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รองศาสตราจารย ดร.บญุเรียง ขจรศิลป1 

 จากประสบการณตรงของผูเขียนในฐานะเปนผูสอนวิธีการวิจัยทางการศึกษา และเปนผู
ประเมินผลงานวิจัยทางการศึกษา ผูเขียนพบวาผลงานวิจัยของผูเสนอขอผลงานเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ หรือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มักจะมีความผิดพลาด เนื่องจากความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน หลายประการ ซึ่งสงผลใหงานวิจัยไมมีคุณภาพ ผู เ ขียนไดรวบรวมความ
คลาดเคลื่อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปนประจําในแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย เพ่ือเปนประโยชน
แกผูที่จะทํางานวิจัย  ผูเขียนจะกลาวถึงคุณภาพของการวิจัย และความตลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน
การทํางานวิจัยในแตละข้ันตอน 

คุณภาพของการวิจัย 

 การพิจารณาคุณภาพของการวิจัย จะพิจารณาใน 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ  

 1. ความตรงภายใน (Internal validity) งานวิจัยที่มีความตรงภายในสูง หมายถึง
งานวิจัยที่ไมมีตัวแปรเกินแทรกซอน หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลของความแตกตางของตัวแปร
ตามที่เกิดขึ้นเปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตนเทานั้น เชนผูสอนตองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 2 หองโดยใชวิธีสอนที่แตกตางกัน ซึ่งนักเรียน 2 หอง มีเกรด
เฉล่ียของทุกวิชาเทากัน แตคะแนนเฉลี่ยของความสามารถพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรตางกัน ดังนั้น
ความสามารถพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรเปนตัวแปรเกิน ซึ่งจะสงผลใหงานวิจัยขาดคุณภาพในแง
ความตรงภายใน การที่จะทําใหงานวิจัยมีคุณภาพในแงความตรงภายในสูง ผูวิจัยตองกําจัด หรือ
ควบคุมตัวแปรเกิน  

 2. ความตรงภายนอก (External validity) งานวิจัยที่มีความตรงภายนอกสูง หมายถึง
งานวิจัยที่สรุปผลการวิจัยอางอิงไปสูประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง เชน ผูวิจัยตองการศึกษา
ความคิดเห็นของผูใชโทรศัพทมือถือตอการทํางานและรูปลักษณของโทรศัพท ซึ่งความคิดเห็น
ของวัยรุนและผูใหญจะแตกตางกัน ปรากฏวาผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมวัยรุนเทานั้น แตผูวิจัย
สรุปผลการวิจัยไปสูผูใชโทรศัพทมือถือทั้งหมด งานวิจัยชิ้นนี้กลาวไดวาเปนงานวิจัยที่มีความตรง
ภายนอกต่ํา เนื่องจากสรุปผลอางอิงไปสูกลุมเปาหมายไมถูกตอง ข้ันตอนที่สําคัญประการหนึ่งที่
จะสงผลใหงานวิจัยมีความตรงภายนอกสูง คือการสุมตัวอยาง ผูวิจัยตองใชเทคนิคการสุมตัวอยาง
ที่เหมาะสม เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากรเปาหมาย 
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ความคลาดเคลื่อนในการทํางานวิจัย 

 ความตลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการทํางานวิจัยในแตละข้ันตอน สรุปไดดังนี้ 

1. ขั้นตอนของการกําหนดคําถามวิจัย  การไดมาซึ่งคําถามวิจัยนั้น ผูวิจัยอาจจะไดจาก
ประสบการณตรงในการปฏิบัติงานของผูวิจัยเอง หรือจากการอานเอกสารทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของกับงานที่ตนเองสนใจ ข้ันตอนนี้ผูวิจัยควรจะถามตนเองวามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรบาง  หลังจากนั้นจึงคอยไปศึกษาวาสาระที่ผูวิจัยมีความสนใจนั้นมีใครไดศึกษา หรือทําอะไร
ไวบาง ซึ่งข้ันตอนนี้ผูวิจัยควรศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับสาระที่ผูวิจัยสนใจ และสรุป
ใหไดวามีประเด็นอะไรบางที่รูคําตอบแลว และยังมีประเด็นอะไรอีกบางที่ยังเปนประเด็นที่ยังไมมี
คําตอบ หรือยังเปนประเด็นที่ยังเปนขอโตแยง ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน ซึ่งจากข้ันตอนนี้จะทําให
ผูวิจัยสามารถกําหนดคําถามวิจัยขึ้นได 

