
การเขียนรายงานผลการวิจัย 

มณนิภา   ชุติบุตร* 

การเขียนรายงานการวิจัย เปนการเสนอผลการศึกษาคนควาใหผูอื่นทราบวา 
ไดดําเนินการศึกษาคนความาอยางไร และไดขอคนพบขอเท็จจริงประการใดบาง การทําวิจัย ถาทํา 
แลวไมเขียนรายงานเผยแพรผลงานที่ศึกษาวิจัยใหผูอื่นไดรับทราบการวิจัยตามโครงการนั้น 
ก็จะไมมีคุณคาอะไร เสมือนกับยังไมมีผูเคยทําวิจัยในเรื่องนั้นมาเลย การเขียนรายงานผลการวิจัย 
จึงเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการทําวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  หลักในการเขียนรายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย  นอกจากจะมีรูปแบบที่แตกตางจากการเขียนรายงาน 

บทความ หรือเรียงความอื่น ๆ โดยทั่วไปแลว การเขียนก็ตางกันดวย ในการเขียนจะตองเขียนไป 
ตามขอเท็จจริง ตามขอมูลที่ไดยุติธรรมไมมีอคติใด ๆ แอบแฝง จะเพิ่มเติมความคิดเห็นของตนเอง 
ลงไปไมได นอกจากนั้นในการใชภาษาจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ เขียนใหชัดเจน เขาใจงาย 
ไมใชภาษานวนิยาย และภาษาพูด โดยทั่วไปการเขียนรายงานการวิจัย มีหลักดังนี้ 

1.  การจัดรูปแบบ (Format) กอนเขียนจะตองจัดวางรูปแบบในการวางหัวขอใหญ 
หัวขอยอย ตองกําหนดใหแนนอนสอดคลองกันทั้งรายวัน (ทั้งเลม) เชน หัวขอวางไวชิดดานซาย 
หัวขอยอยจะวางลดหลั่นกันไปตามลําดับ เปนตน 

2.  ความเปนเอกภาพของเนื้อเรื่อง  เนื้อเรื่องในรายงานการวิจัย ต้ังแตตนจนจบ 
จะตองดําเนินไปอยางสอดคลองกันโดยตลอด ไมวาจะแบงเปนบทหรือเปนหัวขอ แตละบทแตละ 
หัวขอจะตองสอดคลองตอเนื่องกันกับบทหรือหัวขออื่น ๆ 

3.  ความแจมแจงชัดเจน  ขอความทุกประโยค ทุกหัวขอ จะตองแจมแจง และอาน 
ไดความชัดเจน นั่นคือภาษาที่ใชจะตองเขียนใหเปนประโยคสมบูรณไดใจความถูกตอง และอาน 
เขาใจงาย 

4.  ความถูกตองตรงตามหลักวิชา  ขอความทุกตอนจะตองถูกตองตามหลัก 
วิชาการและมีเหตุผล นั่นคือ การเขียนรายงานการวิจัยจะตองแสดงขอเท็จจริงตาง ๆ และสรุปลง 
ความเห็น โดยวางอยูบนรากฐานของขอเท็จจริงและมีเหตุผล ไมใชอารมณ และความคิดเห็นของ 
ผูเขียนหรือผูวิจัยเขามาเกี่ยวของ 

------------------------------------------------ 
*  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3
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5.  ความสํารวม  ขอความทุกขอความ ทุกประโยคที่เขียนลงไปในรายงานการวิจัย 
จะตองระมัดระวังพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน วาเปนขอความหรือประโยคที่มีเหตุผลเพียงพอและ 
จะตองไมถือความคิดเห็นหรือเหตุผลของตนเองเปนสําคัญ 

6.  การอางอิง  การอางอิงจะตองทําอยางสมบูรณ ขอความและขอคิดเห็นที่ไมใช 
ของตนเองจะตองอางอิงแหลงที่มา และชื่อผูใหความเห็นนั้นอยางชัดเจน และถูกตองตามหลักใน 
การเขียนเชิงอรรถ 

