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การเขียนรายงานการวิจัย

…ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การนําเสนอ

ผลงานวิจัย หลังจากไดดําเนินการวิจัยเสรจ็เรยีบรอยแลว ผูวิจัยจะตองนําเสนอ

ผลการวจิัยใหผูอ่ืนไดทราบรายละเอียดของงานวิจัยท้ังหมดวา ผูวิจัยไดทําการศึกษา

คนควาปญหาอะไร โดยวิธีใด ศึกษากับใคร และผลการศึกษาเปนอยางไร …



ลักษณะของการนําเสนอผลงานวิจัย

การนําเสนอผลงานวิจัย สามารถทําไดหลายลักษณะตามโอกาสและความ

เหมาะสมดังนี้

1.การนําเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Symposium)

2. การนําเสนอทางสื่อมวลชน

3. การทําเปนรายงานการวิจัย



ความมุงหมาย

ของการเขียนรายงานการวิจัย

1. เพื่อบอกใหผูอานทราบถึงรายละเอียดของการวิจยัท่ีทําทุกขั้นตอน 

2. เพื่อใชเปนเอกสารอางองิสาํหรับการศึกษาคนควาตอไป  

3. เพื่อประโยชนในการนําไปใชแกปญหา

4. ทําใหประหยัดท้ังเวลา  แรงงาน  และงบประมาณในการศึกษาคนควา  หากเกิด

ปญหาทํานองเดียวกนักบัท่ีมผีูทําวิจยัมากอน  

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการทําวิจยัตอไป



รูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัย

รูปแบบของรายงานการวิจัยจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ  3 สวน 

ไดแก 

1. สวนนํา 

2. สวนเนื้อหา 

3. สวนอางอิง



1. สวนนํา 

สวนนํา  ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ  ดังนี้

1.1 ปกนอก

1.2 ปกรอง

1.3 หนาอนุมัติ (เฉพาะปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ)

1.4 ประกาศคุณูประการ  หรอืกิตตกิรรมประกาศ

1.5 สารบัญ

1.6 บัญชีตาราง  หรอืสารบัญตาราง

1.7 บัญชีภาพประกอบ  หรือสารบัญภาพประกอบ



2. สวนเนื้อหา 

สวนเนื้อหา  นิยมนําเสนอเปนบท  ประมาณ  4 – 5 บท ดังน้ี

บทที่ 1 บทนํา 

บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

บทที่  3 วิธีดําเนินการวิจัย 

บทที่  4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล



3. สวนอางอิง 

สวนอางอิง  ประกอบดวย

3.1. เชิงอรรถ

3.2. บรรณานุกรม

3.3. ภาคผนวก

3.4. ประวัติผูวิจัย  (อาจมีหรือไมมีก็ได)



หลักการเขียนรายงานการวิจัย

1. การเขียนสวนนาํ   ไดแก

1.1 ปกนอก 

1.2 ปกรอง 

1.3 หนาอนุมัติ 

1.4 ประกาศคุณูประการหรือกิตติกรรมประกาศ 

1.5 สารบัญ 

1.6 บัญชีตารางหรือสารบัญตาราง 

1.7 บัญชีรูปภาพหรือสารบัญรูปภาพ 

1.8 บทคัดยอ (ถามี) 



หลักการเขียนรายงานการวิจัย

2. การเขียนสวนเนื้อหา เปนสวนท่ีเปนเรื่องเกีย่วกับงานวิจัยโดยตรง  

โดยท่ัวไปนิยมเขียนไวเปน  5 บท  ดังไดกลาวมาแลว  ในหัวขอรูปแบบของรายงานการ

วิจัย  ซ่ึงไดแก

บทที่  1 บทนํา

บทที่  2 เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ

บทที่  3 วิธีดําเนินการวิจัย

บทที่  4 ผลการวิเคราะหขอมูล

บทที่  5 สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ



หลักการเขียนรายงานการวิจัย

3. การเขียนสวนอางอิง ซ่ึงมีหลักการเขียนดังนี้

3.1 บรรณานุกรม

3.2  การเขียนเชิงอรรถ (footnote)

- อางอิงแบบแทรกไปในเนื้อหา

- การอางอิงแบบแยกเนื้อหา 

3.3 การเขียนภาคผนวก 

- เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

- ตารางการวิเคราะหขอมูล 

- ขอมูลทางสถิติ 



ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการวิจัย

1. ใชภาษาที่งาย  ชัดเจน  ไมกํากวม  นิยมเขียนเปนประโยคส้ัน  ๆ  ไมใช
ภาษาพูด

2. ไมใชสรรพนามแทนบุคคล  เชน  ฉัน  เขา  เรา  ทาน  ฯลฯ  หากจะ
กลาวแทนตัวเอง นิยมใหคําวา  “ผูวิจัย” หากมีความจําเปนตองกลาวถึงบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ใหระบุชื่อบุคคลนัน้โดยไมตองมีคํานาํหนาวา ดร.  ผศ.  นาย  นาง  
นางสาว

3. ใชประโยคที่เปนอดตีในการเขียนรายงาน เพราะงานวิจัยไดเสร็จส้ินลง
แลว การเขียนรายงานจึงเปนการเขียนถึงเรื่องราวในอดีต

4. หลีกเล่ียงการใชตัวยอโดยไมจําเปน  ยกเวนตัวยอที่เปนที่รูจักและยอมรบั
กันทั่วไป  



ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการวิจัย

5. การเขียนจํานวนเลขที่เกิน  3 หลัก  ควรมีเครื่องหมาย  ( , )  ไวดวย  
เชน  12,500 บาท  เปนตน  

6. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงายและเหมาะสม

7. ถาเขียน รายงานการวิจัย เปนภาษาไทยใหเขียนเปนภาษาไทยทั้งฉบับ  
ใหเขียนภาษาไทย  แลววงเล็บภาษาอังกฤษไวดวย  เชน  มาตราสวนประมาณคา  
(Ratio scale) ความเที่ยงตรง (Validity) ถาเปนชื่อชาวตางประเทศใหเขียนชื่อ
เปนภาษาไทย  แลววงเล็บชื่อภาษาอังกฤษไวดวย  เชน  ทัคแมน (Tuckman)  
บลูม (Bloom)



ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการวิจัย

8. การอางอิงเอกสารหรืองานวจิัยใด  ๆ  ควรอางอิงจากแหลงปฐมภูมิ

9. ควรมีความคงที่ในการใชศัพทในการเขียนรายงาน  ถาใชคําใดก็ควรใช
คํานั้นตลอด  เชน  ใชคําวา  “เจตคต”ิ  ก็ใหใชตลอด  ไมใชใช  “เจตคติ”   บาง  
“ทัศนคติ”  บาง

10. การขึ้นบทใหม  ใหพิมพชื่อบทและหัวขอเรือ่งไวตรงกลางหนา  และ
ขึ้นหนาใหมทุกครั้งทีข่ึ้นบทใหม  และพิมพหัวขอใหญใหชัดเจน  อาจใชวิธีขีดเสน
ใตหรือพิมพดวยตัวหนา

11. การกําหนดหัวขอยอยควรมีระบบที่แนนอน และพิมพใหลดหล่ันกัน
อยางมีระเบียบ



การเขียนโครงการวิจัย

…กอนลงมือทําการวิจัย ผูวิจยัควรเขียนโครงการวิจัยใหเรียบรอยเสียกอน

เพราะเปนการบอกใหรูวา ผูวิจัยมีความพรอมท่ีจะทําวิจัยปญหานั้นเพียงไร เปนการ

กําหนดแผนการทํางานลวงหนาวาจะทําวิจัยเรื่องอะไร แผนการดําเนินการแตละ

ขั้นตอนเปนอยางไร ใชเวลา ใชงบประมาณมากนอยเพียงไร…



1. เพื่อใชเปนกรอบในการดาํเนินการวิจยั 

2. ในกรณีท่ีผูวิจยัเปนนิสติ นักศึกษาทําเปนวิทยานิพนธหรือปรญิญานิพนธ เพื่อ

เสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการของมหาวิทยาลยัพิจารณาวา เปน

งานวิจัยท่ีนาสนใจเพียงไร มีประโยชนคุมคาควรแกการทําหรือไม  

3. ในกรณีท่ีผูวิจยัตองการจะขอทุนอดุหนุนการวิจยัจากแหลงทุนตางๆ การเขียน

โครงการวิจัยจะชวยใหแหลงทุนไดใชเปนเครื่องมือในการตดัสนิใจวา สมควรจะใหทุนสนับสนุน

การวิจัยหรือไม  เพียงไร

จุดมุงหมายของการเขียนโครงการวิจัย



โดยท่ัวไปแลวโครงการวิจัยจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญ  3 สวนดังนี้

1. สวนนําเรื่อง 

2. สวนท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 

3. แผนการปฏิบัติการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย 

รูปแบบของโครงการวิจัย



ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีดี 

1. เปนโครงการวิจัยที่มีความถูกตองทั้งดานเนือ้หาสาระ  มีหลักฐานและขอเท็จจริงที่สามารถอางอิงได

