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คู่มือ 

การเขียนรายงานการวิจัย 

 การเขียนรายงานวิจัย เป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์และผลที่เกดิขึน้ในขณะที่ด าเนนิการวิจัย  
รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่เกดิขึน้ซึง่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและน่าจะเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้วิจัยเรา
เขียนรายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รบัรู้เพื่อครูอาจารยห์รือนักการศึกษาท่าน
อื่นๆ จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของตน หรือเป็นแนวทางที่จะท าการวิจัยตอ่ไป 

 รายงานการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ  ส่วนหน้า  สว่นเนื้อหา  และส่วนท้าย  แนวทางการ
เขียนแต่ละส่วนมดีังนี ้

แนวทางการเขยีนส่วนหน้า   

-  ปก ประกอบด้วยชือ่เรื่อง  ชื่อผูว้ิจัย  และข้อความอื่นๆ เชน่  หน่วยงานของผูว้ิจัย  ปีที่ท า
วิจัย 

-  บทคัดย่อ  เป็นสว่นที่สรปุย่อเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัย  สิ่งส าคัญทีค่วรน าเสนอได้แก่                   
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  วธิีด าเนนิการวิจัย ผลการวิจยั สรุปและข้อเสนอแนะ 

-  กิตตกิรรมประกาศ  เปน็การประกาศขอบคุณบุคคลและหนว่ยงานที่ให้ความอนเุคราะหแ์ละ
สนับสนนุให้การด าเนินการวิจัยส าเร็จไดด้้วยดี 

-  สารบัญ โดยทั่วไปแบ่งเปน็ 3 ส่วนไดแ้ก่   สารบญัเนือ้เรื่อง สารบัญตาราง และสารบัญ
แผนภูมแิละภาพประกอบ 

หมายเหตุ  การก าหนดเลขหน้าในสว่นหน้านีน้ิยมใช้ระบบตวัอักษร คอื ก ข ค ..... 

แนวการเขียนส่วนเน้ือหา 

 ส่วนเนื้อหาประกอบไปดว้ย 5 บท  (รวมจ านวนหนา้ไม่เกิน  20  หน้า) ดังนี ้

 บทท่ี  1  บทน า   
 บทท่ี  2  แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง   
 บทท่ี  3  วิธดี าเนินการวิจัย   
 บทท่ี  4  ผลการวิจัย   
 บทท่ี  5  สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ   
ส่วนท้าย 

 บรรณานุกรม  
 ภาคผนวก   
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แนวการเขียนส่วนเน้ือหา มีรายละเอียดดังน้ี 

บทท่ี  1  บทน า  ประกอบด้วยสว่นต่างๆที่เขียนไว้แลว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย  ประกอบด้วยหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี ้

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัย (ขอบเขตการสร้างสิง่ประดิษฐ์และการประเมนิประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ)์ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทท่ี  2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง   

 บทนี้เป็นการน าเสนอแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้เปน็กรอบในการวจิัยต้องเรียบ
เรียงสรปุกรอบความคิด  หลักการ  การเขียนต้องเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกบัการเขียนบทความ
ทางวิชาการไมค่วรลอกเนื้อหามาต่อกนัเปน็ท่อนๆ หวัขอ้ส าคัญควรจะประกอบด้วย  

- แนวความคดิหรือทฤษฎีที่เกีย่วข้องทีน่ ามาใช้ในงานวิจัย 
- ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น ามาใช้ในการแกป้ัญหา 
 

บทท่ี  3  วิธีด าเนินการวิจยั 

 บทนี้เป็นการน าเสนอถึงวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อที่ควรน าเสนอในบทนี้มีดังนี้ 

- การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย มีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาอย่างไร 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- การด าเนินการทดลอง เขียนให้ชัดเจนว่าด าเนินการอย่างไร 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลมีแผนอย่างไร เก็บเมื่อใดอย่างไร ใครเป็นคนเก็บ ใครเป็นคนให้ข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใช้วิธีการใด 
จะเห็นว่าหลาย ๆ หัวข้อในบทนี้อยู่ในแบบเสนอโครงงานวจิัยที่ท าไว้แล้ว แต่ต้องน ามาขยายความ
และเขียนบรรยายในลักษณะที่ได้ท าไปแล้ว 
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บทท่ี  4  ผลการวิจัย 

 บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัย  ซึง่มีทั้งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ  และเชิงคุณภาพ
หลักการน าเสนอผลการวิจัยทั้งสองลักษณะมดีังนี้ 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เรียงล าดับตามวัตถุประสงคก์ารวิจัย 
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางสถติิ 
-    หากมีตารางหรือกราฟใหอ้ธิบายอย่างชดัเจนว่าต้องการน าเสนออะไร 

บทท่ี  5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 บทนี้เป็นการน าเสนอข้อสรปุจากทุกบทที่ผ่านมาและขอ้ค้นพบทีไ่ด้จากการวิจัย  การเขียน
โดยทัว่ไปจะเริม่จากวัตถุประสงค์การวิจัย  สรุปวิธีการวจิัยโดยย่อ  สรุปผลการวิจัย  การอภปิราย
ผลการวิจัยและข้อเสนอ  การเขียนสรุปผลการวิจัยควรเขียนในลกัษณะการตีความจากข้อมูลให้สั้น  
กระชบั  และเรียงล าดบัตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การเขียนอภิปรายผลการวจิัย  ควรแยกอภิปราย
เป็นประเดน็  โดยชีป้ระเดน็ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคลอ้งกับทฤษฎีหรอืผลการวิจัยที่คนอืน่ท าไว้โดยยก
เหตุผลมาประกอบการอภิปราย 

 การเขียนข้อเสนอแนะ  เปน็การน าเสนอประเดน็ที่ควรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ซึ่งมีข้อ
ควรระวังในการน าไปใช้อะไรบ้าง  แนะน าไปใช้อะไรบ้าง และข้อเสนอแนะวา่ควรท าวิจัยอะไร  อย่างไร 

 การเขียนประสบการณ์ทีผู่ว้ิจัยไดร้ับ  ในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการหรืองานวิจัยเชิงคณุภาพถือว่า
หัวขอ้นี้เป็นสิง่ที่ส าคญัมาก  เพราะเป็นการเล่าถงึความรู้สึกที่เกดิขึน้ทั้งทางบวกและทางลบปัญหา
อุปสรรคที่ผู้วิจัยพบและแนวทางการแก้ปญัหาอุปสรรคเหล่านี ้ รวมทั้งการเล่าถึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มีคุณค่าต่อผูว้ิจัยทั้งในด้านท างานและหนว่ยงาน 
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แนวทางการเขยีนส่วนท้าย 

ส่วนท้ายของการเขียนรายงานการวิจัยประกอบด้วย 2  ส่วน  คือ  

บรรณานุกรม  การเขียนบรรณานุกรมให้ใชรู้ปแบบดังตอ่ไปนี้ 

ชื่อผู้แต่ง.1,/ชื่อสกุลผูแ้ต่งคนที่ 2//และชือ่ผู้แต่งคนที่ 3.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่องานเขียน.//ครั้งที่
พิมพ์/:/สถานที่พิมพ์. 

กรณี วัสดุสื่อโสตทัศน ์ ประเภทแถบบนัทึกเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีด ี ภาพยนตร์ ภาพเลื่อน 
ภาพนิ่ง แผนที ่วดีีทัศน์ ใช้รปูแบบดงันี้ 

ชื่อผู้บรรยายหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง(ถ้าม)ี.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อของวัสด.ุ//(ประเภทของวัสดุ).// 

กรณี สือ่อิเล็กทรอนกิส ์(ออนไลน)์ 

ชื่อผู้แต่ง.//(วนัเดอืนปทีี่สืบค้น).//ชื่อเรือ่ง.//แหล่งที่มา(เว็บไซต์) 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวน้วรรค 1 ตัวอกัษร ถ้าไมป่รากฏชื่อผู้แต่ง ใหล้งชื่อเรื่อง
เป็นส าคัญ 

ภาคผนวก  การเขียนภาคผนวกอาจจะน าเสนอภาพกิจกรรม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
อุปกรณ ์  ตวัอย่างข้อมูลดิบ ทั้งนีข้อให้พิจารณาความเหมาะสมด้วยว่าควรน าเสนออะไร  
ตามล าดับอย่างไร 

หมายเหต ุ การจดัท าเอกสารให้ใช้ รปูแบบตัวอกัษร (Font) แบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 point 
หัวขอ้ ขนาด 18 point 
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คู่มือการเขียนงานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 


