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บทที่ 1  

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

 

บทนํา 

วัตถุประสงคหลักของบทที่  1 คือ การอธิบายถึงการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร  

โดยในสวนแรกจะเปนการอธิบายโดยสังเขปวารัฐศาสตรคืออะไรและมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม 

ถึงประเด็นใดบาง ตอจากน้ันจะเปนการอธิบายถึงความหมายของการวิจัย การวิจัยทางรัฐศาสตร  

และความหมาย ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร ในสวนตอไป 

จะอธิบายถึงลักษณะที่ดีของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรและลักษณะของการศึกษาที่ไมถือวา 

เปนการวิจัย ในสวนทายของบทจะเปนการอธิบายถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 

 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 

รัฐศาสตร (Political Science) เปนสาขาวิชาหน่ึงของสังคมศาสตร (Social Sciences)  

ซ่ึงมีความเก่ียวของกับสังคมและมนุษยที่อยูรวมกันในสังคม กลาวไดวารัฐศาสตรเปนศาสตร 

ที่มีขอบเขตการศึกษาที่กวางขวางครอบคลุมหลายประเด็น ไดแก ทฤษฎีการเมือง (Political Theory) 

สถาบันทางการเมือง (Political Institutions) กระบวนการทางการเ มือง (Political Process) 

อุดมการณทางการเมือง (Political Ideology) ความสัมพันธระหวางประเทศ ( International 

Relations) และรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration)  

ในการศึกษารัฐศาสตรน้ันผูศึกษาสามารถเลือกศึกษาประเด็นทางรัฐศาสตรไดหลายระดับ 

ตั้งแตระดับบุคคล ทองถิ่น ประเทศและระหวางประเทศ ทั้งน้ีการศึกษาในระดับที่แตกตางกัน 

จะทําใหผูศึกษาไดรับทราบขอมูล รายละเอียดและขอเท็จจริงในระดับที่แตกตางกัน และถือไดวา

การศึกษาทุกระดับมีความสําคัญอยางเทาเทียมกัน 

บทที่ 1
การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 2  

ประเภทของการวิจัย 

 

บทนํา 

การทําความเขาใจในประเภทงานวิจัยและความสามารถในการจําแนกงานวิจัยมีสวน 

ชวยทําใหนักวิจัยสามารถวางกรอบการวิจัยใหกระชับรัดกุมและสามารถหาจุดยืนในการวิจัยของตน 

ไดอยางถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น (เทียนฉาย กีระนันทน, 2544, หนา 13, จิตราภา กุณฑลบุตร, 

2550, หนา 47) ดังน้ันวัตถุประสงคหลักของบทที่ 2 คือ การอธิบายประเภทของการวิจัยโดยภาพรวม 

โดยมุงอธิบายวาการวิจัยสามารถใชเกณฑใดในการแบงประเภทไดบาง ซ่ึงในบทน้ีจะไดนําเกณฑ 

การแบงประเภทการวิจัย 6 เกณฑมาแบงประเภทการวิจัย ซ่ึงเกณฑดังกลาว ไดแก 1) สาขาของ 

การวิจัย 2) ประโยชนของการวิจัย 3) วัตถุประสงคของการวิจัย 4) ลักษณะหรือประเภทของขอมูล 

การวิจัย 5) ชวงเวลาของปรากฏการณที่ทําการศึกษา และ 6) แนวทางการวิจัย  

 

การแบงประเภทของการวิจัย 

โดยทั่วไปการแบงประเภทการวิจัยสามารถกระทําไดโดยใชเกณฑ ในการพิจารณา 

ที่หลากหลาย เชน การใชเกณฑดานสาขาวิชา ประโยชนการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ลักษณะ