2.  การใชภาษาในการเขียนรายงานการวิจัย 
ภาษาที่ใชในการเขียนรายงานการวิจัยนับวาเปนสิ่งสําคัญ การใชภาษาไดสละสลวย 

กะทัดรัด อานเขาใจงาย ยอมทําใหรายงานการวิจัยนั้นมีคุณคามากย่ิงขึ้น การเขียนรายงานการวิจัยมี 
หลักในการใชภาษาดังนี้ 

1.  ถูกตอง  คือ ตองเขียนถูกตองตามหลักของไวยากรณ เขียนเปนประโยค 
สมบูรณ มีคํากริยาถูกตอง ไมใชเขียนเปนวลีโดยไมมีคํากริยา หรือมีประโยคเหตุไมมีประโยคผล 
เปนตน 

2.  ไดสาระสมบูรณ  คือตองเขียนระบุใหครบถวนทั้งสวนที่เปนเหตุ และสวนที่ 
เปนผลที่ตองการใหผูอานทราบ 

3.  ชัดเจน  ใชภาษางาย ไมกํากวม หรือคลุมเครือ 
4.  กะทัดรัด  ไมใชคําฟุมเฟอยจนเกินความจําเปน 
5.  ลําดับความด ี การเขียนจะตองพิจารณาวางเคาเรื่องที่จะใหผูอานทราบกอนวา 

จะมีเรื่องอะไรบางที่ตองการใหทราบ แลวเรียงลําดับเรื่องตามความสําคัญ และเหมาะสมของ 
เรื่องนั้น 

6.  แตละวรรคตอนเปนเอกภาพ คือ กลาวถึงสิ่งสําคัญสิ่งเดียว ถาหากมีหลายสิ่งที่ 
จะตองกลาวถึง ก็ควรแยกเปนคนละตอน คนละวรรค แลวแตกรณี และความแตละวรรคจะตอง 
เชื่อมโยงกลมกลืนสัมพันธกัน 

7.  คงเสนคงวา  เนื้อเรื่อง เนื้อความที่เขียนจะตองคงเสนคงวา ตั้งแตตนจนจบ 

3.  สวนประกอบของรายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย  มีสวนประกอบ 3 สวนใหญๆ คือ สวนนํา สวนเนื้อหา 

และสวนอางอิง มีรายละเอียดดังนี้
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1.  สวนนํา (Preliminary Materials) ประกอบดวย 
1.1 ปกนอก ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูทําวิจัย หนวยงาน และปที่ทําวิจัยเสร็จ 

สําหรับการต้ังชื่อรายงานการวิจัย ชื่อเรื่องที่ต้ังจะตองมีความชัดเจน กะทัดรัด และเขาใจงาย 
ครอบคลุมปญหาและเนื้อหาสาระ หรือประเด็นของปญหา 

1.2 ปกใน มีขอความเหมือนปกนอกทุกประการ 
1.3 คํานํา (วิทยานิพนธ คือ กิจกรรมประกาศ) เปนการเขียนเพื่อใหผูอานทราบ 

ถึงมูลเหตุของการทําวิจัยเรื่องนั้น ๆ จุดมุงหมายอยางยอ ๆ และผลวิจัยจะใชประโยชนอยางไร 
รวมทั้งการระบุหรือกลาวขอบคุณ ผูใหความรวมมือหรือชวยเหลือในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวง 
ไปดวยดี 

1.4 บทคัดยอ  เปนการสรุปยองานวิจัย โดยมีจุดมุงหมายใหผูอานทราบวา 
ทําอะไร ทําอยางไร ไดผลอยางไร และเขียนเรียงกันไปตลอด 

1.5 สารบัญ  เปนสวนแสดงตอน บท หรือหัวขอของรายงานพรอมเลขหนา 
เพื่อใหผูอานรูวา การดําเนินเรื่องในแตละสวนอยูหนาไหน 

