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กำรเขียนงำนวิ จยั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หลักกำรและเหตุผล
สถิตถิ อื ว่า เป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญ ทีผ่ วู้ จิยตั อ้ งนามาช่วยใน กระบวนการวิจยั ตัง้ แต่ขนั ้ ตอน การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความหมาย และการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในปจั จุบนั ทัง้
ภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการทาวิจยั กัน มากขึน้ จึง เกิดนักวิจยั ใหม่ๆ ขึน้ มากมาย สาหรับงานวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์และ งานวิจยั ด้านธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ กรอบ
แนวคิดของงานวิจยั จึงเป็ นแผนภาพซึง่ แสดงโครงสร้างความสัมพนัธร์ ะหว่างตัวแปรและต้องการศึกษา
สมการซึง่ แสดง ความสัมพนัธร์ ะหว่างตวัแปรในโมเดลการวิจยั โดยเรียกโมเดลเหล่านี้ว่า โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)
กำรสร้ำงโมเดลสมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Modeling: SEM)

เป็นเทคนิคทางสถิตเิ ทคนิคหนึ่งทีใ่ ช้ในการทดสอบ (testing) และประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์
เชิงเหตผุล (causal relationships)
การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างมีวตั ุประสงค์ได้ทงั ้ เพื่อการทดสอบทฤษฎี (theory testing) หรือเพื่อ
สร้างทฤษฎี (theory building)
- กรณีการทดสอบทฤษฎี (theory testing) สร้างโมเดลด้วยวิธกี ารเชิงอนุ มาน (deductive) หรือการวิจยั
เชิงปริมาณ (quantitative research) เริม่ ต้นจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั เพื่อกาหนดโมเดลสมมติฐานที่
แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal model) ทีจ่ ะได้รบั การทดสอบจากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ว่ามี
ความสอดคล้อง (fit) กันหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)
- กรณีการสร้างทฤษฎี (theory building) สร้างโมเดลด้วยวิธกี ารเชิงอุปมาน (inductive) หรือการวิจยั
เชิงคุณภาพ (qualitative research) แล้วใช้ขอ้ มูลประมาณค่าของพารามิเตอร์อสิ ระ (free parameters) ซึง่
บ่อยครัง้ ทีส่ มมติฐานเบือ้ งต้นอาจมีการปรับโมเดล
ในกรณีเช่นนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(exploratory factor analysis)
องค์ประกอบทีส่ าคัญของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โมเดลสมการโครงสร้าง
(structural equation model) ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปร
ภายนอกและตัวแปรภายใน (หรือระหว่างตัวแปรแฝง) ซึง่ อาจเป็นแบบทางเดียวและแบบเส้นเชิงบวก
(recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบเส้นเชิงบวก (non- recursive and linear additive)
และโมเดลการวัด (measurement model) ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้
การยืนยันหรือการทดสอบว่าโมเดลทีส่ ร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่นนั ้ มีสถิติ
วัดความสอดคล้อง ดังนี้ เช่น
1) ค่าไค-สแควร์ (chi-square) ทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญ คือค่า p-value สูงกว่า 0.05
2) ค่าสัดส่วนไค-สแควร์/df มีค่าไม่ควรเกิน 2.00
3) ค่า goodness of fit index: GFI, adjusted goodness of fit index: AGFI, comparative fit index:
CFI มีค่าตัง้ แต่ 0.90 – 1.00
4) ค่า standardized root mean squared residual: standardized RMR, root mean square of error
approximation: RMSEA มีค่าต่ากว่า 0.05
5) ค่า critical n: CN มีค่าเท่ากับ หรือมากกว่า 200 ของกลุ่มตัวอย่าง
6) ค่า largest standardized residual มีค่า -2 ถึง 2
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) พัฒนาโดย Karl G.