หรือประเภทของขอมูล ชวงเวลาของปรากฏการณที่ทําการศึกษาและแนวทางการวิจัย ซ่ึงสามารถ

อธิบายหลักการใหญ ๆ ของการวิจัยแตละประเภท ไดดังตอไปน้ี 

1. การแบงประเภทโดยใชเกณฑสาขาวิชาของการวิจัย 

งานวิจัยที่แบงประเภทโดยใชสาขาวิชาของการวิจัยเปนเกณฑในการแบง น้ัน  

สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

บทที่ 2
ประเภทของการวิจัย

	 การท�าความเข้าใจในประเภทงานวิจัยและความสามารถในการจ�าแนกงานวิจัยมีส่วน

ช่วยท�าให้นักวิจัยสามารถวางกรอบการวิจัยให้กระชับรัดกุมและสามารถหาจุดยืนในการวิจัยของตน

ได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	 (เทียนฉาย	 กีระนันทน์,	 2544,	 หน้า	 13,	 จิตราภา	 กุณฑลบุตร,

2550,	หน้า	 47)	 ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของบทที่	 2	 คือการอธิบายประเภทของการวิจัยโดยภาพรวม

โดยมุ่งอธิบายว่าการวิจัยสามารถใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งประเภทได้บ้าง	 ซึ่งในบทน้ีจะได้น�าเกณฑ์

การแบ่งประเภทการวิจัย	 6	 เกณฑ์มาแบ่งประเภทการวิจัย	 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าว	 ได้แก่	 1)	 สาขาของ

การวิจัย	 2)	 ประโยชน์ของการวิจัย	 3)	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 4)	 ลักษณะหรือประเภทของข้อมูล

การวิจัย	5)	ช่วงเวลาของปรากฏการณ์ที่ท�าการศึกษา	และ	6)	แนวทางการวิจัย	ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 3 

กระบวนการในการทําวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

 

บทนํา 

ดังที่ไดกลาวไวแลววาการทําวิจัยดานรัฐศาสตรจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทําใหถูกตองตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีระเบียบแบบแผนที่ เปนที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ดังน้ัน  

การทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการทําวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรจึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง 

เน่ืองจากจะทําใหผูวิจัยสามารถทราบถึงการจัดลําดับขั้นตอนและกระบวนการของการทําวิจัยได 

อยางเหมาะสม ในบทน้ีจะเปนการอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําวิจัยเชิงปริมาณ 

ทางรัฐศาสตรวาประกอบไปดวยก่ีขั้นตอน อะไรบาง และแตละขั้นตอนน้ันมีรายละเอียดอยางไร  

ในสวนทายของบทน้ีจะยกตัวอยางแผนการดําเนินการวิจัยเพื่อที่ผูวิจัยจะไดสามารถนําไปประยุกต 

ใชเปนกรอบระยะเวลาใหผูวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ

ในระยะเวลาที่กําหนด  

 

กระบวนการในการทําวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

กระบวนการในการทําวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรสามารถแบงออกไดเปนลําดับ 

ขั้นตอนยอย ๆ 12 ขั้นตอน ดังน้ี (ดูรูปตอไปประกอบ) 

บทที่ 3
กระบวนการในการทำ วิจัยเชิงปริมาณ
ทางรัฐศาสตร์

	 	 ดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วว่าการท�าวิจัยด้านรัฐศาสตร์จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท�าให้ถูกต้องตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีระเบียบแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ	 ดังนั้น

การทราบถึงข้ันตอนหรือกระบวนการในการท�าวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์จึงเป็นส่ิงที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

เนื่องจากจะท�าให้ผู ้วิจัยสามารถทราบถึงการจัดล�าดับขั้นตอนและกระบวนการของการท�าวิจัยได้

อย่างเหมาะสม	 ในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท�าวิจัยเชิงปริมาณ

ทางรัฐศาสตร์ว่าประกอบไปด้วยก่ีข้ันตอน	 อะไรบ้าง	 และแต่ละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดอย่างไร

ในส่วนท้ายของบทน้ีจะยกตัวอย่างแผนการด�าเนินการวิจัยเพื่อที่ผู ้วิจัยสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้เป็นกรอบระยะเวลาให้ผู้วิจัยสามารถด�าเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ

ในระยะเวลาที่ก�าหนด	ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 4  

ปญหาการวิจัย ช่ือเร่ืองงานวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

 