1.6 สารบัญตาราง  เปนสวนที่แสดงรายการตารางที่มีทั้งหมดในรายงาน 
การวิจัยนั้น  โดยบอกเลขที่ตาราง ชื่อตาราง และหนาที่มีตาราง โดยเรียงตามลําดับเลขที่ตาราง 

1.7 สารบัญรูปภาพ  เปนสวนที่แสดงรายการภาพประกอบที่มีทั้งหมด 
ในรายงานการวิจัย ภาพประกอบรวมทั้งรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง การเขียนระบุเชนเดียวกับสารบัญ 
ตาราง 

สวนนําของรายงานในการนับหนาจะไมนับเปนตัวเลข แตจะนับหนา 1 
ดวยตัวอักษร ก  หนา 2 ดวยอักษร ข  เรื่อยไปตามลําดับ 

2.  สวนเนื้อหา (Body of the Report) สวนนี้จะประกอบดวยบทตาง ๆ 5 บท ดังนี้ 
บทที่ 1  บทนํา 
บทที่ 2  เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

รายละเอียดในการเขียนแตละบท  มีดังนี้ 
บทที่  1  บทนํา 
บทนําจะเปนบทแรกของรายงานการวิจัย การเขียนประกอบดวย 7 หัวขอคือ
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การเขียนจะตองเขียนใหเห็นความสําคัญของปญหาหรือหัวขอที่จะทําการวิจัย 

การเขียนควรแสดงเนื้อหา 4 ประการคือ 
1.1 การนําเขาสูปญหาการวิจัย  เปนการเกริ่นอยางกวาง ๆ ถึงประเด็นของ 

ปญหาการวิจัย เพื่อชักนําใหเห็นเรื่องที่จะทําการวิจัย 
1.2 ที่มาของปญหาการวิจัย  เขียนเพื่อแสดงถึงปญหาการวิจัย มีเบื้องหลังที่มา 

อยางไร มีผลงานที่เกี่ยวของวาอยางไร เกี่ยวของกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ จุดมุงหมายของ 
หลักสูตร นโยบายทางการศึกษา หรือนโยบายการจัดการศึกษาระดับกระทรวง สํานัก ตลอดจน 
จุดประสงคของกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ (กรณีเปนผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอน) 

1.3 ปญหาการวิจัย  การเขียนตองชี้ใหเห็นถึงปญหาที่แทจริงของเรื่องที่จะทํา 
การวิจัย โดยวิเคราะหปญหาไดสอดคลองกับหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1.4 ความสําคัญของปญหา  เขียนถึงความจําเปนที่ตองศึกษาปญหาการวิจัย 
ผลการวิจัยจะนําไปใชอยางใด และถาหากไมทําการวิจัยจะเกิดผลกระทบอะไรบาง 

การเขียนในหัวขอนี้ เปนการชี้ใหเห็นถึงการมองภาพกวางที่เกี่ยวของกับ 
ปญหาการวิจัยสูภาพที่เล็กลง ถึงความสําคัญของปญหาในระดับที่ทําการวิจัย 

นําเขาสูปญหาการวิจัย 
ที่มาของปญหาการวิจัย 

ปญหาการวิจัย 
ความสําคัญ 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
การเขียนจะตองระบุใหชัดเจนวาตองการศึกษาเรื่องอะไร เขียนใหสอดคลอง 

กับปญหาการวิจัย คือครอบคลุมปญหาและตอบคําถามของการวิจัยได ใชภาษาที่กะทัดรัด สั้น 
ไดใจความชัดเจน การเขียนนิยมเขียนเปนความบรรยาย ถามีวัตถุประสงคหลายขอใหเขียนเปน 
ขอ ๆ เรียงลําดับจากวัตถุประสงคหลักไปหาวัตถุประสงคยอย
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3.  สมมติฐานของการวิจัย 
การเขียนตองต้ังบนรากฐานแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 