Joreskogเมือ่ ปี ค.ศ. 1960 เป็นโมเดลทีบ่ ูรณาการ โมเดลการวัดตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
โมเดลโครงสร้างตามหลักการวิเคราะห์เส้นทาง กับวิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์ตามหลักวิชาเศรษฐมิติ

กล่าวได้ว่า การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เป็ นสถิตวิ เิ คราะห์ขนั ้ สูงทีไ่ ด้รบั การพัฒนาใหม่ แต่ยงั คงมี
หลักการพืน้ ฐานทางสถิตแิ บบเดิม ( Kuhnel, 2001 อ้างถึงในนงลักษณ์วริ ชั ชยั, 2548)
สรุปว่า “ การเรียนรูเ้ รื่องการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มลูทม่ี ตี วั แปรจานวนมากในการวิจยั ทีม่ พี น้ื ฐานทางทฤษฎีรองรับเท่านัน้ แต่การเรียนรู้เรือ่ งการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างยังจะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูห้ ลักการพืน้ ฐานของสถิตวิ เิ คราะห์
ทัง้ หมดและมีประสบการณ์ตรงในการทาความเข้าใจบทบาทของสถิตวิ เิ คราะห์ต่อการวิจยั ด้วย ”
สถิตวิเคราะห์ SEM ยังมีศกั ยภาพสามารถวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตพุหุระดับ (multilevelcausal model) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว (longitudinal factor analysis model) โมเดล
กลุ่มพหุ (multiple population model) โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง (latent growth curve model)
และโมเดลอื่น ๆ อีกมาก (Joreskog and Sorbom , 1996 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2548) รวมทัง้ สามารถ
วิเคราะห์โมเดล SEM ทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เป็นแบบเส้นตรงได้อกี หลายโมเดล (Joreskog, et al,
1999 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2548)
สถิตวิ เิ คราะห์ SEM เป็นสถิตวิ เิ คราะห์ทเ่ี หมาะสมกบังานวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ใน
ยุคสังคมความรูด้ ว้ ยเหตผุลโดยสรุปดังนี้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย , 2548)
 มีศก
ั ยภาพสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้กว้างขวาง เพราะมีหลักการวิเคราะห์ทส่ี ามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้ เช่นเดียวกบัสถิตวิ เิ คราะห์ทงี ่ายทีสดุเช่นt-testไปจนถึงสถิตขิ นัสงูทซี บัซอ้ นดงักล่าว
แล้วข้างต้น
 สามารถใช้สถิตว
ิ เิ คราะห์เป็ นภาพรวมได้ตามโมเดลการวิจยั และมีสถิตทิ ดสอบความตรงของ
โมเดลการวิจยั
 การผ่อนคลายข้อตกลงเบือ
้ งต้นทางสถิติ
ปกติสถิตวิ เิ คราะห์ถา้ ยิง่ เป็นสถิตขิ นั ้ สูงจะยิง่ มี
ข้อตกลงเบือ้ งต้นทางสถิตมิ ากขึน้ แต่สถิตวิ เิ คราะห์ SEM กลับมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นทางสถิติ
น้อยลง การทีสถิตวิ เิ คราะห์ SEM นาเทอมความคลาดเคลื่อนมาวิเคราะห์ดว้ ยทาให้สามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลกรณีทเ่ี ทอมความคลาดเคลือนสัมพันธ์กนั ได้ตวั แปรในโมเดลการวิจยั มีความ
คลาดเคลื่อนในการวัดได้หรือโมเดลการวิจยั มีตวั แปรแฝงได้ตวั แปรทานายอาจมีความสัมพันธ์
กันได้ โมเดลการวิเคราะห์ไม่จาเป็ นต้องเป็นโมเดลอิทธิพลแบบบวกและมีอทิ ธิพลทางเดียว
อาจเป็ นโมเดลแบบคูณและมีอทิ ธิพลย้อนกลับได้ นอกจากนี้ยงั สามารถวิเคราะห์กรณีตวั แปร
หลายตัวในโมเดลการวิจยั มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ หรือแบบเรียงอันดับได้ดว้ ย
 ในการวิจยัเชิงทดลองเมือ
่ ตัวแปรตามสร้างขึน้ ตามโมเดลการวัดและตวัแปรตามอยูใ่ นรูปของ
ตัวแปรแฝง การวิเคราะห์ดว้ ยสถิตวิ เิ คราะห์ SEM จะให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องมากกว่าการ
