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 สวัสดีวันปิดเทอมครับ พ่ีน้องครูหลายๆท่านได้โอกาสเติมพลังชีวิตให้กับตนเองโดยการท่องเที่ยว ท าบุญ 
พักผ่อน อ่านหนังสือ กินกาแฟ ท ากับข้าว และอ่ืนๆอีกมากมาย บอกตรงๆเลยครับว่า อิจฉาจังเลย อย่างไงก็
ถ่ายรูปลง fb เยอะๆนะครับ ถ้าท่ีไหนงามๆ เดี๋ยวผมจะได้จดไว้ เผื่อมีโอกาสจะได้ลาพักร้อนไปเที่ยวกับเขาบ้างครับ 
 แต่ก่อนที่จะปิดเทอมผมมีโอกาสได้เดินทางไปรับใช้พ่ีน้องเพ่ือนครู 3 อ าเภอในเรื่องของการท าวิจัย       
ในชั้นเรียน ได้แก่ พี่น้องครูเมืองงาม อ.แม่อาย พี่น้องครูเชียงดาว อ.เชียงดาว และพ่ีน้องครู อปท. เมื่อผมบรรยาย
ทั้งสามเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าให้ได้วัตถุดิบมาเขียนบทความฉบับนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ 
 ในรายงานการวิจัยแบบ 5 บทนั้น ประกอบด้วย บทที่ 1 คือ บทน า บทที่ 2 คือ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง บทที่ 3 คือ วิธีด าเนินการวิจัย บทที่ 4 คือ ผลการวิจัย และบทที่ 5 คือ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
ตามชื่อบทความเลยครับ ผมจะขอกล่าวเพียง 2 บทเท่านั้น ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่บทที่ 2 ก่อนครับ ดังนี้ 
 บทที่ 2 นั้น ถ้าพิจารณาให้ดีจะประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ได้แก่ เนื้อหาที่เป็นรายละเอียดต่างๆ มีเพ่ือนครูถามว่า แล้วเราจะเอาเนื้อหาอะไรใส่ลงไปในบท
ที่ 2 บ้าง? ถ้าจะให้ง่ายให้พิจารณาตาม keyword ในวัตถุประสงค์การวิจัย ว่ามี keyword อะไรบ้าง แล้วเราก็น า 
keyword เหล่านั้นเข้าไปอยู่ในเนื้อหาภายในบทที่ 2 หรืออีกวิธีหนึ่งให้ตั้งค าถามกับตัวเองว่า ถ้าเราจะท าวิจัยเรื่อง
นี้ เราต้องรู้อะไรบ้าง? (แกล้งท าตนเองให้เป็นน้ าไม่เต็มแก้ว) สิ่งที่เราต้องรู้นั้นก็คือเนื้อหาที่จะน าไปใส่ในบทที่ 2 
นั้นเอง ให้ถือคติว่า ไม่รู้ย่อมไม่ผิดครับ และสิ่งที่ส าคัญในส่วนที่ 1 นั้นก็คือ การอ้างอิงในบรรณานุกรม           
ต้องสอดคล้องกัน บทที่ 2 เอาหนังสือเล่มไหนมาบ้าง ในส่วนบรรณานุกรมก็ต้องอ้างอิงชื่อหนังสือเล่มนั้นด้วย 

ส่วนที่ 2 ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้ เป็นส่วนที่เราต้องไปอ่านงานวิจัยของคนอ่ืน ที่มีลักษณะ
งานวิจัยคล้ายๆกับของเรา (ย้ าครับว่าไปอ่าน ไม่ใช่ไปลอก) เพ่ือจะได้รู้ว่าเขามีขั้นตอนการท าวิจัยอย่างไรบ้าง แล้ว
เราก็น าสิ่งที่เราอ่านมาทั้งหมดมานั่งสังเคราะห์ มาปรับเพื่อให้เข้ากับบริบทงานวิจัยของเรา  