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในขั้นน้ีคือ ผูวิจัยไมทราบวาคําถามวิจัยที่ผูวิจัยตองการ
คําตอบคืออะไร เน่ืองจากผูวิจัยเร่ิมตนการทํางานวิจัยโดยการถามตนเองวาจะทําเรื่องอะไรดี 
แลวไปอานงานวิจัยตางๆ พอพบเรื่องที่ตนสนใจก็นํามาเปนตนแบบในการวิจัยของตนเอง
เพียงแตเปล่ียนกลุมเปาหมายในการวิจัยเทาน้ัน เชนสนใจงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นเ ร่ืองการเลี้ยงโคนม ก็นํากระบวนการวิจัยทั้งหมดนั้นมาทําวิจัยกับ
สถานศึกษาของตนเอง ซึ่งบริบทของสถานศึกษาของตนเองนั้นไมเอ้ือตอการจัดทําหลักสูตร
เร่ืองการเลี้ยงโคนมเลย ดังน้ันการเขียนความเปนมาของการวิจัยจะขาดหลักการอยางเปน
เหตุเปนผล เน่ืองจากผูวิจัยไมสามารถบอกไดวาคําถามวิจัยคืออะไร ทําไมจึงตองทํางานวิจัย
เร่ืองน้ี งานวิจัยเร่ืองน้ีมีที่มาอยางไร หรือผูวิจัยบางคนเริ่มตนจากการที่ตนสนใจในวิธีการทาง
สถิติ เชนสนใจในเรื่องของวิธีวิเคราะหอภิมาน (Meta analysis) ก็นําวิธีการดังกลาวมาทํางาน
วิจัยโดยที่ตนเองยังไมทราบแมแตคําถามวิจัยวาคืออะไร 

  
2. ขั้นตอนของการเขียนโครงการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัย 

เนื่องจากเปนข้ันตอนที่ผูวิจัยจะตองวางแผนการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะตองมองใหทะลุตั้งแตตนจนจบ 
เร่ิมตั้งแต ความเปนมาของโครงการวิจัย ซึ่งจะตองบอกไดวามีที่มาอยางไร ทําไมจึงตองทํางาน
วิจัยชิ้นนี้ งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาอะไร มีขอบเขตของการวิจัยแคไหน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการทํางานวิจัยชิ้นนี้คืออะไร รายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยวาจะทําอยางไร ซึ่ง
ประกอบดวยการสุมตัวอยาง (ถามี) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวมขอมูล วิธีสรางและหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ  การวิเคราะหขอมูล แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใช ถาผูวิจัย
สามารถเขียนโครงการวิจัยไดอยางชัดเจน เปนการยืนยันไดวาผูวิจัยสามารถทําการวิจัยชิ้นนี้ได
สําเร็จ 
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ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนนี้ คือ  

2.1  ผูวิจัยบางคนไมเขียนโครงการวิจัย เพราะคิดวาทําวิจัยโดยใชงบประมาณของ
ตนเอง ไมจําเปนตองเขียนโครงการวิจัย ดังน้ันการที่ผูวิจัยไมเขียนโครงการวิจัย ผูวิจัยทาน
น้ันก็ขาดแผนการทํางานวิจัยอยางละเอียด เมื่อลงมือทําวิจัยจะทําใหพบปญหาและอุปสรรค
อยางมาก เพราะไมไดวางแผนไวตั้งแตตน 

2.2 ผูวิจัยบางคนเขียนโครงการวิจัยแตเพียงหยาบ ๆ มีแตกรอบกวาง ๆ ไมระบุ
รายละเอียด ดังน้ันเวลาดําเนินการวิจัยจะไมทราบวาจะตองทําอะไรบาง ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นในการเขียนโครงการวิจัยมีดังน้ี 