วิเคราะห์ดว้ ย ANOVA, MANOVA แบบเดิม
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การเขียนบทสรุ ป บทอภิปรายและข้ อเสนอแนะ
วาโร เพ็งสวัสดิ ์ (อ้างอิงจาก วารสารวิทยบริการ 2547:74-76) การอภิปรายผลการวิจยั คือการแปล
ผลข้อค้นพบจากการวิจยั ในลักษณะตีความและ ประเมินผลเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความ
แตกต่ างระหว่างข้อ ค้นพบกับสมมุติฐานการวิจยั และอภิปรายเพื่อ เชื่อ มโยงระหว่าผลการวิจยั ที่ได้กับ
ผลการวิจยั ที่ผ่านมา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้เป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ว่ามีความสอดคล้อง หรือ
ขัดแย้งกันอย่างไร โดยมีหลักการเขียนอภิปรายผลการวิจยั 4 ประการซึง่ เรียงตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาอะไร
2. ผลทีไ่ ด้รบั เป็ นอย่างไร
3. เหตุผลทีไ่ ด้จงึ เป็ นเช่นนัน้
4. ยืนยันผลทีไ่ ด้อย่างไร
เคล็ดลับในกำรอภิ ปรำยผล
การอภิปรายผลแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที ่ 1 คือ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เมือ่ นามาเขียนไม่ตอ้ งเขียนคาว่า “จากตาราง 1
พบว่า…” หรือ นาผลการสรุปผลมาเขียนนันเอง
่
ส่วนที ่ 2 คือ แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั จะต้องแสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีของการวิจยั นัน้ ในส่วนนี้ถา้ ผูว้ จิ ยั ไม่รวู้ ่าจะ
เขียนอะไรลงไปให้นาประโยชน์ของนวัตกรรมนัน้ ๆ มาเขียนโดยสรุปเป็น
แนวความคิดของผูว้ จิ ยั เอง และไม่ตอ้ งอ้างอิง
ส่วนที ่ 3 คือ ทฤษฏีหรืองานวิจยั ทีส่ อดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของตนเอง
ถ้ำเป็ นงำนวิ จยั เชิ งทดลอง งานวิจยั ทีจ่ ะนามาเสนอควรเป็นงานวิจยั

ทีม่ ตี วั แปรต้น และ ตัวแปรตามเหมือนกัน แต่ถา้ ไม่มงี านวิจยั ดังกล่าว
ก็ควรเป็นงานวิจยั ทีม่ ตี วั แปรต้นเหมือนกัน
ส่วนงำนวิ จยั เชิ งสำรวจ งานวิจยั ทีจ่ ะนาเสนอต้องเป็นงานวิจยั ทีม่ ตี วั แปรที่
ศึกษาเหมือนกัน
1. ศึกษำอะไร
ในขัน้ ตอนนี้ให้ผู้ว ิจยั บอกให้ผู้อ่ านทราบว่างานวิจยั ชิ้นนี้มสี มมุติฐาน หรือวัตถุประสงค์การวิจ ยั
อย่างไร ผูว้ จิ ยั มักจะใช้ขอ้ ความว่า
“จากสมมุตฐิ านข้อที่ 1 ทีว่ ่า.........................................”
2. ผลที่ได้รบั เป็ นอย่ำงไร1
ในขัน้ ตอนนี้ให้ผวู้ จิ ยั จะกล่าวถึงข้อค้นพบทีไ่ ด้หลังจากทีไ่ ด้ทดลองทดสอบสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ผูว้ จิ ยั
มักจะใช้ขอ้ ความว่า
“ผลการวิจยั พบว่า....................................อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ........” (กรณีมนี ัยสาคัญ
ทางสถิต)ิ
หรือ “ผลการวิจยั พบว่า.................................” (กรณีไม่มนี ยั สาคัญทางสถิต)ิ
3. เหตุผลที่ได้จึงเป็ นเช่นนัน้ 2
ในขัน้ ตอนนี้ให้ผวู้ จิ ยั จะต้องให้เหตุผลการวิจยั ทีค่ น้ พบ(ผลตามข้อ2.)เกิดขึน้ ได้อย่างไร ทาไมจึงเป็ น
เช่นนัน้ การอธิบายให้เหตุผลนี้เป็ นสิง่ สาคัญมาก เพราะเป็ นการแสดงให้เห็นว่าผูว้ จิ ยั มีความรูเ้ ข้าใจในเรื่อง
นัน้ ๆ มากน้อยเพียงใด มีการประมวลหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ผี ู้วจิ ยั ใช้สร้างกรอบความคิดในการวิจยั มา
อภิปรายผลการวิจยั หรือปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจในสิง่ นัน้ ผูว้ จิ ยั มักจะใช้ขอ้ ความว่า
“ทัง้ นี้เนื่องจาก................................... (ให้เหตุผล)...............”
หรือ “ทัง้ นี้เป็นเพราะ...................................(ให้เหตุผล)...............”