แต่ประเด็นที่ผิดบ่อยมันมีอยู่ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น เขามีเป้าหมายเพ่ือให้เราไปอ่านงานวิจัยคนอ่ืน 
(อ่านทั้งเล่ม) แล้วก็น ามาเขียนแบบสรุปในสไตล์ของเรา ว่างานวิจัยเล่มนั้นเขาท าอะไร อย่างไร และได้ผลเป็น
อย่างไรบ้าง? (เอาแบบสรุปๆ) หลังจากนั้นเราก็พิมพ์เข้าไปในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่มีงานวิจัยหลายๆเล่ม
ที่ผมพบเห็น ผมพบว่า ผู้วิจัยไม่อ่านทั้งหมดครับ แต่อ่านเฉพาะแค่บทคัดย่อ แล้วก็น าบทคัดย่อนั้นไปพิมพ์ใส่เข้าไป
ในส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแทน ผมมองว่า ไม่ถูกต้อง เพราะสาเหตุก็ตามเป้าหมายที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ครับ           
เขาต้องการให้ผู้วิจัยรู้รายละเอียดถึงขั้นตอนการท าวิจัยครับ ถ้าผู้วิจัยอ่านแค่บทคัดย่อ ผมเกรงว่า จะไม่รู้ละเอียด 
เมื่อไม่รู้ละเอียด อาจจะออกแบบขั้นตอนการท าวิจัยของตนเองผิดพลาดได้ครับ 

ข้อควรระวังในบทท่ี 2 ก็ผ่านไป งั้นเราไปต่อบทที่ 3 ตามชื่อบทความกันเลยครับ 



บทที่ 3 ได้แก่ วิธีด าเนินการวิจัย ปกติจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ รูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล                 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ และเกณฑ์การแปลผลต่างๆ จุดบกพร่องที่พ่ีน้องครูเราชอบผิดมี 2 จุดนั้นก็คือ 

จุดที่ 1. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ที่ชอบผิดคือ มักจะอธิบายขั้นตอนการสร้างไม่
ครอบคลุมจ านวนเครื่องมือที่เราต้องใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เช่น ครูเราบอกว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 3  
ชนิด คือ A B และ C เพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ก็ต้องอธิบาย 3 ครั้ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ เครื่องมือ A สร้างและหาคุณภาพอย่างไร เครื่องมือ B สร้างและหาคุณภาพอย่างไร และ
เครื่องมือ C สร้างและหาคุณภาพอย่างไร ซึ่งขั้นตอนการสร้างนั้น ครูต้องอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับ ส าคัญ
มากๆ เพราะจะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่า เครื่องมือที่เราไปใช้เก็บข้อมูลนั้น มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

จุดที่ 2. ขั้นตอนการเขียนสูตรทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ครูผู้วิจัยต้องรู้ว่า งานวิจัยครั้งนี้เราใช้
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เพราะสูตรสถิติของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จะมีการเขียนสูตรที่ต่างกัน ดังนั้น  
ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ประชากรใช้สัญลักษณ์ N ส่วนกลุ่มตัวอย่างใช้สัญลักษณ์ n 
เป็นต้น ที่ส าคัญต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของสูตรแต่ละชนิดด้วยว่าเราเอามาจากผู้แต่งท่านใด อีกจุดที่เป็นปัญหากับ
ครูเรายิ่งนัก นั้นก็คือสูตรสถิตินั้นพิมพ์ยากมาก มีทั้งเศษส่วน ตัวห้อย เลขยกก าลัง และอ่ืนๆอีกมากมาย ดังนั้นวิธี
แก้คือต้องตั้งสติก่อนพิมพ์ให้มากๆ ล้างหน้าล้างตาก่อนพิมพ์ยิ่งดีนักแล เพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้องของงานเรา 

 
 หมดแล้วครับ ส าหรับข้อควรระวังในบทที่ 2 และบทที่ 3 เมื่อครูอ่านจบแล้ว ผมก็หวังว่าครูจะผลิต
งานวิจัยที่ถูกต้องและมีคุณภาพได้ แต่ที่ส าคัญรักษาสุขภาพด้วยครับ ฤดูหนาวเริ่มย่างกรายเข้ามาแล้ว ช่วงปลาย
ฝนต้นหนาวแบบนี้ ต้องระวัง แล้วพบกันใหม่ในบทความฉบับหน้า สวัสดีครับ 
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