
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ไม่ว่าผู้วิจัยจะออกแบบงานวิจัยด้วยแบบแผนเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ การระบุแนวคิดทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดทฤษฎี ถือเป็นฐานคิดสาคัญสาหรับการกาหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ช่องว่างด้านการกาหนดสมมติฐานการวิจัย พบว่า มีบทความวิจัยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48.3) ไม่ได้ระบุ
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสมมติฐานการวิจัยเป็นคาตอบที่ผู้วิจัยคาดการณ์ล่วงหน้าและต้องการทดสอบว่าเป็นจริง
หรือไม่ การไม่ปรากฏสมมติฐานการวิจัยในงานวิจัยทาให้ผู้อ่านไม่สามารถทราบได้ว่าผู้วิจัยต้องการจะทดสอบเรื่อง
อะไร แม้จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก็สามารถกาหนดสมมติฐานชั่วคราวล่วงหน้าได้และปรับเปลี่ยนได้ใน
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ช่องว่างด้านการนิยามเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีบทความวิจัยเพียงร้อยละ 31.1 ที่ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปร งานวิจัยใดๆ ที่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณต้องระบุนิยามเชิงปฏิบัติการให้ครบถ้วนทั้งตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ การให้ความหมายของตัวแปร การบอกวิธีการวัดตัวแปร และการแปล
ความหมายของคะแนน
ช่องว่างด้านการกาหนดประชากร พบว่า มีบทความวิจัยเพียงร้อยละ 28.6 ที่กล่าวถึงประชากรที่ศึกษา
ในขณะที่ บ ทความวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ มีก ารระบุ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งเกื อ บทั้ งหมด แม้ป ระชากรและกลุ่ มตั ว อย่ างจะเป็ น
ส่วนประกอบที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน แต่มีนัยยะเชิงหลักการแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชากร (Population) ในการ
วิจัย คือ สมาชิกทั้งหมดของสิ่งที่ผู้วิจัยจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆ
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ทั้งที่สามารถระบุจานวนหรือไม่สามารถระบุจานวนประชากรได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง สมาชิก
บางส่วนของสิ่งที่นักวิจัยจะศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด
ช่องว่างด้านวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า มีบทความวิจัยส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 42.9) ที่ไม่ได้ระบุวิธีการ
หาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสาคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนาไปใช้จริง
ส่วนที่ 3 ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอทิศทางหรือภาพอนาคตของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ควรจะเป็น โดย
พิจารณาจากสถานภาพของบทความวิจัย ที่เป็นอยู่ (What is) ร่วมกับช่องว่างของบทความวิจัย (Gap of
knowledge) สู่ทิศทางที่ควรจะเป็น (What should be) ปรากฏดังตาราง 5
ตาราง 5 ทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์

การวิจัย

ผู้นิพนธ์บทความ

มิติ

สถานภาพของบทความ
ร้อยละ 67.3 เป็นสาขาพฤติกรรม
ศาสตร์

ช่องว่างของบทความ
ยังขาดบทความจากสหวิทยาการร่วม
ของพฤติกรรมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา
สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา รวมทั้ง
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางของบทความ
บทความวิจัยเชิงสหวิทยาการที่ต้อง
มีประเด็นหรือตัวแปรทางจิตวิทยา
ร่วมกับสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมมนุษย์
ร้อยละ 32.7 เป็นบทความที่มาจาก ยังขาดบทความที่มาจากหน่วยงานอื่นที่ บทความวิจัยที่มีผู้นิพนธ์บทความ
ภายนอก มศว
ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทาวารสาร
หลักหรือร่วมทีม่ าจากหลากหลาย
หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
ร้อยละ 48.3 เป็นบทความที่ไม่
ยังขาดการทบทวนเอกสารและงานวิจัย บทความวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพด้านการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
ประมวลและทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการเขียน
เชิงสังเคราะห์
ร้อยละ 32.0 เป็นบทความที่ไม่ระบุ ยังขาดการอธิบายเชื่อมโยงและประยุกต์ บทความวิจัยที่ใช้กระบวนทัศน์การ
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิด
วิจัย (Research paradigm)
การวิจัย
อธิบายสิ่งที่ศึกษา และมีฐานคิดเชิง
หลักการเพื่อนากรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (Theoretical framework)
สู่การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
(conceptual framework)
ร้อยละ 48.3 เป็นบทความทีไ่ ม่ระบุ ยังขาดการตั้งสมมติฐานการวิจยั เพื่อ
บทความวิจัยที่สะท้อนการ
สมมติฐาน
ทดสอบประเด็นที่จะศึกษา
เชื่อมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การกาหนด
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มิติ