บทนํา 

ในบทที่ 4 จะเปนการอธิบายประเด็นใหญ 3 ประเด็น ไดแก ปญหาการวิจัย ชื่อเรื่อง

งานวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย ซ่ึงในการทําวิจัยน้ันผูวิจัยจะตองสามารถอธิบายประเด็นทั้งสาม 

ใหชัดเจน เน่ืองจากการระบุปญหาการวิจัย ชื่อเรื่องและวัตถุประสงคที่ชัดเจนจะทําใหผูอาน 

และตัวผูวิจัยเองรับทราบขอบเขต ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและจุดมุงหมายการวิจัยไดเปนอยางดี 

 

ปญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

ปญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร (Qunititative research question in Political 

Science) หมายถึง ประเด็นทางรัฐศาสตรที่นักวิจัยมีความสงสัยและตองการคําตอบจากขอสงสัยน้ัน 

การกําหนดปญหาการวิจัยมีความสําคัญมากที่สุดในการทําวิจัยเน่ืองจากสามารถเอ้ือใหการวิจัยน้ัน

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเปนอยางดี และมีปญหาในการดําเนินการนอยที่สุด  

ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรมีความสัมพันธอยางมากกับการกําหนด

วัตถุประสงคและสมมติฐาน โดยอาศัยวิธีการทบทวนทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

กับการวิจัยทางรัฐศาสตร ดังน้ันหากผูวิจัยสามารถกําหนดปญหาการวิจัยไดดี มีความเหมาะสม 

และสามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ ก็จะทําใหการทํางานของผูวิจัยน้ันมีปญหาและ/หรืออุปสรรค 

นอยที่สุด 

อยางไรก็ตาม การกําหนดปญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรอาจจะเปนปญหาใหญ

อันดับตน ๆ ของนักวิจัยที่ มีประสบการณนอย โดยในการเริ่มทําวิจัยน้ันนักวิจัยหนาใหม น้ัน 

อาจจะมีความลําบากและความสับสนในชวงแรก โดยไมทราบวางานวิจัยของตนน้ันจะตองเริ่ม 

จากอะไร และจะตองทําส่ิงใดเปนส่ิงแรกเพื่อใหไดมาซ่ึงปญหาการวิจัย เน่ืองจากในปจจุบันน้ีมีงานวิจัย

บทที่ 4
ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณทาง
รัฐศาสตร์

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การก�าหนดปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์อาจจะเป็นปัญหาใหญ่

อันดับต้น	 ๆ	 ของนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์น้อย	 โดยในการเริ่มท�าวิจัยนั้นนักวิจัยหน้าใหม่อาจจะ 

มีความล�าบากและความสับสนในช่วงแรก	 โดยไม่ทราบว่างานวิจัยของตนนั้นจะต้องเริ่มจากอะไร	 

และจะต้องท�าสิ่งใดเป็นสิ่งแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาการวิจัย	 เน่ืองจากในปัจจุบันนี้มีงานวิจัย

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 5 

สมมติฐาน 

 

บทนํา 

ดังที่ไดกลาวไวในเบื้องตนแลววาในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรน้ันมักจะมีการกําหนด

สมมติฐานเพื่อเปนการคาดคะเนคําตอบการวิจัยไวลวงหนา ดังน้ันในบทที่ 5 จะเปนการอธิบายถึง

ความหมายของสมมติฐาน วัตถุประสงคในการตั้งสมมติฐาน ลักษณะ ประเภทและการทดสอบ

สมมติฐาน ผลที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน ขั้นตอนและความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน 

และระดับนัยสําคัญ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ความหมายของสมมติฐาน 

สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง ขอสมมติหรือขอความที่ผูวิจัยคาดคะเนไวลวงหนา

อยางมีเหตผุลซ่ึงสามารถพิสูจนได และเม่ือผานการพิสูจนแลวขอความน้ัน ๆ อาจจะเปนจริงหรือไมจริง

ก็ได (Cozby, 2004, p. 374; McIntyre, 2005, pp. 52-54; Muijs, 2011, p. 7) 

 

วัตถุประสงคในการตั้งสมมติฐานในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