2. มีความสมเหตุสมผล  นาเชื่อถือ  

3. เปนโครงการวิจัยที่มีความชัดเจน  ไมกํากวม  

4. มีสาระสําคัญครบถวนทกุหัวขอตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  

5. ใชภาษา ถอยคํากะทัดรัด เขียนเปนรูปประโยคงายๆ  สามารถส่ือความหมายใหผูอานเขาใจไดรวดเร็ว  

6. มีความคงที่ในการใชถอยคํา  หรือขอความแบบเดียวกันทั้งฉบับ

7. การนําเสนอสาระของโครงการวิจัยมีความสัมพันธ  เชื่อมโยงกันโดยตลอด  มีการจัดระเบียบในการ

นําเสนอเปนอยางดี



จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่เปนสาระสําคัญของกระบวนการวิจัย ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย 

2. สวนท่ีเปนสาระสําคัญของโครงการวิจัย 

2.1 สาระสําคัญของปญหาการวิจัย 

2.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

2.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

3. แผนการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย

3.1 กําหนดระยะเวลาในการทาํวิจัย 

3.2 สถานที่ที่จะวิจัย 

3.3 อุปกรณที่ใชในการทําวิจัย 

3.4 งบประมาณคาใชจายในการทําวิจัย 

เทคนิคการเขยีนโครงการวิจัย



1. เขียนภูมิหลังหรือความเปนมาของการวิจัยไมชัดเจนในเชิงเหตุผลโดยกลาว

ขึ้นมาลอย ๆ ขาดการอางอิง

2. ความมุงหมายของการวิจัย  เขียนไมชัดเจน  ไมครอบคลุมตัวแปรที่

เกี่ยวของ

3. เขียนความสําคัญไมชัดเจนหรือเขียนเกินขอบเขตของการวิจัย

ปญหาในการเขยีนเคาโครงการวิจัย



4. ดานเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  มีขอบกพรองดังนี้

4.1 มีการศึกษาคนความานอย

4.2 กําหนดหัวขอในการเขียนรายงานไมเหมาะสม

4.3 เสนอเนื้อหาท่ีไมเกี่ยวของเกินความจําเปน

4.4 เสนอเนื้อหาแบบตัดตอ  

4.5 การเสนอลําดับเนื้อหาไมเหมาะสม  

4.6 ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิมากกวาแหลงปฐมภูมิ  โดยคัดลอกมาจากรายงาน

การวิจัยท่ีมีผูทํามากอน



แบบประเมินโครงการวิจัย

รายละเอียดของโครงการ
ระดับคุณภาพ

5 4 3 2 1

1. ช่ือโครงการ

1. มีความชัดเจน กะทัดรัด

2. แสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของงานวิจัย

3. นาสนใจสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได

2. ความเปนมาของการวิจัย

2.1 ช้ีใหเห็นถึงสภาพของปญหาในปจจุบันไดชัดเจน

2.2 แสดงใหเห็นถึงความจําเปนท่ีตองทําการวิจัยไดชัดเจน

3. ความมุงหมายของการวิจัย

3.1 ตอบปญหาท่ีสําคัญของการวิจัยได

3.2 เขียนไดชัดเจน งายตอการศึกษาคนควาหาคําตอบ

4. ความสําคัญของโครงการวิจัย

1. ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ

2. มีประโยชนคุมคาควรแกการวิจัย

3. เขียนประโยชนของการวิจัยสอดคลองกับขอบเขตของการวิจยั

5. ขอบเขตของการวิจยั

5.1 กําหนดขอบเขตไดชัดเจน

5.2 การกําหนดขอบเขตมีความเหมาะสม



คําถามทายบท

1.การเขียนรายงานการวิจัยดวยการนําเสนอผลงานวิจัยมีกี่ลักษณะ อะไรบาง

2. จุดมุงหมายของการเขียนรายงานการวิจัยมีเพื่ออะไร

3.รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยมีกี่สวน อะไรบาง

4. การเขียนรายงานการวิจัยมีองคประกอบอะไรบางในแตละสวน

5. ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการวิจัยมีอะไรบาง

6. หลักในการเขียนโครงงานการวิจัยมีหลักการอะไรบาง

7.รูปแบบของโครงการวิจัยมีกี่สวน อะไรบาง

8. ลักษณะของโครงการวิจัยทีด่ีความเปนอยางไรมีรายละเอียดอะไรบาง

9. เทคนิคในการเขียนโครงการวิจัยมีเทคนิคใดบาง

10.ปญหาในการเขียนเคาโครงการวิจัยมีอะไรบาง
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