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ประโยชน์ของรายงานการวจิัยที่มีคุณภาพดี 

เป็นการสร้างผลงานและความน่าเชื่อถือของ
นักวิจัย 

มีโอกาสที่จะได้รับทุนวิจัยในโอกาสต่อไป 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ 



ปัญหาที่พบบ่อยในรายงานการวิจัย 

มีความผิดพลาดทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ
การเขียน 

การตรวจทานไม่เพียงพอ 

นักวิจัยรีบเร่งในการเขียน เพราะงานวิจัยล่าช้า
กว่าก าหนด 



รูปแบบการเขียน ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ 

1.  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บทน า 

3.  การทบทวนวรรรณกรรม 

4.  ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย 

5.  ผลการวิจัย 

6.  การอภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย 

7.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

8.  เอกสารอ้างอิง 



1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 เนื้อหาส าคัญ 

 วัตถุประสงค์ 

 วิธีการวิจัย 

การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ 

ผลการวิจัย 

การน าไปใช้ประโยชน ์

 (อาจมีการเกริ่นน าส้ันๆถึงความส าคัญของการท าวิจัย ก่อน
วัตถุประสงค์) 

ค าส าคัญ 2-5 ค า 



1. บทคัดย่อ (ต่อ) : ปัญหาที่พบบ่อย 

เนื้อหาในบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ไม่เหมือนกัน 
ในบทคัดย่อภาษาไทยมักเขียนมากกว่าใน 
Abstract 

ค าศัพท์ที่ใช้ใน Abstract สื่อความหมาย
ไม่ตรงกับในบทคัดย่อภาษาไทย 



1. บทคัดย่อ : ข้อเสนอแนะ 

ควรให้นักวิชาการที่ช านาญการ
ภาษาอังกฤษในสาขาวิชานั้น          
ช่วยขัดเกลาส านวน 



2.  บทน า : เนื้อหาส าคัญ 

บอกความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ต้องท าการวิจัย 

งานวิจัยที่ผ่านมาที่ชี้ให้เห็นความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัย
ต่อ 

แสดงความพร้อมของนักวิจัย 

ความคาดหวังผลที่ได้จากการวิจัย 

ตามด้วยวัตถุประสงค์ เขียนเป็นข้อๆ 



2. บทน า : ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ปัญหาที่พบบ่อย 

ขาดการอ้างอิงงานวิจัยที่มีมาก่อน 

ขาดการค้นคว้างานวิจัยที่ทันสมัย 

ข้อเสนอแนะ 

ใช้เวลาตรวจสอบขัดเกลาเรียบเรียงการ
เขียน 



3.  การทบทวนวรรณกรรม:เนื้อหา  

แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมา 

เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้อง และน ามา
เรียบเรียงใหม ่



3. การทบทวนวรรณกรรม : ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาที่พบบ่อย 

เขียนเรียงต่อกัน คล้ายกับ “ขนมชั้น” 

คล้ายกับยกมาจากบทคัดย่อ 

ข้อเสนอแนะ 

จัดเนื้อหาที่เสนอในแง่มุมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันไว้
ด้วยกัน (ระบุงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในวงเล็บเดียวกัน) 



4. ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย : เนื้อหา 
เขียนตามขั้นตอนการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีจ านวนซ้ า (replication) เพียงพอ 
วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างตามมาตรฐานที่ใช้ในสาขาวิชา
นั้นๆ 

บอกสถิติที่ใช้วิเคราะห์ 
ควรมีภาพประกอบ ในบางลักษณะงาน 

 



4. ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย : ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 
ปัญหาที่พบบ่อย 

การวางแผนการวิจัยไม่เหมาะสม 

ไม่มีรายละเอียดในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

ควรปรึกษาผู้ชี่ยวชาญทางสถิติก่อนการ
ทดลอง 



5. ผลการวิจัย : เนื้อหา 

ผลการทดลองเรียงล าดับตามหัวข้อที่
ท าวิจัย 

บอกความแตกต่างทางสถิติด้วย 

งานวิจัยบางเรื่องต้องมีภาพประกอบ 



การศึกษาทางชีววิทยา ที่ไม่มีสถิติมาเป็นตัว
วิเคราะห์ข้อมูล จ าเป็นต้องมีภาพที่อธิบาย
รายละเอียดข้อมูลที่ท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในแต่ละช่วงเวลาที่ส าคัญ 







 



 



 



 



 



 



 





 



 



5. ผลการวิจัย : ปัญหาที่พบบ่อย 
เขียนผลวิจัยซ้ าซาก คือ อธิบายผลวิจัยทีละค่าซ้ ากับ
ที่ได้แสดงในตารางและในภาพ  หรือกราฟ ขาดการ
สรุปสาระส าคัญ 

ขาดภาพประกอบที่ชัดเจน ในบางลักษณะงาน 

ใช่ค าเรียกไม่เหมือนกัน เช่น ภาพ รูปภาพ รูป  ใน
รายงานเล่มเดียวกัน (พบมากในโครงการบูรณาการ) 



5. ผลการวิจัย : ข้อเสนอแนะ 
หัวหน้าแผนงานวิจัย หรือหัวหน้า
โครงการวิจัยที่จะมีผู้เขียนหลายคน ประชุม
ซักซ้อมและตกลงวิธีการเขียนให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน 
ต้องวางแผนเก็บภาพเป็นระยะๆ ในบาง
ลักษณะงานวิจัย 



6. การอภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย: 
เนื้อหา 
อภิปรายในเชิงวิชาการของผลท่ีได้ 

สอดคล้องหรือแตกต่างจากสมมติฐานอย่างไร 

น าบางส่วนท่ีส าคัญของการทบทวน
วรรรณกรรมมาใช้อธิบาย 

ต้องอธิบายทางวิชาการเป็นเหตุเป็นผล 



6. การอภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย: 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาที่พบบ่อย 

มักจะบอกเพียงว่าผลที่ได้เหมือนหรือต่างกับของใครบ้าง 

 ขาดการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างผลวิจัยย่อยหรือจาก
โครงการย่อย (ถ้าม)ี 

 ข้อเสนอแนะ 

ต้องน ามาผลวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบ 

 โครงการบูรณาการต้องอธิบายความเชื่อมโยงของแต่ละ
โครงการย่อยต่างๆ 



8. เอกสารอ้างอิง : เนื้อหา 

รูปแบบการเขียน แตกต่างกันในแต่ละ
สาขาวิชา และแหล่งทุน 

เขียนให้สอดคล้องกันตลอดทั้งเล่ม 



8. เอกสารอ้างอิง : ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาที่พบบ่อย 

 เอกสารอ้างอิงที่ระบุในเนื้อหาไม่ตรงกับรายการ
เอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง 

มีหลายรูปแบบปะปนกัน 

 ข้อเสนอแนะ 

ตรวจสอบรูปแบบที่ก าหนดของแหล่งทุน 

 ส าหรับโครงการบูรณาการ หัวหน้าแผนงานต้องตกลงกับ
นักวิจัยแต่ละโครงการย่อยให้ใช้รูปแบบเดียวกัน 



สรุป 

การเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐาน ผู้เขียน
ต้องมีความตั้งใจจริง ให้เวลาในการเขียน และการ
ตรวจทาน ให้เพียงพอ เพราะการเขียนรายงานวิจัย
ที่ดีช่วยส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยและสร้าง
โอกาสให้นักวิจัยได้รับทุนวิจัยต่อไปอีกในอนาคต 