สถานภาพของบทความ

ช่องว่างของบทความ

ร้อยละ 68.7 เป็นบทความทีไ่ ม่ระบุ ยังขาดนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ให้ความ
นิยามเชิงปฏิบัติการ
หมายของตัวแปร วิธีการวัด และการ
อธิบายความหมายของคะแนน
ร้อยละ 71.4 เป็นบทความทีไ่ ม่ระบุ ยังขาดการระบุถึงประชากรของ
ประชากร
การศึกษา

ร้อยละ 42.9 เป็นบทความที่ไม่ระบุ ยังขาดการอธิบายวิธีการหาคุณภาพ
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครือ่ งมือ

ทิศทางของบทความ
สมมติฐานได้อย่างสมเหตุสมผล
บทความวิจัยที่สังเคราะห์แนวคิด
เชิงทฤษฎีเพื่อกาหนดเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการ
บทความวิจัยที่มีความถูกต้องใน
การออกแบบการวิจัย โดยให้
ความสาคัญกับทุกองค์ประกอบ
ของการดาเนินการวิจยั โดยเฉพาะ
การระบุถึงประชากรที่ศึกษา
บทความวิจัยที่แสดงการตรวจสอบ
และหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) และ
เที่ยงตรง (Validity)

อภิปรายผล
จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพื่อนามาอภิปรายผลในเชิงวิชาการ 2 ประการ ดังนี้
1. ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความทั้งในมิติของสาขาของผู้นิพนธ์บทความ และหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ นิ พ นธ์ บ ทความ พบว่ ายั ง มีค วามหลากหลายค่อ นข้ างน้ อย ข้ อค้ นพบในประเด็ นนี้ ใ กล้ เคีย งกั บผลการ
สังเคราะห์บทความในวารสาร International Journal of Behavioral Science ที่พบว่าผู้นิพนธ์บทความส่วน
ใหญ่มากจากประเทศไทย (Mohan, Peungposop & Junprasert, 2016) ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์รองเชิงปริมาณใน
การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) ที่
กาหนดให้มีสัดส่วนของผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานภายนอกและภายในมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่เพื่อให้ได้
คะแนนเต็ม 2 คะแนน วารสารจะต้องมีบทความที่ผู้นิพนธ์บทความมาจากหน่ วยงานภายนอกมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของบทความทั้งหมด
2. ลักษณะด้านการวิจัย มีข้อสังเกตในประเด็นแบบแผนการวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน การ
นิยามเชิงปฏิบัติการ และการกาหนดประชากร ดังนี้
2.1 แบบแผนการวิจัย บทความวิจัยที่สังเคราะห์ส่ว นใหญ่พบว่า มีแบบแผนการวิจัยเป็น เชิง
ปริมาณแบบเปรียบเทียบ และแบบสหสัมพันธ์ ในขณะที่การวิจัยเชิงปริมาณแบบทดลองยังค่อนข้างน้อย สาหรับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มุ่งสารวจและบรรยาย และค้นหาปัจจัยหรือตัวทานาย ข้อค้นพบนี้ สะท้อนให้เห็นว่า
บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ยังเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่แสวงหา
ความรู้ ความจริงในทางทฤษฎีหรื อเพื่อทดสอบทฤษฎี โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ แม้การวิจัย
พื้นฐานจะเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องศึกษา แต่หากประเด็นการวิจัยนั้นๆ เริ่มอิ่มตัวหรือมีผู้ศึกษากันซ้าๆ จะทาให้ไม่เกิด
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องค์ความรู้ใหม่และต่อยอดการวิจัย ผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉรา สุขารมณ์ และอังศิ
นันท์ อินทรกาแหง (2548) ที่สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทยและพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงาน
ระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 81.86 และออกแบบงานวิจัยเป็นแบบสหสัมพันธ์ และเชิงทดลอง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย ของอังศินันท์
อิน ทรกาแหง (2551) ที่พบว่างานวิจั ย ที่นามาสั งเคราะห์ ส่ว นใหญ่เป็นงานวิจัยระดับปริญญานิพนธ์ และมี