การตั้งสมมติฐานมีวัตถุประสงคเพื่อตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยผูวิจัยสามารถ

กําหนดเปนขอความบอกเลาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรของงานวิจัยอยางนอย 2 ตัว  

ซ่ึงสามารถใชอธิบายตัวแปรใน 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเปรียบเทียบระหวางตัวแปรและ 2) ลักษณะ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

บทที่ 5
สมมติฐาน

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 6  

ขอมูลและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

 

บทนํา 

ในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร น้ัน ประเด็นสําคัญประการหน่ึงที่ผู วิจัยจําเปน 

ตองมีความรูอยางถูกตองและลึกซ้ึงคือประเด็นเรื่องขอมูลและตัวแปร ดังน้ันรายละเอียดในบทที่ 6  

จะเปนการอธิบายประเด็นทั้งสองประเด็น ไดแก 1) ขอมูล และ 2) ตัวแปร โดยในสวนแรกจะเปน 

การอธิบายถึงความหมายและประเภทของขอมูล และในสวนที่สองจะเปนการอธิบายถึงความหมาย 

ประเภทและมาตราหรือระดับการวัดของตัวแปร โดยทั้งสองสวนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ความหมายของขอมูล 

ขอมูล (Data) คือ รายละเอียด ขอเท็จจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษที่เกิดขึ้นที่สามารถ

แสดงออกมาไดหลายรูปแบบ เชน ในรูปของภาพ ขอความ หรือตัวเลข ในการทําวิจัยทุกครั้งขอมูล 

จะถูกเก็บรวบรวมโดยใชเครื่องมืออยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางผสมผสานกันตามความเหมาะสม

ของขอมูล และนํามากระทําตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน พรรณนา เปรียบเทียบ วิเคราะห 

สังเคราะห อธิบาย หรือสรางแบบจําลอง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (Neuman, 2007,  

p. 7; Schreiber and Asner-Self, 2011, p. 230) 

 

 

 

บทที่ 6
ข้อมูลและตัวแปรในการวิจัย
เชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 7 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

 

บทนํา 

บทที่  7 เปนการอธิบายถึงความหมายของประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

เชิงปริมาณทางรัฐศาสตร หลักการในการเลือกกลุมตัวอยาง การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

ซ่ึงนิยมกระทําโดยใชวิธีการ 3 วิธี คือ 1) การพิจารณาจากขนาดของประชากร 2) การใชตาราง

สําเร็จรูป และ 3) การใชสูตรคํานวณนอกจากน้ียังไดอธิบายวาวิธีการสุมตัวอยางสามารถจําแนกไดเปน 

2 ประเภทใหญ ๆ  คือ การสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนและการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน 

และขอผิดพลาดในการเลือกกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

ประชากร 

ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทั้งหมดที่ผูวิจัยตองการศึกษา ทั้งน้ีสมาชิกแตละ

หนวยในประชากรเรียกวา หนวยประชากร (Element) ซ่ึงสามารถเปนไดทั้งส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต  

ซ่ึงหนวยที่ผูวิจัยตองการศึกษาอาจเปนคน ครัวเรือน หมูบาน สถานบริการหรือองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงานวิจัย (Pole, & Lampard, 2002, p. 32; McIntyre, 2005, 

p. 94; สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2541, หนา 101) ตัวอยางของประชากรการวิจัย มีดังตารางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

บทที่ 7
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
เชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

	 	 บทที่ 	 7	 เป็นการอธิบายถึงความหมายของประชากรและกลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย

เชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์	 หลักการในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งนิยมกระท�าโดยใช้วิธีการ	 3	 วิธี	 คือ	 1)	 การพิจารณาจากขนาดของประชากร	 2)	 การใช้ตาราง

ส�าเร็จรูป	 และ	 3)	 การใช้สูตรค�านวณ	 นอกจากน้ียังได้อธิบายว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างสามารถจ�าแนก 

ได้เป็น	 2	 ประเภทใหญ่	 ๆ	 คือ	 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ 

ความน่าจะเป็นและข้อผิดพลาดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	โดยมีรายละเอียดตามล�าดับดังต่อไปนี้	

