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 ช่วง 2 – 3 สัปดาห์ท่ีผ่านมา มีพ่ีน้องครูหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามเรื่อง การทํารายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพ่ือใช้ประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผมก็อธิบายในบางประเด็น เท่าท่ีความรู้ของผมพอจะเอ้ือ
ได้ครับ ก็เลยกลับมานั่งคิดว่า หากครูเราสามารถประเมินรายงานการวิจัยด้วยตนเองได้ น่าจะเกิดผลดีต่อ 
วงการศึกษาได้มากมาย อย่างน้อยพ่ีน้องครูเราก็จะได้มีความรู้ติดตัวครับ อีกท้ังประสบการณ์จากการช่วย
งานวิจัยของอาจารย์ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทําให้เกิดทักษะในด้านนี้ข้ึนมาพอสมควร 
ประสบการณ์ตรงนั้นสามารถตกผลึกออกมาเป็นเทคนิคง่ายๆสําหรับพ่ีน้องครูเรา สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิต
จริงได้ครับ เรามาเริ่มกันดีกว่าว่า เทคนิค 9 ข้ันตอนสําหรับการประเมินรายงานการวิจัยด้วยตนเองนั้น  
ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ลองอ่านดูครับ 

1.  ข้ันตอนแรก ก่อนทําอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ครูตั้งสติ ต้ังสมาธิก่อน เหมือนเวลาเราอ่านหนังสือ เราก็
ต้องมีสมาธิ อ่านรายงานการวิจัยก็เช่นเดียวกัน ต้องมีสมาธิ ต้องมีสติเป็นสําคัญ 

2. หลังจากต้ังสมาธิเสร็จ นี่เลยครับ เม่ือสติมา ปัญญาก็เกิด ก็ให้ครูอ่านชื่อเรื่องงานวิจัยก่อน  
แล้ววิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า นวัตกรรมท่ีใช้คืออะไร ผลท่ีได้หลังการใช้นวัตกรรมคืออะไร และเป้าหมายได้แก่
นักเรียนชั้นอะไร วิเคราะห์ให้ออกนะครับเพราะจะโยงไปสู่ข้ันตอนต่อไป 

3. เม่ือวิเคราะห์เสร็จแล้ว ก็ให้ครูไปเปิดดูวัตถุประสงค์ในบทท่ี 1 เลยครับ ส่วนอ่ืนๆยังไม่ต้องไปดู 
ไปอ่านให้ละเอียดเลยว่า มีวัตถุประสงค์ท้ังหมดก่ีข้อ และแต่ละข้อเขาต้องการศึกษาอะไรบ้าง ท่ีสําคัญ
วัตถุประสงค์ทุกข้อควรข้ึนต้นด้วยคําว่า “เพ่ือ” จะดีท่ีสุดครับ 

4. เม่ือเข้าใจในวัตถุประสงค์ดีแล้ว ก็ให้ครูไปเปิดดูผลการวิจัยในบทท่ี 4 เลยครับว่า ผู้วิจัยท่านนั้น
นําเสนอผลการวิจัยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากบทท่ี 1 หรือไม่ สมมติวัตถุประสงค์ในบทท่ี 1 มี 3 ข้อ 
ผลการวิจัยในบทท่ี 4 ก็ต้องมี 3 ข้อเช่นกัน ท่ีสําคัญเรียงลําดับผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์หรือไม่?                 
เช่น วัตถุประสงค์มี 3 ข้อ ได้แก่ 1  2  3  ผลการวิจัยก็ต้องออกมาตามลําดับ 1  2  3  ไม่ควรออกมาใน
ลักษณะ  1  3  2  หรือ 2  1  3 เป็นอันขาด เพราะจากประสบการณ์ในแวดวงการวิจัยการศึกษาของผมนั้น 
เม่ืออ่านตามลําดับข้อ 3 และ ข้อ 4 เสร็จแล้ว ก็พอจะประเมินคร่าวๆได้ว่างานวิจัยฉบับดังกล่าว ควรผ่าน  
ควรปรับปรุง หรือควรแก้ไข เพราะจรรยาบรรณของนักวิจัยต้องเชื่อในข้อมูลท่ีมีอยู่ ห้าม make เด็ดขาด 

5. ข้ันตอนนี้ ผมสมมติว่า ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีความสอดคล้องกันท้ังวัตถุประสงค์และผลการวิจัย 
เพราะถ้าไม่สอดคล้องกันก็จบข่าวครับ แต่ถ้าสอดคล้องกันก็ต้ังสติใหม่อีกครั้งครับ ให้ครูกลับไปดูบทท่ี 1  
อีกครั้ง ให้ดูในส่วนของขอบเขตการวิจัยว่าผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตได้ครอบคลุมไหม? มีขอบเขตด้านประชากร 
ด้านเนื้อหา ด้านตัวแปร และระยะเวลาหรือไม่? ถ้าขาดอะไร ก็ควรเพ่ิมเติมให้ครบ โดยเฉพาะขอบเขตด้าน 
ตัวแปรต้องชัดเจนท้ังตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพราะตัวแปรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

