ลักษณะของงานวิ จยั ที่ดี
ลักษณะของงานวิ จยั ที่ดี
1.งานวิจยั เป็ นงานทีต่ อ้ งอาศัยความรู้ ความชํานาญ และความมีระบบ งานวิจยั เป็ นงานทีม่ เี หตุผลและ
เป้าหมาย
2.งานวิจยั จะต้องมีเครือ่ งมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีม่ คี วาม เทีย่ งตรงและเชื่อถือได้
3.งานวิจยั จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และได้ความรูใ้ หม่ กรณีทใ่ี ช้ขอ้ มูลเดิมจุดประสงค์ตอ้ งแตกต่าง
ไปจากจุดประสงค์เดิม ความรูท้ อ่ี าจได้จากความรูเ้ ดิมในกรณีทม่ี งุ่ วิจยั เพือ่ ตรวจสอบซํ้า
4.งานวิจยั มักเป็ นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งข้อเท็จจริง
เพื่อให้อธิบายรูปปรากฎการณ์ หรือพัฒนา
กฎเกณฑ์ ทฤษฎี หรือตรวจสอบทฤษฎี หรือพยากรณ์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ หรือเพือ่ แก้ปญั หาต่างๆ
5.งานวิจยั ต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ บางครัง้ ต้องเฝ้าติดตามและบันทึก
ผลอย่างละเอียด ใช้เวลานาน บางครัง้ ผลการวิจยั คัดแย้งกับความเชื่อของบุคคลอื่นอันอาจจะให้ได้รบั
การโจมตี
ผู้วิจ ัย จํ า ต้ อ งใช้ค วามกล้ า หาญเสนอผลการวิจ ัย ตามความเป็ น จริง ที่ค้น พบ
6.งานวิจยั จะต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจยั อย่างระมัดระวัง
หัวข้อวิ จยั (ชื่อเรื่องวิ จยั )
1. มีความชัดเจน อ่านเข้าใจ ง่าย ไม่คลุมเครือ
2. ชีถ้ งึ ขอบข่ายของปญั หาที่ วิจยั
3. ไม่ใช้คาํ ฟุม่ เฟือย
4. ไม่เขียนในรูปคําถาม
5. ไม่เขียนในรูปคําสรุปของ การวิจยั
6. ไม่ใช้ตวั ย่อ
ภูมิหลังหรือความเป็ นมา
1. กล่าวถึงปญั หาชัดเจนผูอ้ า่ น ทราบเจตนาในการวิจยั
2. เหตุผลในการวิจยั ชัดเจน และเป็ นเหตุผลทีส่ าํ คัญ
3. มีรากฐานทางทฤษฎี และผล การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ใช้ภาษาชัดเจน
5. ไม่นําข้อความของคนอื่น ๆ มาเรียงต่อ ๆ กันไปโดย ตลอด แต่จะมีกรอบความ คิดของตนเอง และ
มีคาํ กล่าว ข้อสรุป ข้อเท็จจริง ผลการวิจยั ของรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ประกอบเพือ่ ให้สาระมีน้ํา หนัก มีความถูก
ต้อง

จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
ระบุจุดมุง่ หมายของการวิจยั ชัดเจนและครอบคลุม
ขอบเขตการวิ จยั
กําหนดขอบเขตปญั หาการวิจยั อย่างชัดเจน (ระบุเกีย่ วกับประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ฯลฯ)
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ให้นิยามตัวแปรและศัพท์ เฉพาะทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ให้ผอู้ า่ น เข้าใจได้ตรงกัน
2. ไม่ให้นิยามคําทีไ่ ม่จาํ เป็ น
3. กรณีทใ่ี ห้นิยามตามทีพ่ บใน ตํารา พจนานุกรม วารสาร ฯลฯ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า ของนิยามนัน้
ความสําคัญของการวิ จยั
เขียนความสําคัญของการวิจยั ไว้ชดั เจน ความสําคัญของการวิจยั ทีร่ ะบุไว้อยูใ่ นขอบเขตของการวิจยั
เรือ่ งนัน้
การออกแบบวิ จยั
ออกแบบวิจยั รัดกุม เลือกตัวแปรเหมาะสม
สมมุติฐานในการวิ จยั (ถ้ามี)