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 8 

เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร 

 

บทนํา 

ในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรน้ันผูวิจัยสามารถใชเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลไดหลายประเภท โดยในการวิจัยเรื่องหน่ึงอาจใชเครื่องมือในการวิจัยเพียงประเภทเดียว 

หรือจะใชเครื่องมือมากกวา 1 ประเภทก็ได ดังน้ันวัตถุประสงคของบทที่ 8 คือ การอธิบายถึง

รายละเอียดของเครื่องมือการวิจัย 5 ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสอบถาม 3) แบบวัดเจตคติ  

4) การสัมภาษณ และ 5) การสังเกต เพื่อใหผูวิจัยไดรับทราบรายละเอียดและนําไปประยุกต 

ใชในงานวิจัยของตน ซ่ึงมีรายละเอียดตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัย หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือวัดคาตัวแปร 

ที่ผูวิจัยตองการศึกษา ทั้งน้ี ในการศึกษาวิจัยทางดานรัฐศาสตรไมสามารถที่จะสรางเครื่องมือสําหรับ

วัดส่ิงที่มีความเปนนามธรรมไดอยางถูกตอง สมบูรณและครบถวน ดังน้ัน ในการวัดส่ิงที่เปนนามธรรมน้ี

ผูวิจัยจําเปนตองสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลหรือวัดคาตัวแปรขึ้นมาเอง  

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง  ๆ อยางตอเน่ือง 

และเครื่องมือการวิจัยก็ไดถูกสรางและพัฒนาโดยมีหลายรูปแบบ ไดแก 1) แบบทดสอบ (Test)  

2) แบบสอบถาม (Questionnaire) 3) แบบวัดเจตคติ (Attitude) 4) การสัมภาษณ (Interview)  

และ 5) การสังเกต (Observation) ทั้งน้ี ในการทําวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรเรื่องหน่ึงผูวิจัย

บทที่ 8
เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
ทางรัฐศาสตร์

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 9 

สถิติการวิจัย 

 

บทนํา 

ในการวิจัยทางรัฐศาสตรหากผู วิ จัยออกแบบการวิจัยใหเปนการ วิ จัยเชิ งปริ มาณ 

หรือการ วิจัยผสมผสานระหวางงานวิจัยเชิ งปริมาณและคุณภาพก็มีความจําเปนอย างยิ่ ง 

ที่จะตองมีความรูความเขาใจในหลักสถิต ิ วัตถุประสงคหลักของบทที่ 9 น้ีคือ การอธิบายถึงความหมาย

ของสถิติ ประเภทของสถิติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของและที่สําคัญนักวิจัยตองมีทักษะ 

และความสามารถในการนําสถิติมาประยุกตใชในการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลงานวิจัยของตนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของสถิติ 

ความหมายของสถิติมี 2 นัยยะ ใหญ ๆ ดังน้ี 

นัยยะที่ 1 สถิติ หมายถึง ตัวเลข (numeral) ที่แสดงของเท็จจริงของขอมูล (numerical 

facts) เรื่องใดเรื่องหน่ึง 

นัยยะที่ 2 สถิติ หมายถึง ศาสตรที่ใชในการดําเนินการศึกษาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล การตีความขอมูลและการสรุปขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อนําไป

อางอิงไปยังลักษณะของประชากร 

 

 

บทที่ 9
สถิติการวิจัย

	 	 ในการวิจัยทางรัฐศาสตร ์หากผู ้วิจัยออกแบบการวิจัยให ้เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณ

หรือการวิจัยผสมผสานระหว ่างงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพก็มีความจ�า	 เป ็นอย ่างยิ่ ง

ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสถิติ	วัตถุประสงค์หลักของบทที่	9	นี้คือ	การอธิบายถึงความหมาย

ของสถิติ	 ประเภทของสถิติและรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องและที่ส�าคัญนักวิจัยต้องมีทักษะ

และความสามารถในการน�าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการน�าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยของตนให้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ตวั
อย
า่ง