วิธีดาเนินการวิจัยแบบสหสัมพันธ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Samantha et al. (2013) ที่
สั ง เคราะห์ บ ทความด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น บทความวิ จั ย ที่ เ ผยแพร่ ใ น Health
communication และวารสารการสื่อสารด้านสุขภาพ (Journal of Health Communication) ระหว่างปี
2000-2009 จานวน 776 เรื่อง พบว่าบทความวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บข้อมูลด้วยการสารวจ
2.2 แนวคิดเชิงทฤษฎี บทความวิจัยที่นามาสังเคราะห์จานวนหนึ่งพบว่า มีการประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดอย่างน้อย 1 แนวคิดทฤษฎี ซึ่งลักษณะเด่นของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในงานวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์ คือ การทบทวนแนวคิดทฤษฎีทั้งในมิติจิตวิทยาและมิติอื่นๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ร่วมกัน เพื่อ
ใช้อธิบาย ทาความเข้าใจ ทานาย และพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ (นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, 2556) จุดมุ่งหมายหลักของ
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศนาทางช่วย
ผู้วิจัยให้สามารถกาหนดขอบเขตของการศึกษาด้านเนื้อหาว่าจะศึกษาประเด็นอะไรบ้าง (Creswell, 2009) ดังนั้น การ
ระบุ แนวคิดเชิงทฤษฎีส าหรั บการสร้ างกรอบแนวคิดการวิจัยจึงเป็นเรื่องที่ผู้นิพนธ์บทความควรตระหนักและให้
ความสาคัญ
2.3 การตั้งสมมติฐ าน ข้อค้นพบในส่ ว นนี้ชี้ให้เห็นว่าบทความวิจัยที่นามาสั งเคราะห์ ขาดการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ทั้งๆ ที่สมมติฐานการวิจัยเป็นคาตอบที่ผู้วิจัยคาดหมายล่วงหน้าและต้องการทดสอบว่าเป็น
จริ ง หรื อ ไม่ การตั้ ง สมมติ ฐ านที่ ดี ค วรตั้ ง แบบมี ทิ ศ ทาง กล่ า วคื อ เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่ศึกษาแล้ว ก็พอจะเห็นทิศทางของคาตอบได้ว่าตัวแปรอิสระ
ตัวใดบ้างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางไหน (Direction) และมีปริมาณมากน้อยเพียงใด (Magnitude)
2.4 การนิยามเชิงปฏิบัติการ บทความวิจัยที่สังเคราะห์มากกว่าครึ่ง ไม่ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ
โดยหลักการแล้วนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การให้ความหมายของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่อยู่ในกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การให้ความหมายของตัวแปร วิธีการวัดตัวแปร และความหมายของคะแนน
ที่ได้จากวิธีการวัด นิยามเชิงปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานควรสร้างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยต้องทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นมาเป็นอย่างดี และสรุปออกมาให้ได้ว่าต้องการจะวัดอะไรบ้าง (นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ, 2556)
2.5 การกาหนดประชากร บทความวิจัยที่สังเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ระบุประชากรที่จะศึกษา ทาให้
ไม่ ท ราบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งถู ก สุ่ ม มาจากประชากรกลุ่ ม ใดและมี จ านวนเท่ าใด ซึ่ ง ประชากรในการวิ จั ย ถื อ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่ควรระบุไว้ในหัวข้อการกาหนดประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ทั้งนี้วรรณี แกมเกตุ (2555) ได้ให้
ความหมายของประชากรในการวิจัยว่าคือ สมาชิกทั้งหมดของสิ่งที่ผู้วิจัยจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ
พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งที่สามารถระบุจานวนหรือไม่สามารถระบุจานวนประชากรได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติ
ข้อค้น พบจากการวิจั ย ในส่ ว นของช่องว่ างความรู้และทิศทางของบทความวิจั ยที่ควรจะเป็น นามาสู่