 2.2.1 ความเปนมาของโครงการวิจัยไมระบุใหเห็นชัดเจนวาโครงการวิจัยน้ี มี
ความเปนมาอยางไร ทําไมจึงตองทํางานวิจัยเร่ืองน้ี ขาดความเชื่อมโยงอยางเปนเหตุเปนผล   
ขาดการชี้แจงความสําคัญของวิธีการที่เลือกมาใชในการแกปญหา เชนผูวิจัยจะแกปญหาการ
อานหนังสือไมคลองของนักเรียน โดยใชวิธีการสรางแบบฝกเพื่อใหนักเรียนทํา ผูวิจัยไมช้ีแจง
ใหเห็นถึงขอดีของแบบฝก ไมใหเหตุผลวาทําไมจึงเลือกวิธีการสรางแบบฝกใหนักเรียนทํา ใน
การแกปญหาการอานหนังสือไมคลองของนักเรียน 

 2.2.2 วัตถุประสงคของการวิจัยไมสอดคลองกับความเปนมาของการวิจัย และ
ไมสอดคลองกับชื่อเรื่อง 

 2.2.3 สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) ไมสอดคลองกับความเปนมาของการวิจัย 
วัตถุประสงคของการวิจัย และผลที่ไดจากการตรวจเอกสาร 

 2.2.4  นิยามศัพท ผูวิจัยไมขยายความหมายของศัพท ที่จะนิยาม มักจะเขียนทับ
ศัพท และไมนิยามตัวแปรหลักที่จะศึกษา ซึงการนิยามตัวแปรหลักที่จะศึกษาใหชัดเจน จะ
ชวยใหการสรางเครื่องมือ มีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพราะการสรางเครื่องมือเพื่อ
วัดคาของตัวแปรตาง ๆ ผูวิจัยตองรูวาตัวแปรเหลาน้ันหมายถึงอะไร 

 2.2.5 เครื่องมือในการวิจัย ไมระบุให ชัดเจนวาเครื่องมือประกอบดวย
สาระสําคัญอะไรบาง บอกแตเพียงวาจะใชเครื่องมืออะไรเทาน้ัน  

 2.2.6 การสรางเครื่องมือ ไมระบุรายละเอียดในขั้นตอนของวิธีการสราง
เครื่องมือ ระบุแตกรอบกวาง ๆ เทาน้ัน เชนขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยจะเขียนดังน้ี 

  2.2.6.1 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ แตไมระบุวาตรวจสอบอะไรบาง ได
กรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมืออยางไร 

  2.2.6.2 สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิดที่ตรวจสอบไดในขั้นที่ 1 แตไม
ระบุวากรอบแนวคิดดังกลาวคืออะไร 
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  2.2.6.3  นําเครื่องมือไปทดลองใช แตไมระบุวาทดลองใชกับใคร เพื่อ
ตรวจสอบอะไร และดําเนินการอยางไร 

 2.2.7  การรวบรวมขอมูล ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการเขียนโครงการวิจัย
ในหัวขอการรวบรวมขอมูล สรุปไดดังน้ี 

  2.2.7.1 ไมระบุใหเห็นชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไรในรายละเอียด 

  2.2.7.2 รวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมาย แตระบุวา กลุมตัวอยางใน
ครั้งน้ีคือประชากร ซึ่งถาผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลจากประชากร ไมตองระบุกลุมตัวอยาง 

  2.2.7.3 ใชวิธีการสุมตัวอยางไมเหมาะสม ไมศึกษาลักษณะของประชากร
กอนที่จะวางแผนการสุมตัวอยาง 

 2.2.8 การวิเคราะหขอมูลไมระบุวาจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอะไร หรือระบุ
สถิติที่ใชในภาพรวม ๆ โดยไมระบุวาวัตถุประสงคแตละขอจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอะไร 
และประการสําคัญคือใชสถิติไมเหมาะสม 

3. ขั้นตอนของการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
อาจจะเปนแบบสอบ แบบสังเกต แบบบันทึก แบบสอบถาม หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ซึ่งผูวิจัยตอง
เลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค และประเภทของตัวแปร และเคร่ืองมือที่สรางข้ึนมานั้นควร
จะผานการตรวจสอบคุณภาพ 

ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนนี้คือ  

 3.1  ผูวิจัยไมมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชไมเหมาะสม 
เชน   นําเครื่องมือที่ผูอ่ืนสรางไวในงานวิจัยทํานองเดียวกัน แตตางบริบท ผูวิจัยนํามาใชเลย
โดยไมมีการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง  

 3.2 เครื่องมือขาดคุณภาพในแงของความตรง (Validity) บางครั้งผูวิจัยสราง
เครื่องมือเอง เชนสรางแบบวัดเจตคติ แตขอกระทงที่เขียนขึ้นมานั้นวัดขอเท็จจริง ไมไดวัด
เจตคติ ทําใหเครื่องมือขาดคุณภาพในแงของความตรง ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการสราง
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย  

 3.3 ใชวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไมเหมาะสม เชนเคร่ืองมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงตาง ๆ ซึ่งไมตองหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง แต ผูวิจัยก็
หา หรือในทางกลับกันเครื่องมือที่มีลักษณะเปนมาตรวัดรวม (Summated scale) เชนแบบวัด
เจตคติ ซึ่งจะตองหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ผูวิจัยกลับไมหา สรางเสร็จแลวนําไปใชเลย 

 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่มีหลายดาน ซึ่งแตละดานเปนอิสระตอกัน 
ผูวิจัยมักจะคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงในภาพรวมทั้งหมด  แทนที่จะหาคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงเปนรายดาน  
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 3.5 การแปลความหมายจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ใน
การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือไมถูกตอง เชน คา Item total correlationที่ไดจากการใช
คําสั่ง Reliability น้ันจะเปนคาของอํานาจจําแนกของแตละขอ ถาขอมูลของแตละขอคือ 0 
กับ 1 คือเปนคําตอบของขอสอบปรนัย เพราะถาคําตอบของแตละขอเปน 0 กับ 1 คาของ 
Item total correlation ก็คือคาของ Point bi-serial correlation ซึ่งเปนสถิติที่ใชในการหาคา
อํานาจจําแนกน่ันเอง แตถาขอมูลของแตละขอไมใช 0 กับ 1 เชนเครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบวัดเจตคติของ Likert โดยใชมาตรวัด 1 2 3 4 และ 5 คาของ Item total correlation ก็
คือคาของความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ ซึ่งสะทอนถึงความ
สอดคลองหรือความคงที่ของแตละขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับแตผูวิจัยจะแปลความหมายคา
ของ Item total correlation ในกรณีน้ีวาเปนคาอํานาจจําแนกซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง 

4. ขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล ในขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตองทราบวา
งานวิจัยเรื่องนี้จะรวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมาย หรือจากกลุมตัวอยาง ถารวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จะตองสุมตัวอยางใหเปนตัวแทนที่ดีของประชากรเปาหมาย ผูวิจัยตองเลือก
วิธีการสุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสภาพของประชากรเปาหมาย และวัตถุประสงคของการวิจัย 
วิธีการรวบรวมขอมูลสามารถทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับงานวิจัยแตละเรื่อง เชน การทดลอง การ
ทดสอบ การสงแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ  เปนตน ผูวิจัยตองเลือกวิธีการรวบรวม
ขอมูลใหเหมาะสมกับสภาพการณของงานวิจัยแตละเร่ือง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
คือ ขาดการควบคุมตัวแปรเกิน ซึ่งทําใหผลการวิจัยขาดคุณภาพในแงของความตรงภายใน 

5. ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล หลังจากรวบรวมขอมูลไดมาแลวผูวิจัยตองนําขอมูล 
ที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และความเชื่อถือไดของขอมูล กอนที่จะนําไปวิเคราะหขอมูล 
วิธีการวิเคราะหขอมูล อาจจะวิเคราะหในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ผูวิจัยตองเลือกวิธีการ
วิเคราะหขอมูลใหเหมาะสมกับชนิดของขอมูล และวัตถุประสงคของงานวิจัย ความคลาดเคลื่อนที่
เกิดข้ึนในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 

 5.1  ใชสถิติไมเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย และไมเหมาะสมกับชนิด
ของขอมูล เชนขอมูลที่ไดเปนขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal data) ซึ่งในทางสถิติขอมูล
ประเภทนี้นํามาหาคาเฉล่ียไมได แตผูวิจัยจะนํามาหาคาเฉล่ีย ตัวอยางที่เห็นชัดเจนคือผูวิจัย
ตองการศึกษาสภาพ และปญหาในการดําเนินงานของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรวัดประเมินคา
โดยใหผูตอบแบบสอบถามระบุวาดําเนินการ หรือ มีปญหาในระดับ มาก ปานกลาง หรือนอย 
และขอกระทงคําถามแตละขอเปนอิสระตอกัน หมายความวาถาผูตอบแบบสอบถามระบุวามี
ปญหาระดับมากในขอที่ 1 ไมจําเปนวาจะตองมีปญหามากในขออื่น ๆ ดวย เมื่อนํามา
วิเคราะหขอมูลผู วิจัยกําหนดคาใหระดับนอย  ปานกลาง และมาก เปน 1 2 และ 3 
ตามลําดับ ซึ่งขอมูลประเภทนี้ คือขอมูลประเภทเรียงอันดับซึ่งหาคาเฉลี่ยไมได แตผูวิจัย
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นิยมใชคาเฉลี่ย และนอกจากนั้นยังนําคาที่ไดจากทุกขอมารวมกันและหาคาเฉล่ียรวมทุกขอ 
ซึ่งไมสามารถแปลความหมายไดวาคาเฉล่ียรวมของขอมูลที่ไดจากขอกระทงคําถามที่เปน
อิสระตอกันน้ัน จะหมายถึงอะไร วิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลลักษณะน้ี คือหาคา
รอยละ และฐานนิยมของแตละขอ 

 5.2 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากประชากร ซึ่งไมตองใชอนุมานสถิติ เน่ืองจากคาที่
สรุปมาไดน้ันเปนคาพารามีเตอร (Parameter) อยูแลว แตผูวิจัยไปใชอนุมานสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล เชนใช t-test สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุม ที่มีความเกี่ยวของกัน (Two 

dependent sample t-test) 

 5.3  ในกรณีที่ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบสุม ซึ่งตองใชอนุมาน
สถิติ ผูวิจัยไมตรวจสอบวาขอมูลเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนหรือไม เชนการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียระหวางกลุมสามกลุมที่เปนอิสระตอกัน ในกรณีที่มีจํานวนขอมูลในแตละกลุมไม
เทากัน ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) 
ซึ่งขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญในการใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว คือ ความ
แปรปรวนของกลุมประชากรทุกกลุมตองเทากัน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยใช Levene’s  test   
แตผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทันทีโดยไมมีการตรวจสอบกอน 

6. ขั้นของการเขียนรายงานการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
จัดทําหลักฐานการดําเนินการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะตองเรียบเรียงตั้งแตช่ือเร่ือง วัตถุประสงค ขอบเขต
การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) นิยามศัพท การดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัย ขอเสนอแนะ เอกสารอางอิง และภาคผนวก (ถามี) ซึ่งการเขียนรายงานการวิจัยมีทั้ง
การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และการเขียนลงในวารสารวิชาการ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ในข้ันตอนของการเขียนรายงานการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 6.1  การเขียนบทคัดยอ และ Abstract ผูวิจัยไมนําประเด็นที่สําคัญมาใสใน
บทคัดยอ วัตถุประสงคของการวิจัย และผลการวิจัยไมสอดคลองกัน เชนวัตถุประสงคการ
วิจัยมี 3 ขอ แตผลการวิจัยมีเพียง 2 ขอ และการเขียน Abstract แปลจากภาษาไทยคําตอคํา 
ไมเขียนในบริบทของภาษาอังกฤษ ทําใหอานไมรูเร่ือง 

 6.2  การเขียนรายงานบทที่ 1-3 นําโครงการวิจัยทั้งหมดมาใสโดยไมปรับปรุงให
เหมาะสม เชนไมรายงานคุณภาพของเครื่องมือ 

 6.3  การเขียนผลการวิจัย นําเสนอขอมูลเย่ินเยอไมแปลความหมายตาราง แต
อานตัวเลขจากตาราง แปลความหมายผลที่ไดไมถูกตอง นําขอมูลที่ไดจากการประมวลผล
โดยใชคอมพิวเตอรมารายงานไมถูกตอง 
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 6.4 การอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไมเปน นําผลการวิจัยมา
เขียนซ้ํา ไมใชประโยชนของขอมูลพื้นฐาน หรือขอมูลที่ไดจาการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในบทที่ 2 มาประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 

 6.5  การเขียนขอเสนอแนะ ผูวิจัยมักจะเสนอแนะตามทฤษฎี ไมใชขอเสนอแนะที่
เปนผลสืบเน่ืองจากผลการวิจัย 

ทายนี้ผูเขียนหวังวาขอมูลที่ผูเขียนรวบรวมมานี้ จะเปนประโยชนแกผูที่ตองการทํางาน
วิจัยใหมีคุณภาพ มากขึ้น 
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