6. เม่ือดูขอบเขตในบทท่ี 1 เสร็จ ก็ให้ครูไปเปิดดูในบทท่ี 3 ว่ามีหัวข้อต่างๆครบไหม? ซ่ึงหัวข้อท่ีควร
มีในบทท่ี 3 ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สําคัญว่า ขอบเขตการวิจัยในบทท่ี 1 และหัวข้อ
ต่างๆในบทท่ี 3 ต้องมีความสอดคล้องกันเสมอ โดยเฉพาะการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ สําคัญมาก 



7. เม่ือเสร็จแล้ว ให้ครูไปเปิดดูในบทท่ี 5 ต่อไปว่า ผู้วิจัยท่านนั้นได้อภิปรายผลได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จากบทท่ี 1 หรือไม่? เช่น วัตถุประสงค์มี 3 ข้อ ได้แก่ 1  2  3  อภิปรายผลก็ควรมี 3 ข้อ และมี
การเรียงลําดับการอภิปรายผลแบบ 1  2  3  ด้วยครับ ห้ามอภิปรายแบบ 1  3  2  หรือ 2  3  1   แ ล ะ ท่ี
สําคัญรูปแบบการอภิปรายผลต้องเป็นในลักษณะ “ผลการวิจัยพบว่า..........ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ.......... 
ซ่ึงสอดคล้องกับ..........” สําคัญมากนะครับ สําหรับรูปแบบการเขียนอภิปรายผล เพราะเป็นการโชว์ก๋ึนของ
ผู้วิจัย ผมเน้นย้ําเสมอว่า หาก make ข้อมูล ท่านจะเขียนอภิปรายผลในบทท่ี 5 ไม่ออกอย่างแน่นอนครับ 

8. เม่ือดูบทท่ี 5 เสร็จแล้ว เหลือบทเดียวท่ียังไม่ได้ดูก็คือ บทท่ี 2 ก็ให้ครูไปดูหัวข้อท่ีสําคัญๆ ว่า
ครอบคลุม keyword ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือไม่? และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การอ้างอิงงานวิจัยจากบทท่ี 
5 ในส่วนการอภิปรายผลนั้น สิ่งท่ีใช้อ้างอิงต้องปรากฏในบทท่ี 2 ด้วย จุดนี้พ่ีน้องครูเราชอบลืมครับ ท้ังๆท่ีเป็น
จุดสําคัญมากมาย ถ้าไม่ครอบคลุมอย่างไร ก็ต้องให้ผู้วิจัยรีบไปแก้ไขปรับปรุงโดยไวครับ 

9. ข้ันตอนสุดท้ายแล้วครับ คือการประเมินส่วนอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากงานวิจัยท้ัง 5 บท ได้แก่ 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง บรรณานุกรม และภาคผนวก ท่ีสําคัญการตรวจสอบ 
คําถูก คําผิด การฉีกคํา เลขหน้า อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้งานวิจัยเล่มนั้นออกมาสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 
หมดแล้วครับ 9 ข้ันตอนสําหรับการประเมินรายงานการวิจัยเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง พ่ีน้องครูสามารถ

นําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตลอด 5 – 6 ปีในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย แต่
ท่ีสําคัญนะครับ ผู้ประเมินรายงานการวิจัยต้องเคารพในข้อมูลท่ีมีอยู่ ห้าม make ข้อมูลเป็นอันขาด อาจารย์
ผมจะใช้คําพูดว่า “บิดงานวิจัย แล้วก็เลาะเนื้อหา แล้วก็ตบให้ถูกต้อง” โดยนัยของประโยคนี้คือ ผู้วิจัยเขาทํา
วิจัยมาแล้ว ผู้ประเมินงานวิจัยควรปรับทุกอย่างเพ่ือให้สอดรับกับข้อมูลท่ีมีอยู่ ถ้าครูท่านใดสามารถปรับ
งานวิจัยให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ แสดงว่าท่าน บรรลุ แล้วครับ พยายามฝึกฝนหน่อยครับ รับรอง บรรลุ 
แน่นอน ผมหวังว่าเทคนิคท้ัง 9 ข้ันตอนของผมจะช่วยปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยของพ่ีน้องครูเราให้ดียิ่งข้ึนได้  
มีปัญหาสอบถามได้ และหากครู ท่านใดมีเวลาว่างก็ขอเชิญเข้าเยี่ ยมชม blog ของผมได้ ท่ี 
www.sornorpoom.wordpress.com มีบทความต่างๆท่ีกลั่นมาจากประสบการณ์มากมายหลาย
บทความ ขอเชิญชวนครับ แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ 
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