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บทนำ 
หนงัสอืเรือ่ง วธิวีจิยัทางรฐัศาสตร การประยกุตใชและตวัอยางเลมน้ีผูแตง คอื รองศาสตราจารย 

พิษณุ เสงี่ยมพงษ พ.ศ. 2558 สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 404 หนา หนังสือเลมนี้ 

มีจำนวน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 การวิจัยทางรัฐศาสตร เปนการนำเสนอหัวขอและประเด็นวิจัยทาง

รัฐศาสตร ที่มา กรอบแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร ตอนที่ 2 เทคนิควิธีการเก็บขอมูล ซึ่งวิธีการเก็บ

ขอมูลมีดวยกันหลายวิธี อาทิ การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน ตอนที่ 3 เทคนิควิธี
การวิเคราะหขอมูล จำแนกเปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไมใชเชิงปริมาณและการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ ตอนที่ 4 บทสรุป: จากการวิจัยสูวรรณกรรมทางรัฐศาสตร โดยภาพรวมของหนังสือเลมนี้

เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยทางรัฐศาสตร และการนำเสนอกระบวนการวิเคราะห  

การจำแนกเน้ือหา การตีความนัยทางรัฐศาสตรดวยวิธีการอภิปราย ซึ่งทำใหเกิดมุมมองทางความคิด

ที่มีความหลากหลายเห็นรายละเอียดการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แตกตาง
จากการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรหรือทางดานการศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก

ตอการสรางมุมมองทางความคิดและการกำหนดแบบแผนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสม 

1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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กับสิ่งที่ผูอานตองการศึกษา ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเปนประโยชนอยางมากตอนักศึกษา คณาจารย 

และนักวิชาการทุกทาน ในการนำแนวคิด หลักการ เทคนิค และแนวทางการศึกษาตาง ๆ จากหนังสือ 

เลมนี้ไปใชประโยชนตอการศึกษา คนควาในงานวิจัยดานตาง ๆ ตอไป 

 

บทวิจารณ 
หนังสือเลมนี้ จำแนกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 การวิจัยทางรัฐศาสตร ซึ่งในตอนที่ 1 นี้

อธิบายใหเห็นถึงหัวขอหรือประเด็นทางรัฐศาสตร จะพบวา ขอบขายในการศึกษาทางรัฐศาสตร 

จะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ อาทิ การเมือง การปกครอง และการบริหาร สถาบันการเมือง กลุมผล

ประโยชนและกลุมอืน่ท่ีไมใชกลุมผลประโยชน การบริหารราชการและพฤติกรรมการบริหาร การเมือง

ภายในและการเมอืงในบรบิทระหวางประเทศ เปนตน เพ่ือใหผูวิจยัเขาใจถงึปรากฏการณทางการเมอืง 

เหตุการณและความเปนไปไดของเหตุการณ ดวยการศึกษาสาเหตุและเหตุผลท่ีเกิดขึ้น จึงมีการใช

แผนที่แนวคิด แผนภาพลูกศรในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังน้ันผูวิจัยควรระบุให

ชัดเจนท้ังในสวนของวัตถุประสงค การออกแบบการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูล (Williams, 2007: 65) 

ตอนท่ี 2 เทคนิควิธีการเก็บขอมูล เพ่ือเปนการคนหาส่ิงท่ียืนยัน หรือสิ่งท่ีชวยปฏิเสธคำตอบ 

หรือสมมติฐาน ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลจึงมีสวนสำคัญ วิธีการเก็บขอมูลจำแนกไดหลายวิธี 

อาทิ การสังเกต ทำใหไดรายละเอียดของเร่ืองราวท่ีสังเกต เชน งานวิจัยท่ีทำการศึกษาเก่ียวกับ 

การชุมนุม โดยเปนงานวิจัยท่ีใหความสำคัญกับชวงเวลา การสัมภาษณ ชวยใหไดขอมูล มุมมอง

อันเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัย ผูใหขอมูลจึงเปนบุคคลสำคัญ การระบุบุคคลและการเขาถึง

ขอมูลจงึเปนส่ิงท่ีผูวิจยัจะตองพิจารณาอยางละเอียด การสนทนากลุม เปนการสนทนาต้ังแตบคุคล 2 คน

