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บทที่ 10  

การเขียนรายงานการวจิัย 

 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จเรยีบร้อยแลว้ ผู้วจิัยมีหน้าที่ตอ้งเรียบเรียงสาระส าคัญของสิ่งที่

ได้ศึกษาให้เป็นรายงานการวิจัย เพราะแม้ข้อมูลหรือผลการทดลอง ผลการวิจั ย จะดีเลิศ

เพียงใดก็ตาม หากมิได้น ามาเขียนเรียบเรียงให้เป็นเอกสารหรือรายงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ 

ก็ย่อมไร้ความหมาย ไร้ประโยชน์ หรอืมีประโยชน์ในวงแคบ ๆ ส าหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานการวิจัย ความส าคัญของการเขียนรายงาน

การวิจัย ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย และหลักการเขียนรายงานการวิจัย 

 

ความหมายของรายงานการวิจัย 

 รายงานการวจิัย คือ ความเรียงทางวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นผลมาจากการวิจัย 

แล้วน าความรู้หรือผลการค้นพบที่ได้มาประกอบเข้ากับความคิดเห็นของตน โดยเรียบเรียงขึ้นใหม่ 

แล้วน ามาเขียนหรอืพิมพ์ใหถู้กต้องตามแบบแผน  

 

วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานการวิจัย 

 การเขียนรายงานการวิจัย มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1. เพื่อเสนอความคิดต่าง ๆ ต่อผู้อ่าน หรือผู้ที่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่ได้วิจัย 

ไว้แล้ว 

2. เพื่อบันทึกผลงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่วิจัย  

 ในรายงานการวิจัยต้องมีความเห็นหรือหลักฐานในประเด็นที่เป็นสาระในการคิดหรือศึกษา

เรื่องนั้น ๆ รายงานวิจัยที่ดตี้องแสดงความมุ่งหมายที่ท าให้มีการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ในรายงานนั้น 

ตลอดจนมแีหลง่อา้งองิหรอืหลักฐานที่ท าให้ข้อความในรายงานนั้นเป็นที่เชื่อถือได้ 
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ความส าคัญของการเขียนรายงานการวิจัย 

 การเขียนรายงานการวิจัย มีความส าคัญเช่นเดียวกับการตั้งปัญหาเพื่อการวิจัย หรือการ

รวบรวมข้อมูล เพราะรายงานการวิจัยที่ไม่สามารถท าให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาเกิดความคิดเห็น 

เข้าใจเหตุผลของประเด็นต่าง ๆ ที่เสนอในรายงาน ย่อมหมายถึงแรงงานที่ผู้วิจัยได้ใช้ไปในการ

รวบรวมข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์  

 

ส่วนประกอบของรายงานการวจิัย  

  รายงานการวิจัย โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ตอน แต่ละตอนอาจแบ่งเป็นหัวข้อหรอืบทต่าง ๆ 

ขึน้อยู่กับปริมาณของเนื้อหาที่น าเสนอ 

  ส่วนประกอบที่ส าคัญของรายงานการวิจัย ได้แก่ 

1. ความน าหรอืส่วนหน้า (Introduction หรอื preliminary sections)  

ซึ่งจะประกอบด้วย  

1.1 ปก ได้แก่ ปกหน้า (Cover) และปกใน (Title page) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้วจิัย หนว่ยงานหรอืสถาบันของผู้วจิัย และปีที่เขียนรายงานการวิจัย ดังตัวอย่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 

รายงานการวิจัย 
 

เรื่อง 

แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่  

เขต 1 และ เขต 2 

Methods for Solving Administrative Problems of School Libraries 

in Chiang Mai Primary Educational Service  

Area Offices 1 and 2 
 

 

จัดท าโดย 

    ชโรชีนีย์ ชัยมินทร ์

 

 

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่

2558 
ภาพที่ 10.1 ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย   
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   1.2 บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อสาระส าคัญของการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่าน

สามารถอ่านและทราบเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่บทคัดย่อจะระบุ

เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย วิธีด าเนินการ และผลของการวิจัย โดยปกติจะเป็นการเขียนสั้น  ๆ 

ความยาวไม่เกิน 5 หนา้ (ถ้าจะให้เหมาะสมก็ไม่ควรเกิน 2 หนา้ รวมบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้ว

ไม่เกิน 4 หนา้) ดังตัวอย่าง  

บทคัดย่อ 

 

ชื่อโครงการวิจัย แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 และ เขต 2  

ชื่อผู้วิจัย  ชโรชีนยี์ ชัยมินทร์  
 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัด

เชียงใหม่ ในด้านงานบริหาร งานบริการ และงานเทคนิคห้องสมุด และ 2) ศึกษาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียน 

ครูบรรณารักษ์ และครูผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุดแทนครูบรรณารักษ์ ในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 135 โรงเรียน รวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows version 17.0 

สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 

300 คน (ร้อยละ 67.41) และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียนเกินกว่า 300 คน (ร้อยละ 

32.59) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาอื่น แต่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดแทนครู

บรรณารักษ์ (ร้อยละ 62.22) รองลงมาคือ เป็นครูบรรณารักษ์ (ร้อยละ 27.41) และเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน (ร้อยละ 10.37) ปัญหาในบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

( =2.88) และในด้านการบริหารงานห้องสมุด งานเทคนิคห้องสมุด และด้านงานบริการห้องสมุด 

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ค่าเฉลี่ย  =2.97,  =2.91,  =2.77 ตามล าดับ ปัญหาด้านการ

บริหารงานห้องสมุดที่เป็นปัญหามาก คือ ปัญหาการปฏิบัติงานของครูบรรณารักษ์ และปัญหา

งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการใช้บริหารงานห้องสมุด ส่วนปัญหาด้านงานเทคนิคห้องสมุดที่เป็น

ปัญหามาก คือ ปัญหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่มีการ

จัดท าดรรชนีวารสาร บรรณานุกรม และบรรณนิทัศน์หนังสือ และปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
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ทรัพยากรสารสนเทศและก าหนดหมวดหมู่ทรัพยากร ส าหรับปัญหาด้านงานบริการห้องสมุด  

ที่เป็นปัญหามาก ได้แก่ ไม่มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนท้องถิ่น และโสตทัศนวัสดุไม่เพียงพอ

ต่อการใหบ้ริการครูและนักเรียน  

  ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลน

ต าแหน่งครูบรรณารักษ์และผู้รับผดิชอบดูแลหอ้งสมุด มีข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรรับสมัคร

ครูบรรณารักษ์ หรอืรับคนที่จบทางด้านบรรณารักษศาสตร์มาท าหน้าที่แทนครูผู้ดูแลห้องสมุด

ซึ่งไม่ได้จบด้านบรรณารักษ์และไม่สามารถบริหารจัดการห้องสมุดได้ทั้งหมด รัฐบาลควรมีการ

สอบบรรจุต าแหน่งส าหรับครูบรรณารักษ์โดยตรง หรือโรงเรียนควรเปิดรับครูอัตราจ้างที่เป็น

ต าแหน่งครูบรรณารักษ์โดยตรง หรือให้ครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุด ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด  ส่วนปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 

มีข้อเสนอแนะคือ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อจัดซื้อจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน ควรมีการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง 

มาช่วยบ ารุงห้องสมุดโรงเรียนโดยเฉพาะ หรือจัดหางบประมาณโดยการขอรับบริจาคจากศิษย์เก่า 

หรอืหนว่ยงานที่ตอ้งการใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน  

 

   1.3 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) หรืออาจเรียกว่าหน้าค าน า ค านิยม 

ค าประกาศเกียรติคุณ หรือประกาศคุณูปการ เป็นการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ได้ช่วย

ให้งานวิจัยส าเร็จลงดว้ยดี เชน่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ให้ขอ้มูล ผู้ให้ทุน ผู้ให้ความช่วยเหลือในการ

วิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ผู้วิจัยมักจะเขียนเหตุผลของการท าวิจัย จุดมุ่งหมายที่คิดว่าจะช่วยให้

ผูอ้่านมคีวามเข้าใจในงานวิจัยของตนดีขึ้น ดังตัวอย่าง 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ เขต 2” ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผู้วิจัยขอขอบคุณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ 

ทุกท่าน ที่กรุณาให้โอกาสและให้การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี ้ 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมจิต พรหมเทพ ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

และให้ค าปรึกษาจนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง  
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ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ครูบรรณารักษ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนิ นงาน

หอ้งสมุดโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 1 และ เขต 2 

ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนต่อไป 

          ชโรชนีีย์ ชัยมินทร์ 

            มกราคม 2588  

    

   1.4 สารบัญเน้ือเรื่อง (Table of content) เป็นการเสนอเค้าโครงของรายงาน

การวิจัยทั้งหมด โดยระบุว่าสว่นต่าง ๆ ของรายงานปรากฏอยู่หน้าใดในรายงาน ตั้งแต่หน้าแรก

จนถึงหนา้สุดท้าย เชน่ ค าน า เนือ้หา บรรณานุกรม ภาคผนวก ดังตัวอย่าง 

สารบัญ 

 หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ซ 

สารบัญภาพ ฌ 

สารบัญแผนภูมิ  ญ 

บทที่ 1 บทน า  1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

1.2 โจทย์วิจัย/ปัญหาวจิัย (Research Questions) 3 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 4 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 4 

1.6 นิยามศัพท์ 5 

1.7 กรอบแนวคิดการวจิัย 5 
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   1.5 สารบัญตาราง (List of tables) เป็นบัญชีตารางหรือรายการตาราง เป็นการ

ระบุว่าตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานมีอะไรบ้าง แตล่ะตารางปรากฏอยู่ในหน้าใด ดังตัวอย่าง 

สารบัญตาราง 

ตารางที่  หน้า 

2.1 ลักษณะของโครงการหอ้งสมุดโรงเรียนในแตล่ะทศวรรษ 11 

4.1 แสดงขนาดของโรงเรียนและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 49 