ปญหานั้น และสมมติฐานการวิจัยเปนสิ่งที่ชี้ทิศทางของการวิจัย ชี้ตัวแปรตาง ๆระบุตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตามที่ศึกษา เสนอแนะประเภทของขอมูลที่จะเก็บ การรวบรวมขอมูลและเสนอประเภท 
ของการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่วัด 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยเปนการบอกกรอบงานวิจัยวา มีขอบเขตเพียงใด 

ครอบคลุมอะไรบาง การระบุขอบเขตของการวิจัย จะกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้ 
-  สถานที่หรือพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย 
-  ระยะเวลา หรือชวงเวลาที่ทําการวิจัย 
-  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
-  ตัวแปรที่ศึกษา 

5.  ขอตกลงเปนตน 
เปนสถานการณหรือเง่ือนไขที่ผูวิจัยรับมา โดยที่ไมไดตรวจสอบหรือพิสูจน 

เปนเงื่อนไขที่ยอมรับอยางมีเหตุผลที่จะทําใหผูอานงานวิจัยยอมรับผลการวิจัย ขอตกลงเบื้องตนจะ 
ตกลงในเรื่องการวัด การแปลผล และการวิเคราะหขอมูล 

6.  คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
การทําวิจัยแตละเรื่อง จะมีคําศัพทที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องวิจัย 

นั้น ๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองใหคําจํากัดความเพื่อจะใหผูอานเขาใจตรงกันกับผูวิจัย และเมื่อให 
ความหมายของคําศัพทไวแลว  จะตองใชคํานั้นตลอดการวิจัยทั้งฉบับ 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การเขียนมีขอควรคํานึง  ดังนี้ 
-  เรียงลําดับจากขอที่เปนประโยชนโดยตรงมากที่สุดไปสูนอยที่สุด 
-  สอดคลองกับวัตถุประสงคและสิ่งที่ทําการวิจัย 
-  ไมขึ้นตนดวยคําวา “เพื่อ” เพราะจะทําใหสับสนกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

บทที่  2  เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
การเขียนในบทนี้จะเขียนในลักษณะการสังเคราะห ไมใชการเขียนยอ  โดยแสดง 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย เพื่อสนับสนุนชี้ประเด็นที่โตแยง เสนอสภาพปญหา พัฒนา 
กรอบความคิดหรือสมมติฐาน เสนอขอมูลเพื่อกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย และเพื่อประโยชนในการ 
อภิปรายผล การเขียนจําเปนตองระบุแหลงอางอิง และควรยึดถือการอางอิงระบบใดระบบหนึ่ง
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บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย เปนสวนสําคัญที่บอกใหทราบวา การวิจัยนั้นดําเนินการอยางไร 

ตลอดจนขั้นตอนสําคัญที่ดําเนินการต้ังแตตนจนจบ 
วิธีการเขียนแบงเปนหัวขอยอย ๆ ไดดังนี้ 
1. รูปแบบของการวิจัย  ถาเปนการวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบของการวิจัยเปน 

ลักษณะใด เชน การทดลองแบบกลุมเดียว การทดลองแบบใชกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  ระบุถึงลักษณะของกลุมประชากร จํานวน 

ประชากร การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง เกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง และขนาดของกลุมตัวอยาง 
3. ตัวแปร  ระบุสิ่งที่ตองการศึกษาใหชัดเจน ถาเปนการวิจัยเชิงทดลองใหระบุถึง 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม หรือตัวแปรอื่น ๆ 
4. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ระบุลักษณะเคร่ืองมือ เครื่องมือนั้น ผูวิจัย 