ขึน้ไป เพ่ือใหไดขอคิดเห็น ผูวิจัยอาจแยกบุคคลผูมีบทบาท ทัศนคติที่แตกตางกัน การใชเทคนิค 

การสำรวจ ในสวนน้ีผูวิจัยตองระบุหนวยในการวิเคราะหใหชัดเจนวาเปนระดับใด กลุมคน หนวยงาน
หรือองคการ โดยการสำรวจใชในการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น พฤติกรรม การรับรู และขอเท็จจริง 

เปนตน ดงัน้ันเน้ือหาในตอนท่ี 2 นี ้ผูเขียนไดพยายามอธิบายถึงหนวยในการวิเคราะหในลกัษณะตาง ๆ 

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูอานในการกำหนดจำนวนขอมูล และผูใหขอมูลควรเปนใครบางซ่ึงในระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพใหความสำคัญกับความหมายและถอยคำท่ีผูใหขอมูลตอบเพ่ืออธิบายถึงปรากฏการณ 

ที่เกิดข้ึน ในขณะท่ีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเปนการทดสอบสมมติฐานท่ีเกิดข้ึนวาเปนจริงหรือไม  
(Williams, 2007: 67) 

ตอนท่ี 3 เทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูล ในตอนท่ี 3 นี้อธิบายถึงการจัดการขอมูลโดยมีวิธีการ

หลากหลาย อาทิ การตีความ ใหความหมาย ซึ่งผูวิจัยจะตองใหรหัสขอมูล และการทำความเขาใจ

กับขอมูล การเขาใจถึงหวงโซของเหตุการณ การวิเคราะหวาทกรรม การศึกษานัยและความหมาย
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ของการใชภาษา วิเคราะหคำพูดและสัญลักษณที่ใช การวิเคราะหเน้ือหา การวิเคราะหเชิงสาระ 

บริบทแวดลอม การวิเคราะหเปรียบเทียบ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร เปนตน หลักการสำคัญของการวิเคราะหขอมูล คือ จะตองนำไปสูการตอบคำถาม

การวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัยและพิสูจนสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะหขอมูลจะสอดคลองกับ

วิธีการเก็บขอมูล ดังน้ันผูวิจัยจะตองวางแผนและศึกษารายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปน

ระบบ รวมถึงการนำขอมลูทีวิ่เคราะหไดนัน้ตรวจสอบความถูกตอง (Yeasmin & Rahman, 2012: 156) 

ตอนท่ี 4 บทสรุป: จากการวิจัยสูวรรณกรรมทางรัฐศาสตร ในตอนน้ีช้ีใหเห็นถึงความเช่ือมโยง

ตั้งแตตอนท่ี 1-3 โดยลักษณะของงานวิจัยทางรัฐศาสตรจะมีการต้ังคำถาม คือ “อยางไร และเพราะ

เหตุใด” ซึ่งจะทำใหผูวิจัยเช่ือมโยงระหวางส่ิงท่ีศึกษา และสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลได 

อยางไรก็ตามผูเขียนไดเนนย้ำใหเห็นถึงความสำคัญของการมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี เน่ืองจาก

ทฤษฎีมีสวนชวยลดความซับซอนและชวยในการหาคำตอบแกคำถามการวิจัย อธิบายความสัมพันธ

ระหวางแนวคิด ความสัมพันธระหวางตัวแปร เปนตน สำหรับในตอนที่ 4 นี้ ผูอานจะไดรับประโยชน

จากการศึกษารายละเอียดของการตั้งคำถาม คือ “อยางไรและเพราะเหตุใด” โดยมีประโยชนตอ 

การนำไปกำหนดแบบแผนการวิจัยและการคนหาคำตอบของการวิจัย ดวยการศึกษากรอบแนวคิด

และทฤษฎีตาง ๆ โดยผูเขียนไดอธิบายสาระสำคัญไวอยางชัดเจน  

หนังสือเลมนี้มีจุดเดน ดังน้ี 1) มีการนำเสนอตัวอยางเปนรูปธรรมที่อธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัย 

โครงสรางการศึกษาและการวิเคราะหอยางละเอียด อาทิ งานวิจัยของนิติ มณีกาญจน (2546) เร่ือง 

การวิเคราะห “การปกครองโดยไมปกครอง” ในคัมภีรเตา เต็ก เก็ง ที่นำเสนอกระบวนการวิเคราะห

