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ประโยชนข์องรายงานการวจิยั

ทีม่คีณุภาพด ี

เป็นการสรา้งผลงานและความ

น่าเช ือ่ถอืของนักวจิยั 

มโีอกาสทีจ่ะไดร้บัทนุวจิยัในโอกาส

ตอ่ไป 

น าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆได ้



ปัญหาทีพ่บบ่อยใน

รายงานการวจิยั 

มคีวามผดิพลาดทัง้ในดา้นเนือ้หา

และรปูแบบการเขยีน 

การตรวจทานไม่เพยีงพอ 

นักวจิยัรบีเรง่ในการเขยีน เพราะ

งานวจิยัลา่ชา้กวา่ก าหนด 



รูปแบบการเขยีน ปัญหาทีพ่บ และ

ขอ้เสนอแนะ 

1.  บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บทน า 

3.  การทบทวนวรรรณกรรม 

4.  ระเบยีบวธิดี าเนินการวจิยั 

5.  ผลการวจิยั 

6.  การอภปิรายและวจิารณผ์ลการวจิยั 

7.  สรปุผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

8.  เอกสารอา้งองิ 



1. บทคดัย่อภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
 เนือ้หาส าคญั 

วตัถปุระสงค ์

วธิกีารวจิยั 

การวเิคราะหแ์ละสถติทิีใ่ช ้

ผลการวจิยั 

การน าไปใชป้ระโยชน ์

 (อาจมกีารเกร ิน่น าส ัน้ๆถงึความส าคญัของ

การท าวจิยั กอ่นวตัถปุระสงค)์ 

ค าส าคญั 2-5 ค า 



1. บทคดัย่อ (ตอ่) : ปัญหาที่

พบบ่อย 

เนือ้หาในบทคดัย่อภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ (Abstract) ไม่
เหมอืนกนั 

ในบทคดัย่อภาษาไทยมกัเขยีน
มากกวา่ใน Abstract 

ค าศพัทท์ีใ่ชใ้น Abstract สือ่
ความหมายไม่ตรงกบัในบทคดัย่อ

ภาษาไทย 



1. บทคดัย่อ : ขอ้เสนอแนะ 

ควรใหน้กัวชิาการที่

ช านาญการภาษาองักฤษ

ในสาขาวชิานัน้          

ชว่ยขดัเกลาส านวน 



2.  บทน า : เนือ้หาส าคญั 

บอกความส าคญัและทีม่าของปัญหาที่

ตอ้งท าการวจิยั 

งานวจิยัทีผ่า่นมาทีช่ีใ้หเ้หน็ความ

จ าเป็นทีต่อ้งท าวจิยัตอ่ 

แสดงความพรอ้มของนกัวจิยั 

ความคาดหวงัผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั 

ตามดว้ยวตัถปุระสงค ์เขยีนเป็นขอ้ๆ 



2. บทน า : ปัญหา และ

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหาทีพ่บบ่อย 

ขาดการอา้งองิงานวจิยัทีม่ี

มากอ่น 

ขาดการคน้ควา้งานวจิยัที่

ทนัสมยั 

ขอ้เสนอแนะ 

ใชเ้วลาตรวจสอบขดัเกลา

เรยีบเรยีงการเขยีน 



3.  การทบทวน
วรรณกรรม:เนือ้หา  

แสดงรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบั

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั

ทีผ่่านมา 

เลอืกเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง 

และน ามาเรยีบเรยีงใหม ่



3. การทบทวนวรรณกรรม : ปัญหา

และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหาทีพ่บบ่อย 

เขยีนเรยีงตอ่กนั คลา้ยกบั “ขนมช ัน้” 

คลา้ยกบัยกมาจากบทคดัย่อ 

ขอ้เสนอแนะ 

จดัเนือ้หาทีเ่สนอในแง่มุมเดยีวกนัหรอื

ใกลเ้คยีงกนัไวด้ว้ยกนั (ระบุงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งในวงเล็บเดยีวกนั) 



4. ระเบยีบวธิดี าเนินการวจิยั : 
เนือ้หา 

เขยีนตามขัน้ตอนการด าเนินการที่

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

มจี านวนซ า้ (replication) เพยีงพอ 

วธิวีเิคราะหต์วัอย่างตามมาตรฐานที่

ใชใ้นสาขาวชิานัน้ๆ 

บอกสถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์

ควรมภีาพประกอบ ในบางลกัษณะ
งาน 

 