บทที่ 10
การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำ เร็จรูป

บทนำา 

	 		โปรแกรม	Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	(SPSS)	เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง

ซึ่งการวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นิยมน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เนื่องจากสามารถช่วยให้

ผู้วิจัยวิเคราะห์	 น�าเสนอและจัดการกับข้อมูลได้ง่าย	 รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ยังสามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นได้อีกด้วย	 ในบทนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการจัดการข้อมูล

ด้วยโปรแกรมดงักล่าว	โดยใช้	Version	19	เป็นตวัอย่างในการอธบิาย	ซ่ึงจะอธบิายถงึการสร้างแฟ้มข้อมลู	

การก�าหนดตัวแปร	 การตรวจสอบข้อมูลการจัดการข้อมูล	 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการค�านวณข้อมูล	ตามล�าดับดังต่อไปนี้	ตวั
อย
า่ง



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 11 

การนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิและตาราง 

 

บทนํา 

โปรแกรม SPSS น้ัน นอกจากจะสามารถชวยใหผูวิจัยจัดการกับขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพแลว ยังสามารถชวยใหผูวิจัยนําเสนอขอมูลสามารถทําไดงายและรวดเร็วอีกดวย 

ทั้งน้ีโปรแกรม SPSS จะมีรูปแบบตาง ๆ ใหเลือกหลายรูปแบบ เชน แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม  

ในที่น้ีจะอธิบายการนําเสนอในรูปแบบแผนภูมิและรูปแบบตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

 

แผนภูมิแทง 

แผนภูมิแทง (Bar Charts) เปนแผนภูมิที่สามารถทําใหผูอานเขาใจงายที่สุดสามารถ

เปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ที่นํามาแสดงไดอยางรวดเร็วและงายดาย โดยเฉพาะเม่ือมีคําบรรยาย

ประกอบ และสามารถใชในการเสนอขอมูลไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงสามารถใชคําส่ัง

ในการสรางแผนภูมิแทงได 2 คําส่ัง ไดแกคําส่ัง Frequencies และ คําส่ัง Charts 

คําส่ัง Frequencies มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

ข้ันที่ 1 เลือกคําส่ัง Analyze  Descritive Statistics  Frequencies ตามลําดับ 

ข้ันที่ 2 เลือกตวัแปรที่ตองการนําเสนอดวยแผนภูมิแทง (ในที่น้ีเลือกตัวแปร Gender) 

 

 

 

บทที่ 11
การนำ เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ 
และตาราง

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 12 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาดวยโปรแกรม SPSS for Windows 

 

บทนํา 

จากการที่ไดอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนในการจัดระเบียบขอมูลการวิจัยที่ไดจากการเก็บ

ขอมูลใหอยูในสภาพที่พรอมนําไปวิเคราะหตอไปน้ัน ในบทน้ีจะเปนการอธิบายถึงสถิติที่ผูวิจัยสามารถ

นําไปใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจะแบงสถิติออกเปน 2 ประเภทใหญ  ๆ คือ  

สถิติเชิงพรรณนาและสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในบทน้ีจะเปนการอธิบายสถิติเชิงพรรณนา 

ซ่ึงมีรายะเอียดดังตอไปน้ี 

 

สถิติเชิงพรรณนา  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีวัตถุประสงคหลักในการนําไปใช คือ 

การนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณในลักษณะการบรรยายลักษณะของขอมูลหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ผูวิจัย

ไดรับจากการเก็บรวบรวมขอมูลวามีลักษณะเปนเชนไร  

สถิติที่ใชในการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) มัธยฐาน (Median) พิสัย (Range) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ซ่ึงจะไดอธิบายตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ความถี ่ (Frequency) หมายถึง จํานวนครั้งที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ กันของขอมูล ในการคํานวณหา

ความถี่และหาคาสถิติพื้นฐาน ผูวิจัยสามารถกระทําไดโดยใชเมนูคําส่ัง Analyze  Descriptive 

Statistics  Frequencies ซ่ึงมีวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

บทที่ 12
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วย
โปรแกรม SPSS for Windows