ดวยการตีความคัมภีรเตา เต็ก เก็ง การยอนแยงสมมติฐานท่ีตั้งไว การอธิบายความสัมพันธที่มี 

ความซับซอน และอภิปรายพิสูจนสมมติฐาน 2) เปนความเรียง มีการระบุหัวขอจำนวนไมมากและใช

แนวทางการอภิปรายถกเถียง เพ่ือนำเสนอสาระงานวิจัยทางรัฐศาสตรโดยเรียบเรียงเน้ือหาเปน  
4 ตอน ทำใหผูอานสามารถศึกษารายละเอียดและตัวอยางตาง ๆ ไดตามลำดับเน้ือหา 3) หนังสอืเลมนี้
มีความแตกตางจากหนังสือเลมอื่น ๆ ในการนำเสนอในรูปแบบการอภิปราย การนำเสนอเทคนิควิธี

การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่พบในงานวิจัยดานรัฐศาสตรไมมาก ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
มากตอผูที่สนใจงานดานรัฐศาสตร สำหรับจุดท่ีควรพัฒนาของหนังสือเลมนี้ พบวา 1) มีการนำเสนอ

เพียงบางเทคนิควิธีการวิจัย และขาดการเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเทคนิควิธีการเก็บรวบรวม

ขอมลูและการวิเคราะหขอมลู 2) การใชภาษาท่ีเขาใจยาก มคีำศัพทเฉพาะในทางรัฐศาสตรจำนวนมาก 
ซึ่งอาจมีการเพ่ิมเติมในเร่ืองของนิยามความหมายของคำศัพทเฉพาะหรือการทำดัชนีคำศัพท 

ไวทายเลมเพ่ือประโยชนตอผูอานในการทำความเขาใจถึงคำศัพทตาง ๆ เพ่ิมขึ้น  
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บทสรุป 
หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือใหความสำคัญกับการศึกษาลักษณะงานวิจัย ประเด็นทางรัฐศาสตร  

วิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไมใชเชิงปริมาณ อันเปนประโยชนตอผูอานที่สนใจประเด็นทางรัฐศาสตรและ

สามารถนำระเบียบวิธีวิจัยหรือแนวคิดตาง ๆ ไปใชในการศึกษาคนควา ซึ่งผูอานทุกทานควรทำ 

ความเขาใจถงึระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัศาสตร และควรมพีืน้ฐานความรูดานรฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 

เปนอยางดีในการศึกษาถึงความเช่ือมโยง ความสัมพันธของตัวแปร ลำดับเหตุการณ นัยของเวลา 

หวงโซของเหตุการณในการเขาถึงขอมูล และการไดมาซึ่งขอมูลสำหรับการวิเคราะหตีความ งานวิจัย

ทางรัฐศาสตรเปนงานวิจัยท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกตางจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

เน่ืองจากการวิจัยทางรัฐศาสตรใหความสำคัญในการศึกษาการตีความ การศึกษาความสัมพันธ  

การใหความหมาย การใชสัญลักษณในบริบทท่ีมีความซับซอนและเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในขอบขายการศึกษาทางรัฐศาสตรจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ อาทิ การเมือง การปกครอง และ 

การบรหิาร สถาบนัการเมอืง กลุมผลประโยชนและกลุมอืน่ทีไ่มใชกลุมผลประโยชน เปนตน นอกจากน้ี

หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอผูอานในสาขาอ่ืน ๆ และผูที่สนใจทุกทานในการศึกษา 

เพ่ือทำความเขาใจปรากฏการณการเมือง การปกครองที่ผานมา ตลอดจนกระบวนการคิด  

การอธิบายความเช่ือมโยง วิธีการวิเคราะหตาง ๆ อาทิ กระบวนการตีความขอมูล การวิเคราะห 

วาทกรรม การยอนแยงทางทฤษฎีและสมมติฐาน การใสรหัสขอมูล การอภิปรายเชิงถกเถียง เปนตน 

ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการวางแนวทางการศึกษาวิจัยในสาขาอื่น ๆ การเลือกใชระเบียบวิธี

วิจัยใหเหมาะสมกับหัวขอการวิจัยที่ตองการศึกษา และเปนขอมูลพื้นฐานในการอางอิงสำหรับ 

การวิจัยทางดานรัฐศาสตรและสาขาอื่น ๆ ตอไป  
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