4. ระเบยีบวธิดี าเนินการวจิยั : 
ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหาทีพ่บบอ่ย 

การวางแผนการวจิยัไม่

เหมาะสม 

ไม่มรีายละเอยีดในการ

ด าเนินงาน 

ขอ้เสนอแนะ 

ควรปรกึษาผูช้ีย่วชาญทางสถติิ

กอ่นการทดลอง 



5. ผลการวจิยั : เนือ้หา 

ผลการทดลองเรยีงล าดบั

ตามหวัขอ้ทีท่ าวจิยั 

บอกความแตกตา่งทางสถติิ

ดว้ย 

งานวจิยับางเร ือ่งตอ้งมี

ภาพประกอบ 



5. ผลการวจิยั : ปัญหาที่

พบบ่อย 

เขยีนผลวจิยัซ า้ซาก คอื อธบิายผล

วจิยัทลีะคา่ซ า้กบัทีไ่ดแ้สดงในตาราง

และในภาพ  หรอืกราฟ ขาดการสรุป

สาระส าคญั 

ขาดภาพประกอบทีช่ดัเจน ในบาง

ลกัษณะงาน 

ใชค่ าเรยีกไม่เหมอืนกนั เชน่ ภาพ 

รูปภาพ รูป  ในรายงานเล่มเดยีวกนั 

(พบมากในโครงการบูรณาการ) 



5. ผลการวจิยั : 
ขอ้เสนอแนะ 

หวัหน้าแผนงานวจิยั หรอื
หวัหน้าโครงการวจิยัทีจ่ะมี
ผูเ้ขยีนหลายคน ประชมุ
ซกัซอ้มและตกลงวธิกีารเขยีน
ใหเ้ป็นรูปแบบเดยีวกนั 

ตอ้งวางแผนเกบ็ภาพเป็น
ระยะๆ ในบางลกัษณะงานวจิยั 



6. การอภปิรายและวจิารณ์

ผลการวจิยั: เนือ้หา 

อภปิรายในเชงิวชิาการของผลที่

ได ้

สอดคลอ้งหรอืแตกตา่งจาก

สมมตฐิานอย่างไร 

น าบางสว่นทีส่ าคญัของการ

ทบทวนวรรรณกรรมมาใช้

อธบิาย 

ตอ้งอธบิายทางวชิาการเป็นเหตุ

เป็นผล 



6. การอภปิรายและวจิารณ์
ผลการวจิยั: ปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหาทีพ่บบ่อย 

มกัจะบอกเพยีงวา่ผลทีไ่ดเ้หมอืนหรอืตา่งกบั

ของใครบา้ง 

ขาดการอธบิายความเชือ่มโยงระหวา่งผล

วจิยัย่อยหรอืจากโครงการย่อย (ถา้ม)ี 

ขอ้เสนอแนะ 

ตอ้งน ามาผลวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาอธบิาย

ประกอบ 

 โครงการบูรณาการตอ้งอธบิายความ

เชือ่มโยงของแตล่ะโครงการย่อยตา่งๆ 



8. เอกสารอา้งองิ : เนือ้หา 

รปูแบบการเขยีน แตกตา่งกนั

ในแตล่ะสาขาวชิา และแหลง่ทนุ 

เขยีนใหส้อดคลอ้งกนัตลอดทัง้

เลม่ 



8. เอกสารอา้งองิ : ปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหาทีพ่บบ่อย 

 เอกสารอา้งองิทีร่ะบุในเนือ้หาไม่ตรงกบั

รายการเอกสารอา้งองิทา้ยเร ือ่ง 

มหีลายรูปแบบปะปนกนั 

ขอ้เสนอแนะ 

ตรวจสอบรูปแบบทีก่ าหนดของแหล่งทุน 

ส าหรบัโครงการบูรณาการ หวัหน้าแผนงาน

ตอ้งตกลงกบันกัวจิยัแตล่ะโครงการย่อยให้

ใชรู้ปแบบเดยีวกนั 



สรุป 

การเขยีนรายงานการวจิยัใหไ้ด ้

มาตรฐาน ผูเ้ขยีนตอ้งมคีวามตัง้ใจจรงิ 

ใหเ้วลาในการเขยีน และการตรวจทาน 

ใหเ้พยีงพอ เพราะการเขยีนรายงาน

วจิยัทีด่ชีว่ยสง่เสรมิคณุภาพของ

งานวจิยัและสรา้งโอกาสใหนั้กวจิยัไดร้บั

ทนุวจิยัตอ่ไปอกีในอนาคต 