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในลักษณะจะทาอย่างไร ผู้วิจัยหวังว่าข้อเสนอแนะนี้จะช่วยเป็นแนวทางรักษาและยกระดับ
คุณภาพวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI ที่จะก้าวสู่ ACI ต่อไป
1. จากช่องว่างด้านผู้นิพนธ์บทความ มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ สาหรับกองบรรณาธิการ 2 ประการ คือ
ประการแรก กองบรรณาธิการต้องกาหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารให้ชัดเจน เช่น
เกณฑ์การรั บ และการพิ จ ารณาบทความ และสาขาวิ ช าที่ จะรั บตี พิมพ์ ทั้ งนี้พ ฤติ กรรมศาสตร์จัด อยู่ ในหมวด
สังคมศาสตร์ (Social Sciences) ในกลุ่มสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีสาขาวิชาย่อยๆ ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษาวัฒนธรรม
ภูมิภาค (UNESCO institute for statistics, 2014) ดังนั้น กองบรรณาธิการสามารถระบุสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมศาสตร์ให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้น และประการที่สอง กองบรรณาธิการต้องคานึงถึงสัดส่วนความเป็นคนใน
และคนนอกในการตีพิมพ์ วารสารในแต่ละฉบับให้มีจานวนของผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานภายนอกมากกว่า
หรือเท่ากับจานวนผู้นิพนธ์บทความจากหน่วยงานที่จัดทาวารสาร ทั้งนี้หากมีชื่อผู้แต่งร่วมที่มาจากหน่วยงานอื่นที่
ไม่ใช่หน่วยงานเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ถือว่าบทความนั้นมาจากหน่วยงานภายนอก
2. จากช่องว่างด้านการวิจัยในประเด็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การกาหนดสมมติฐานการวิจัย การนิยามเชิงปฏิบัติการ การระบุประชากร
และวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสาหรับกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความ ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะสาหรับกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิ ก ารควรพิ จ ารณาประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ช่ อ งว่ า งด้ า นการวิ จั ย ข้ า งต้ น ร่ ว มกั บ
ส่วนประกอบอื่นๆ ตามโครงสร้างการเขียนบทความวิจัย เพื่อนามาสร้างเป็นเกณฑ์หรือรายการประเมินคุณภาพ
บทความวิจัยเพื่อใช้คัดกรองบทความเบื้องต้น
2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
ผู้นิพนธ์บทความที่สนใจจะตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ควรตระหนักและให้
ความสาคัญกับการเตรียมต้นฉบับบทความทั้ง เรื่องเนื้อหาสาระเชิงวิชาการและรูปแบบการจัดพิมพ์ กล่าวคือ ใน
ส่วนของคุณภาพด้านวิชาการ ผู้นิพนธ์บทความสามารถใช้ผลการวิจัยในส่วนของทิศทางบทความวิจัยที่ควรจะเป็น
เพื่อปรับปรุงบทความวิจัยให้สมบูรณ์ (Walter, Eric & Rebecca, 2010)
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ด้วยการสังเคราะห์เชิงเนื้อหาครั้งนี้ยังมีข้อจากัดใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของ
ประเภทบทความเฉพาะบทความวิจัย ทาให้ยังไม่เห็นสถานภาพของบทความเชิงวิชาการและบทวิจารณ์ ดังนั้น
การศึกษาในครั้งต่อไปอาจสังเคราะห์บทความทุกประเภท ประการที่สอง เนื้อหาที่สังเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมถึงตัว
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แปรเชิงเหตุ และผลของการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่ สนใจในประเด็นเดียวกันนี้อาจสังเคราะห์เนื้อหาในส่วนของตัวแปร
อิสระ โดยกาหนดกรอบการสังเคราะห์โดยใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมที่แบ่งตัวแปรเชิงเหตุออกเป็น ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้านจิตลักษณะ และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นต้น
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