1. กําหนดสมมุตฐิ านในการ วิจยั ชัดเจน และตอบสนอง จุดมุง่ หมายของการวิจยั
2. สมมุตฐิ านในการวิจยั ที่ กําหนดไว้สร้างจากหลักของ เหตุผล มีรากฐานมาจาก ทฤษฎี แนวความคิด
ทีไ่ ด้ ศึกษาค้นคว้ามาอย่างดี และ จากผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. เป็ นสมมุตฐิ านทีส่ ามารถ ทดสอบได้ การวิจยั ครัง้ นัน้ จะทดสอบสมมุตฐิ าน ดังกล่าว
ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
1. คัดสรรเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องตรง กับเรือ่ งวิจยั สมควรอย่างยิง่ ในการนํามาเสนออย่าง
เพียงพอเรือ่ งไม่เกีย่ วข้องก็ ไม่นํามากล่าว
2. เรียงลําดับการเสนอหัวข้อ เรือ่ งอย่างเหมาะสม
3. กล่าวถึงพัฒนาการของหลัก เหตุผล หรือทฤษฎีทเ่ี ป็ น กรอบ (Theoretical frame Work)อ้างอิงมายัง
ปญั หาที่ จะวิจยั
4. ภาษาทีเ่ ขียนเข้าใจง่ายเชื่อม โยงกันไปตามลําดับโดย ตลอด
วิ ธีดาํ เนิ นการ
1. กําหนดวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสม รอบคอบรัดกุม
2. อธิบายวิธดี าํ เนินการอย่าง ละเอียดชัดเจนเป็ นไปตาม ลําดับทีเ่ หมาะสม

3. กล่าวถึงประชากรของการ วิจยั อย่างชัดเจน (กรณีศกึ ษา ประชากรหรือ เก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว สรุปอ้างอิงไปยังประชากร) และแสดงจํานวนกลุ่มตัว อย่าง จําแนกตามตัวแปร อิสระทีม่ งุ่
ศึกษา เช่น จําแนกตามเพศ วุฒ ิ เป็ นต้น
4. อธิบายกระบวนการในเลือก สมาชิกกลุ่มตัวอย่างโดย ละเอียด ผูอ้ า่ นเข้าใจชัดเจน ถึงวิธกี ารทีป่ ฏิบตั ิ
โดยมีสมาชิกกลุ่มตัวอย่างทีเ่ พียงพอ และวิธกี ารเลือกสมาชิกกลุ่ม ตัวอย่าง เป็ นวิธที เ่ี หมาะสม
5. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบ รวมข้อมูลเป็ นมาตรฐานมี ความเทีย่ งตรง (Validity) สูง มีความเชื่อมัน่
(Reliability) สูง มีวธิ กี าร ตรวจให้คะแนนทีเ่ ป็ นมาตรฐาน (กรณีทเ่ี ป็ นแบบตรวจ ให้คะแนน) กรณีท่ี
สร้างเครื่องมือเองได้อธิบายวิธี การสร้างเครื่องมือประเภท นัน้ อย่างชัดเจน (ระบุ วิธี การกําหนด
จํานวนข้อ ลักษณะเครื่องมือตัวอย่าง การพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญ การทดลองใช้ การตรวจ สอบ
คุณภาพและตรวจให้ คะแนน (ถ้ามี) ฯลฯ)
การวิ เคราะห์ข้อมูลและ แปลผล
1. การบันทึกข้อมูลทําด้วย ความระมัดระวังมีการตรวจ ทานไม่ให้ผดิ พลาด
2. วิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ ทีเ่ หมาะสมใช้สตู รถูกต้อง การเปิดตารางต่าง ๆ ทําได้ ถูกต้อง
3. แปลผลได้ถูกต้อง ใช้ภาษา รัดกุม
การเขียนรายงาน
1. ใช้ภาษาชัดเจน รัดกุมเขียน ถูกตามแบบฟอร์มทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
2. มีความคงเส้นคงวาตลอดทีร่ ายงาน
การอภิ ปรายผล
1.อภิปรายได้เหมาะสมแสดง ถึงว่ามีการค้นคว้ามามาก ผูว้ จิ ยั มีความรอบรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:นางสาวพรทิพย์ พานิชเจริญวงศ์ และนางวรรณา หิมะสุข
นําข้อมูลบทความ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มาแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ น CoP วิจยั