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 13  

การวิเคราะหคาสหสัมพันธ 

 

บทนํา 

การอฺธิบายถึงการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlational analysis) น้ีมีความสําคัญ 

สืบเน่ืองจากการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตรในหลายกรณีเปนการศึกษาหาความสัมพันธของตัวแปร

หลายตัวแปร ซ่ึงตัวแปรที่ศึกษาอาจมีความสัมพันธ กันในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ในบทน้ี 

จะเปนการอธิบายถึงการวิเคราะหความสัมพันธสองประเภทคือการวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย

และการวิเคราะหความสัมพันธแบบพหุ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 

ประเภทของการวิเคราะหสหสัมพันธ 

การวิเคราะหสหสัมพันธสามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ ความสัมพันธอยางงาย 

(simple or pair-wise correlation) และความสัมพันธแบบพหุ  (Multiple correlation) ทั้ ง น้ี 

การวิเคราะหสหสัมพันธทั้ง 2 กลุม มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1.  การวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย 

ความสัมพัน ธ อย า ง ง าย  ( simple or pair-wise correlation)  ใช สัญ ลักษณ  r   

เปนความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร (1 คู) โดยในการวิจัยเรื่องหน่ึงอาจกําหนดวัตถุประสงค 

ในการศึกษาตัวแปรมากกวา 1 คู แตผูวิจัยจะวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรแตละคู ทั้งน้ีสามารถ

วิเคราะหความหมายของคาความสัมพันธของตัวแปรแตละคูได 5 ลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 

 

บทที่ 13
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 14 

การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 

บทนํา 

ในบทที่ 14 น้ี จะเปนการอธิบายถึงสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน (Statistic for 

hypothesis testing) 2 รูปแบบ คือ 1) การทดสอบที่ใชพารามิเตอร โดยจะอธิบายถึงรายละเอียด 

ของการทดสอบซี การทดสอบที และการทดสอบเอฟ และ 2) การทดสอบที่ไรพารามิเตอร โดยจะได

อธิบายการทดสอบไคสแควร ทั้งน้ีการทดสอบทั้งสองรูปแบบมีรายละเอียดในการนําไปใช ดังตอไปน้ี 

 

การทดสอบสมมติฐานที่ใชพารามิเตอร  

การทดสอบสมมติฐานที่ใชพารามิเตอร  (Parametric tests) สามารถนําไปใชได 

เม่ือการศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

1. ทราบการแจกแจงของขอมูลประชากร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสัดสวน คาเฉล่ีย  

2. ขอมูลอยูในระดับชวง (Interval) หรือ อัตราสวน (Ratio) 

การทดสอบสมมติฐานแบบน้ีสามารถใชสถิติพาราเมตริก เชน การทดสอบซี (Z -test)  

การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) เปนตน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.  การทดสอบซี  

 การทดสอบซี (Z-test) เปนอีกหน่ึงการทดสอบที่สามารถนํามาใชในการทดสอบ

สมมติฐานได โดยจะนํามาใชในกรณีที่ผูวิจัยสามารถทราบคาความแปรปรวนของประชากร นอกจากน้ี

ยังมีขอตกลงเบื้องตนในการทดสอบซี โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

บทที่ 14
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ 
เพื่อการทดสอบสมมติฐาน

บทนำา

	 	 ในบทที่	 14	 น้ี	 จะเป็นการอธิบายถึงสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	 (Statistic	 for

hypothesis	 testing)	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 การทดสอบที่ใช้พาราเมตริก	 โดยจะอธิบายถึงรายละเอียด

ของการทดสอบซี	 การทดสอบที	 และการทดสอบเอฟ	 และ	 2)	 การทดสอบที่ไร้พาราเมตริก	 โดยจะได้

อธิบายการทดสอบไคสแควร์	 ทั้งน้ีการทดสอบทั้งสองรูปแบบมีรายละเอียดในการน�าไปใช้	 ดังต่อไปนี้

	 	 	 การทดสอบสมมติฐานท่ีใช้พาราเมตริก	 (Parametric	 tests)	 สามารถน�าไปใช้ได้

เมื่อการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้	

การทดสอบสมมติฐานที่ใช้พาราเมตริก	ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 15 