สรางขึ้นเอง หรือใชเคร่ืองมือของผูอื่น หรือประยุกตขึ้นจากเครื่องมือของใคร ประสิทธิภาพของ 
เครื่องมือ รายละเอียดของประเด็นคําถามในเคร่ืองมือแตละฉบับ และวิธีการสรางและใชเคร่ืองมือ 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
ชวงเวลา สถานที่ที่เก็บรวบรวมขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล  ระบุถึงวิธีและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
7. การนําเสนอขอมูล  นําเสนอแบบใด เชน นําเสนอดวยวิธีการบรรยายประกอบ 

ตาราง หรือนําเสนอดวยวิธีการบรรยายอยางเดียว 

บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
บทนี้ เปนการนําเสนอขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ดวยการนําเสนอขอมูลและ 

หลักฐานตาง ๆ ที่วิเคราะหขึ้น พรอมทั้งการแปลผลหรือตีความหมายหาคําตอบตามปญหาที่ 
ตองการทราบ 

การเสนอผล อาจเสนอเปนบทความหรือบรรยาย เสนอเปนแบบบรรยายกึ่งตาราง 
เสนอแบบตาราง แผนภูมิ กราฟ และรูปภาพ การนําเสนอควรเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการ 
วิจัย และตองตอบวัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอ
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บทที่  5  สรุปผล อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
บทนี้ เปนการเสนอขอมูลที่ ไดจากการวิจัย  หรือขอคนพบที่สอดคลองกับ 

วัตถุประสงคของการวิจัย การเสนอสรุปเปนความเรียง โดยมุงหมายใหผูอานไดทราบอยางนอย 
3 ประเด็นคือ 

1. การดําเนินการวิจัย  โดยกลาวถึงความเปนมาและคามสําคัญของปญหา 
วัตถุประสงคของการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การวิเคราะห 
ขอมูล ซึ่งเปนการกลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัยโดยยอ 

2. สรุปผลการวิจัย  กลาวถึงผลที่ไดจากขอคนพบสําคัญ อภิปรายและวิจารณผล 
โดยชี้ใหเห็นวาผลการวิจัยที่ไดสอดคลองหรือขัดแยงกับหลักการ ทฤษฎี หรือผลการวิจัยของผูอื่น 
ที่ทําไวอยางไร ถาขัดแยงใหเสนอความคิดเห็น หรือเหตุผล หรือขอจํากัดที่ทําใหไดผลเชนนั้น 
การอภิปรายผลควรแยกประเด็นอภิปรายทีละประเด็น 

อนึ่ง  การอภิปรายผลไมจําเปนตองอภิปรายทุกรายการตามขอสรุปของ 
ผลการวิจัย อาจยกประเด็นที่เปนที่นาสังเกตหรือโดดเดน หรือประเด็นที่ขอสรุปไมเปนไปตาม 
สมมติฐานการวิจัย

3. ขอเสนอแนะ  เปนสวนที่นําเสนอผลการวิจัยที่ได ไปใชประโยชนและแนวทาง 
ที่จะศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใหการวิจัยนั้นสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

3.  สวนอางอิง (Reference Materials) เปนสวนสุดทายของรายงาน ประกอบดวย 
3.1 บรรณานุกรม เปนสวนของการเสนอรายชื่อเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือ 

ที่ใชประกอบในการอางอิง หรือคนควาในการทํารายงานการวิจัยทั้งหมด การจัดทําบรรณานุกรม 
นิยมแยกเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรียงเปนหมวดหมู ตามลําดับตัวอักษร 

3.2 ภาคผนวก  สวนนี้ เปนสวนขยายเพิ่มเติม เพื่อใหรายงานไดสมบูรณ 
มากขึ้น  ขอมูลที่นํามาใสไวไดแก เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการ 
วิเคราะหขอมูล (ถามี เปนตน) 

3.3 คณะผูวิจัย 

โดยสรุปการเขียนรายงานผลการวิจัย ถาจะใหมีความสมบูรณ ควรจะตองมีการ 
นําเสนอขอมูลใหครบทั้ง 3 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนอางอิง




