ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพรองของงานวิจัยเชิงปริมาณ
ที่เปนปริญญานิพนธ (วิทยานิพนธ)
ดร.บุญชม ศรีสะอาด*
จากประสบการณในการศึกษา พิจารณา และควบคุมปริญญานิพนธ (วิทยานิพนธ) พบวา
งานวิจยั เชิงปริมาณมีสวนบกพรองจํานวนมาก จึงเห็นวาถาจําแนกในรายละเอียดของสวนตาง ๆ
ระบุถึงลักษณะที่ดีควบคูไ ปกับลักษณะทีบ่ กพรอง ก็จะชวยใหนิสิตนักศึกษาทีจ่ ะทําปริญญานิพนธ
(วิทยานิพนธ) ไดปรับปรุงโครงการวิจัย เคาโครงและรายงานการวิจยั ของตนไดดยี ิ่งขึ้น โดย
หลีกเลี่ยงไมใหเกิดลักษณะที่บกพรอง สรางลักษณะทีด่ ี ลักษณะที่ดแี ละลักษณะทีบ่ กพรองที่ได
ประมวลมาจากปริญญานิพนธที่เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ มีดังนี้
ลักษณะที่ดีและลักษณที่บกพรองของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เปนปริญญานิพนธ
(วิทยานิพนธ)
ดานที่พิจารณา
1. หัวขอวิจัย (ชื่อเรื่องวิจยั )

1.
2.
3.
4.
5.

2. ภูมิหลังหรือความเปนมา

6.
1.
2.

ลักษณะที่ดี
มีความชัดเจน อานเขาใจ
งาย ไมคลุมเครือ
ชี้ถึงขอบขายของปญหาที่
วิจยั
ไมใชคําฟุม เฟอย
ไมเขียนในรูปคําถาม
ไมเขียนในรูปคําสรุปของ
การวิจยั
ไมใชตัวยอ
กลาวถึงปญหาชัดเจนผูอาน
ทราบเจตนาในการวิจัย
เหตุผลในการวิจัยชัดเจน
และเปนเหตุผลที่สําคัญ

ลักษณะที่บกพรอง
1. คลุมเครือ ไมชัดเจน
2. ไมทราบขอบขายของปญหา
ที่วิจยั
3. ใชคําฟุมเฟอย
4. เขียนในรูปของคําถาม
5. เขียนในรูปคําสรุปของการ
วิจยั
6. ใชตัวยอในชื่อเรื่อง
1. เขียนไมชดั เจนวาปญหาการ
วิจยั คืออะไร
2. ผูอานไมทราบเหตุผลในการ
วิจยั หรือเหตุผลในการวิจัย
ที่ระบุไวไมใชเหตุผลที่
สําคัญ

2
ตาราง (ตอ)
ดานที่พิจารณา

3. จุดมุงหมายของการวิจยั
4. ขอบเขตการวิจัย

5. นิยามศัพทเฉพาะ

ลักษณะที่ดี
ลักษณะที่บกพรอง
3. มีรากฐานทางทฤษฎี และผล 3. ขาดทฤษฎี แนวความคิด
การวิจยั ที่เกีย่ วของ
ที่อยูเบื้องหลัง และขาด
รากฐานจากผลวิจัยที่
เกี่ยวของ
4. ใชภาษาชัดเจน
4. ใชภาษาคลุมเครือ ไมตอ
เนื่องผูอานสับสน
5. ไมนําขอความของคนอืน่ ๆ 5. นําเอาขอความของคนอืน่ ๆ
มาเรียงตอ ๆ กันไปโดย
มาเขียนเรียงตอ ๆ กันไป
ตลอด แตจะมีกรอบความ
บางครั้งก็ไมสอดคลองกับ
คิดของตนเอง และมีคํา
สาระที่ตองการ เปนเรื่องที่
กลาว ขอสรุป ขอเท็จจริง
ลาสมัยบางครั้งก็กลาวตาม
ผลการวิจัยของรูในเรื่องนั้น
สามัญสํานึกที่ผิดพลาด
ประกอบเพื่อใหสาระมีน้ํา
หนัก มีความถูกตอง
ระบุจุดมุงหมายของการวิจัย
ระบุจุดมุงหมายของการวิจัยไม
ชัดเจนและครอบคลุม
ชัดเจนและไมครอบคลุม
กําหนดขอบเขตปญหาการวิจัย ระบุขอบเขตของการวิจยั ไม
ชัดเจน
อยางชัดเจน (ระบุเกี่ยวกับ
ประชากร กลุม ตัวอยาง ตัว
แปร ฯลฯ)
1. ใหนยิ ามตัวแปรและศัพท
1. ใหนยิ ามตัวแปรและศัพท
เฉพาะอยางไมชัดเจน
เฉพาะที่จําเปนเพื่อใหผูอาน
เขาใจไดตรงกัน
2. ใหนยิ ามคําที่ไมจําเปนตอง
2. ไมใหนิยามคําที่ไมจําเปน
3. กรณีที่ใหนยิ ามตามที่พบใน
ใหนยิ าม
ตํารา พจนานุกรม วารสาร 3. ยกนิยามของคนอื่นมาโดย
ฯลฯ มีการอางอิงแหลงทีม่ า
ไมระบุแหลงอางอิงและไม
ของนิยามนั้น
พิมพภาษาอังกฤษที่ตรงกับ

3
ตาราง (ตอ)
ดานที่พิจารณา

6.

7.

8.

9.

ลักษณะที่ดี

ลักษณะที่บกพรอง
ศัพทนั้น
ความสําคัญของการวิจัย
เขียนความสําคัญของการวิจยั ไว เขียนความสําคัญของการวิจยั
ชัดเจน ความสําคัญของการวิจัย ไมชัดเจน บางครั้งก็เขียน
ที่ระบุไวอยูในขอบเขตของการ ความสําคัญของการวิจยั ไวเกิน
ขอบเขตของการวิจัยเรื่องนั้น
วิจัยเรื่องนั้น
การออกแบบวิจัย
ออกแบบวิจัยรัดกุม เลือกตัว
ออกแบบวิจัยไมรัดกุม ไมได
แปรเหมาะสม
เลือกตัวแปรตามหลักเหตุผลไม
สามารถอธิบายไดวาทําไมจึง
เลือกศึกษาตัวแปรเหลานั้น
สมมุติฐานในการวิจัย (ถามี) 1. กําหนดสมมุติฐานในการ
1. สมมุติฐานในการวิจัยไม
วิจยั ชัดเจน และตอบสนอง
ชัดเจน
จุดมุงหมายของการวิจยั
2. สมมุติฐานในการวิจัยที่
2. กําหนดสมมุติฐานในการ
กําหนดไวสรางจากหลักของ
วิจยั จากสามัญสํานึก ไม
เหตุผล มีรากฐานมาจาก
สามารถอธิบายเหตุผลไดวา
ทฤษฎี แนวความคิดทีไ่ ด
ทําไมจึงกําหนดสมมุติฐาน
ศึกษาคนความาอยางดี และ
เชนนั้น
จากผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
3. เปนสมมุติฐานที่สามารถ
3. ไมสามารถทดสอบได
ทดสอบได การวิจยั ครั้งนั้น
จะทดสอบสมมุติฐาน
ดังกลาว
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
1. คัดสรรเรื่องที่เกี่ยวของตรง 1. ระบุทฤษฎี แนวความคิด
และผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
เกี่ยวของ
กับเรื่องวิจยั สมควรอยางยิ่ง
นอยมาก โดยที่มีเรื่องที่เกี่ยว
ในการนํามาเสนออยาง
ของสามารถคนควาและนํา
เพียงพอเรือ่ งไมเกี่ยวของก็
มาใชประโยชนไดมาก
ไมนํามากลาว

4
ตาราง (ตอ)
ดานที่พิจารณา

ลักษณะที่ดี
2. เรียงลําดับการเสนอหัวขอ
เรื่องอยางเหมาะสม

3.

4.

10. วิธีดําเนินการ

1.
2.

3.

ลักษณะที่บกพรอง
2. การเสนอหัวขอเรื่องไมเปน
ระบบที่ดี บางครั้งนําเอา
เรื่องและผลการวิจัยทีไ่ ม
เกี่ยวของมาไว
กลาวถึงพัฒนาการของหลัก 3. นิยมลอกตอกันมาจากราย
เหตุผล หรือทฤษฎีที่เปน
งานวิจยั ของคนอื่น โดยไม
กรอบ (Theoretical frame
ศึกษาจากตนตอจริงจึงมัก
Work) อางอิงมายังปญหาที่
พบวาอางอิงผิดพลาด
จะวิจัย
ภาษาที่เขียนเขาใจงายเชือ่ ม 4. ภาษาเขียนไมชัดเจนขาดการ
โยงกันไปตามลําดับโดย
เชื่อมโยงในสาระที่เสมอ
ตลอด
กําหนดวิธวี ิจัยทีเ่ หมาะสม 1. วิธีวิจยั ไมรดั กุม
รอบคอบรัดกุม
2. อธิบายวิธีดาํ เนินการไมชดั
อธิบายวิธีดาํ เนินการอยาง
เจน ลําดับสาระวกวนไม
ละเอียดชัดเจนเปนไปตาม
เหมาะสม
ลําดับที่เหมาะสม
กลาวถึงประชากรของการ 3. ไมระบุประขากรหรือกลุม
ตัวอยางใหชัดเจน จําแนก
วิจยั อยางชัดเจน (กรณีศึกษา
ตามตัวแปรอิสระที่มุงศึกษา
ประชากรหรือ เก็บรวบรวม
(กรณีศกึ ษาประชากรหรือ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว
เก็บรวบรวม ขอมูลจากกลุม
สรุปอางอิงไปยังประชากร)
และแสดงจํานวนกลุมตัว
ตัวอยาง)
อยาง จําแนกตามตัวแปร
อิสระที่มุงศึกษา เชน
จําแนกตามเพศ วุฒิ เปนตน

5
ตาราง (ตอ)
ดานที่พิจารณา

11. การวิเคราะหขอมูลและ
แปลผล

ลักษณะที่ดี
ลักษณะที่บกพรอง
4. อธิบายกระบวนการในเลือก 4. กระบวนการในการเลือก
สมาชิกกลุมตัวอยางไมชดั
สมาชิกกลุมตัวอยางโดย
เจน สมาชิกกลุมตัวอยางที่
ละเอียด ผูอ านเขาใจชัดเจน
จะเก็บรวบรวมขอมูลมี
ถึงวิธีการที่ปฏิบัติ โดยมี
จํานวนไมเพียงพอทีจ่ ะเปน
มาชิกกลุมตัวอยางที่เพียงพอ
ตัวแทนที่ดขี องประชากร
และวิธีการเลือกสมาชิกกลุม
วิธีการเลือกไมเหมาะสม
ตัวอยาง เปนวิธีที่เหมาะสม
5. เครื่องมือที่ใชในการรวบ
5. เครื่องมือที่ใชในการรวบ
รวมขอมูลไมเปนมาตรฐาน
รวมขอมูลเปนมาตรฐานมี
ขาดความเยงตรงขาดความ
ความเที่ยงตรง (Validity)
เชื่อมั่น หรือมีความเชือ่ มัน่
สูง มีความเชื่อมั่น
ต่ําตรวจใหคะแนนผิดพลาด
(Reliability) สูง มีวิธีการ
กรณีสรางเครื่องมือเอง ไม
ตรวจใหคะแนนที่เปนมาตร
ทราบวามีวธิ ีการสราง เชน
ฐาน (กรณีที่เปนแบบตรวจ
ไร หรืออธิบายวิธีสรางที่ไม
ใหคะแนน) กรณีที่สราง
ชัดเจนหรือวิธีสรางไมเหมาะ
เครื่องมือเองไดอธิบายวิธี
สม หรือหลายประการดัง
การสรางเครื่องมือประเภท
กลาว ประกอบกัน
นั้นอยางชัดเจน (ระบุ วิธี
การกําหนดจํานวนขอ
ลักษณะเครื่องมือตัวอยาง
การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
การทดลองใช การตรวจ
สอบคุณภาพและตรวจให
คะแนน (ถามี) ฯลฯ)
1. มีความผิดพลาดในการ
1. การบันทึกขอมูลทําดวย
บันทึกขอมูลที่เขาวิเคราะห
ความระมัดระวังมีการตรวจ
ไมไดตรวจทานใหถี่ถวน
ทานไมใหผิดพลาด

6
ตาราง (ตอ)
ดานที่พิจารณา
2.

3.
12. การเขียนรายงาน

1.

2.
13. การอภิปรายผล

1.

ลักษณะที่ดี
วิเคราะหดว ยวิธีการทางสถิติ
ที่เหมาะสมใชสูตรถูกตอง
การเปดตารางตาง ๆ ทําได
ถูกตอง
แปลผลไดถูกตอง ใชภาษา
รัดกุม
ใชภาษาชัดเจน รัดกุมเขียน
ถูกตามแบบฟอรมที่เปนที่
ยอมรับ
มีความคงเสนคงวาตลอดที่
รายงาน
อภิปรายไดเหมาะสมแสดง
ถึงวามีการคนความามาก ผู
วิจยั มีความรอบรู

2.

3.
1.

2.

ลักษณะที่บกพรอง
ขอมูลฝาฝนขอตกลงเบื้อง
ตนของสถิติที่ใชวิเคราะห
หรือใชสถิติที่ไมเหมาะสม
กับขอมูล
แปลผลผิด ใชภาษาไม
รัดกุม
ใชภาษาไมชัดเจน เขียนไม
ถูกตองตามแบบฟอรม และ
มักพิมพผิดมาก
ขาดความคงเสนคงวา

1. อภิปรายไมรัดกุม อางเหตุ
ผลไมเหมาะสม