การวิเคราะหการถดถอย 

 

บทนํา 

ในบทน้ีจะเปนการอธิบายถึงการวิเคราะหการถดถอย 2 ลักษณะ ไดแก การวิเคราะห 

การถดถอยแบบเสนตรงแบบงาย (simple linear regression analysis) และการวิเคราะหการถดถอย

แบบเสนตรงพหุคุณหรือเชิงซอน (multiple linear regression analysis) นอกจากน้ีจะอธิบาย

รายละเอียดการคํานวณการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรง ซ่ึงประเด็นตาง ๆ มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 

การวิเคราะหการถดถอย  

การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ตัวแปรสองตัว โดยตัวแปรทั้งสองตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ เปนตัวแปรเชิงปริมาณซ่ึงมีลักษณะ 

ของการเปนขอมูลตอเน่ือง (Quantitative variables) โดยระดับการวัดเปนระดับอันตรภาค (interval 

scale) หรือระดับอัตราสวน (ratio scale) โดยที่ตัวแปรแรกเปนตัวแปรอิสระ ( Independent 

variable แทนดวย X) ซ่ึงอาจเรียกวาตัวแปรพยากรณหรือตัวแปรทํานาย (Predicted Variable)  

อีกตัวแปรหน่ึงเปนตัวแปรตาม (Dependent variable แทนดวย Y) ซ่ึงอาจเรียกวาตัวแปรตอบสนอง 

(Response variable) 

การวิเคราะหการถดถอยน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธวา หากตัวแปรอิสระ (X)  

เปล่ียนไปแลวตัวแปรตาม (Y) จะเปล่ียนไปดวยหรือไม และหากมีการเปล่ียนแปลงจะสามารถบอกได

วาการเปล่ียนแปลงน้ันเปนไปในทิศทางและมีขนาดมากนอยอยางไร 

บทที่ 15
การวิเคราะห์การถดถอย

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 16 

การเขียนรายงานการวิจัย 

 

บทนํา 

หลังจากที่ไดอธิบายถึงกระบวนการในการทําวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร การวิเคราะห

และการแปรผลการวิจัยไปแลวในบทตาง ๆ กอนหนาน้ี ในบทน้ีจะเปนการอธิบายถึงการเขียนรายงาน

วิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยในวารสาร ซ่ึงการเขียนรายงานทั้งสองรูปแบบน้ีเปนขั้นตอนที่ผูวิจัย

จะกระทําหลังจากที่ไดศึกษาคนควาจนไดพบความจริงและไดรับความรูใหม ๆ ตามที่กําหนดไวใน

วัตถุประสงคของงานวิจัย โดยผูวิจัยจะตองเรียบเรียงและอธิบายเน้ือหาตาง ๆ ในงานวิจัยไดอยางเปน

ระบบและมีระเบียบแบบแผนเพื่อนําเสนอขอเท็จจริง หรือความรูที่ เ กิดจากการศึกษาคนควา 

เพื่อที่จะไดเปนแนวทางในการสงเสริมองคความรูทางวิชาการใหมีความกาวหนาตอไป  

 

การเขียนรายงานวิจัยและสวนประกอบของรายงานการวิจัย  

ในการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตรมีลักษณะและรูปแบบกับการเขียนรายงาน 

การวิจัยในสาขาวิชาอ่ืน ในสวนน้ีจะเปนการอธิบายการเขียนรายงานการวิจัย ซ่ึงเน้ือหาจะประกอบไป

ดวยสวนประกอบของรายงานการวิจัยและขอคํานึงในการเขียนรายงานการวิจัย 

สวนประกอบของการรายงานการวิจัย สามารถแบงออกได เปน 3 สวน ไดแก   

1) สวนตอนตน 2) สวนเน้ือหา 3) สวนตอนทายหรือสวนบรรณานุกรมและภาคผนวก ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี  

 

 

 

บทที่ 16
การเขียนรายงานการวิจัย

ตวั
อย
า่ง
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