4. ยืนยันผลที่ได้อย่ำงไร
ในขัน้ ตอนนี้เป็นการยืนยันผลการวิจยั ด้วยการบอกให้ผอู้ ่านทราบว่าข้อค้นพบนี้มใี ครทาวิจยั แล้วพบ
ในลักษณะเดียวกันบ้าง
ผูว้ จิ ยั มักจะใช้ขอ้ ความว่า
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“ผ ล ก า ร วิ จ ั ย ค รั ้ง นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จ ั ย ข อ ง . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ที่ พ บว่ า
.........................................”
ซึง่ สามารถสรุปเป็นรูปแบบได้ ดังนี้

“(1) สมมุติฐานข้ อที่ 1 ที่ว่า............................ (2) จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่ า
.........................................ซึ่ ง(สอดคล้ อง/ไม่ สอดคล้ อง)กับสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ (3) ทั้งนีเ้ นื่องจาก
...........................(4) ซึ่ งผลการวิจัยนีส้ อดคล้ องกับงานวิจัยของ...........................ที่พบว่ า
..............................”
5. กำรเขียนข้อเสนอแนะ
หลังจากการตรวจสอบ หรือการวิจยั /วิเคราะห์เสร็จ ก็จะเจอกับปญั หาอุปสรรค ต่างๆ แล้วต้องมานัง่
สรุปปญั หาทัง้ หมด เมื่อ สรุปปญั หาทัง้ หมดแล้ว เราก็มาแยกว่ าแต่ ล ะปญั หา ถ้าเกิดแล้ว จะส่ งผลกระทบ
อย่างไร และมีผลกระทบมากในระดับไหน สุดท้ายก็เสนอแนะวิธกี ารแก้ไข หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทางออกของปญั หานัน้ ส่วนข้อดีไม่ต้องเอามาเสนอ การเสนอแนะจะทาก็ต่อเมือเจอข้อเสีย หรือต้องการให้
เกิดสิง่ ทีดแี ละเหมาะสมกว่า รวมถึงหากได้ความคิดเห็น จากข้อเสนอแนะ จากการสอบถาม หรือคุยกับผู้
เกีย่ วข้อแล้วเขาชีแ้ จงเหตุผลมาให้ทราบ เราก็เอามาลงในส่วนของความคิดเห็นของผู้เกีย่ วข้องได้
กำรเขียนข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิ จยั /วิเคราะห์ในครัง้ ต่ อไป เป็ นการนาเสนอว่า ถ้าจะมีการ
วิจยั /วิเคราะห์ต่อไป ควรคานึงถึงอะไรบ้าง หรือควรทาเรื่องอะไรบ้าง หรือ ควรจะเพิม่ ตัวแปรอะไรบ้าง ควร
ปรับปรุงวิธดี าเนินการอย่างไร เครือ่ งมือในการวิจยั /วิเคราะห์ควรใช้แบบไหน ให้เสนอแนะว่าใคร หน่วยงาน
ใด ควรจะดาเนินการอะไรต่อไป ข้อเสนอแนะต้องเป็ นข้อเสนอทีไ่ ด้จากการวิจยั /วิเคราะห์ ไม่ใช่ขอ้ เสนอแนะ
ในเชิงทฤษฏี ที่ไม่ได้มาจากข้อค้นพบในการวิจยั /วิเคราะห์ และต้องเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว ิจ ยั /
วิเคราะห์
5.1 หลักกำรเขียนข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิ จยั ไปใช้
ให้เสนอแนะว่าใคร หน่ วยงานใด ควรจะดาเนินการอะไรต่อไป ข้อเสนอแนะต้องเป็ นข้อเสนอ
ที่ได้จากการวิจยั ไม่ใช่ขอ้ เสนอแนะในเชิงทฤษฏี ที่ไม่ได้มาจากข้อค้นพบในการวิจยั และต้องเป็ นเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีว่ จิ ยั
5.2 หลักกำรเขียนข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิ จยั ในครัง้ ต่อไป

เป็ นการนาเสนอว่า ถ้าจะมีการวิจยั ต่อไป ควรคานึงถึงอะไรบ้าง หรือควรทาเรื่องอะไรบ้าง
หรือ ควรจะเพิม่ ตัวแปรอะไรบ้าง ควรปรับปรุงวิธดี าเนินการอย่างไร เครื่องมือในการวิจยั ควรใช้แบบ
ไหน
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