4.2 แสดงปัญหาการบริหารงานหอ้งสมุดโรงเรียน 50 
 

    

   1.6 สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นบัญชีภาพหรอืรายการภาพประกอบ เป็นการ

ระบุว่าภาพทั้งหมดที่มอียู่ในรายงานมีอะไรบ้าง แต่ละภาพปรากฏอยู่ในหน้าใด ดังตัวอย่าง 

สารบัญภาพ 

ภาพที่  หน้า 

2.1 การสบืค้นฐานข้อมูล ISI Web of Science ด้วยทางเลือก Cited Reference  

 Search  12 

2.2 ผลการสืบค้นจากชื่อผูแ้ต่งด้วยทางเลือก Cited Reference Search 13 

2.3 แสดงผลการ View Record เพื่อดูรายละเอียดบทความที่น าไปอ้างองิ  13 

2.4 การสบืค้นด้วย Author Search ในฐานข้อมูล Scopus 14 

2.5 แสดงผลการสบืค้นจาก Author results 14 

   
 

 

  2. ตัวรายงานหรอืเน้ือหาสาระ (Body of the report or main body)  

   เป็นส่วนที่เสนอเนื้อหาสาระส าคัญของการวิจัยทั้งหมด ตัวรายงานหรือเนื้อหาสาระ 

จะแบ่งเป็นบท ๆ โดยปกติจะมี 5 บท ได้แก่ 

   2.1 บทที่ 1 บทน า (Introduction) เสนอให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นการวิจัยเกี่ยวกับอะไร 

และอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของการวจิัย อันได้แก่  

   2.1.1 ภูมิหลัง/ความเป็นมาของของปัญหา/หลักการและเหตุผล (Background 

or statement of the problem and need for study) เสนอให้ทราบว่าปัญหาที่วิจัยคืออะไร 

มีความเป็นมาอย่างไร เหตุผลใดจงึท าการศึกษาเรื่องนี้ พร้อมกับอ้างทฤษฎีแนวคิดหรือข้อมูลอื่น ๆ 

รวมถึงงานวิจัยที่ผู้อื่นได้ศึกษามาก่อนแล้ว 
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   2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose) เสนอให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการ

ศกึษาอะไร หรอืประเด็นใดบ้าง 

   2.1.3 สมมุติฐาน (Hypothesis) เป็นการให้เหตุผลสนับสนุนการตั้งสมมุติฐาน

การวิจัย อาจมหีรอืไม่มสีมมุตฐิานก็ได้ แล้วแต่ประเภทของการวิจัย 

   2.1.4 ขอบเขตของการวิจัย (Scope) เสนอให้ทราบว่าผู้วิจัยได้ท าการวิจัย 

แค่ไหน เพียงใด ตัวแปรคืออะไรบ้าง ท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างใด มีจ านวนเท่าใด ได้มาอย่างไร  

   2.1.5  ข้อตกลงเบื้องต้น (Basic assumption) เสนอให้ทราบว่าในการท าวิจัย

ครั้งนี ้ผูว้ิจัยมคีวามเช่ืออย่างใด ยึดทฤษฎีใด ใชห้ลักการใดเป็นแนวในการวิจัยของตน 

   2.1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of terms) เป็นการเขียนความหมาย

ของความหรอืค าส าคัญ ๆ ที่ใชใ้นการวิจัยค าที่ยังไม่มคีวามหมายชัดเจน หรือค าที่มีความหมาย

หลายอย่าง เพื่อสื่อความหมายใหต้รงกันระหว่างผู้วิจัยกับผูอ้่าน  

   2.1.7 ความส าคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Significance of the study) 

ระบุถึงความส าคัญของการวจิัยและความคาดหวังของผู้วิจัยว่าการวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์

อะไรและดา้นใดบ้าง 

   2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related literature)  

    เป็นบทที่ผู้วิจัยเสนอสิ่งที่ตนได้ศึกษาค้นคว้ามา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย 

ทั้งในส่วนทฤษฎี หลักการ แนวคิด ข้อเท็จจริง วิธีการ หรือเรื่องใด ๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่าจะช่วยให้ผู้วิจัย

และผูอ้่านได้เข้าใจเรื่องที่วิจัยได้ดีขึ้นและลกึซึง้ขึ้น  

   2.3 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวจิัย (Research procedures)  

    หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระเบียบวิธีวิจัย หรือ วิธีวิจัย เป็นการเสนอวิธีการ

หรอืเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยว่าผู้วจิัยได้ท าอะไรและท าอย่างไรบ้าง ประกอบด้วย  

    2.3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Procedures) เป็นการเสนอว่าผูว้ิจัยได้ท ากิจกรรม

อะไรบ้างตามล าดับก่อนหลัง ตั้งแตเ่ริ่มตน้จนตลอดกระบวนการวิจัย 

   2.3.2 แบบการวิจัย (Research design) เป็นการเสนอแบบการวิจัยที่ได้วางไว้ 

ซึ่งถือเป็นแผนก าหนดแนวทางการวิจัยขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวิจัย 

เชงิทดลอง ส่วนการวจิัยประเภทอื่น อาจมหีรอืไม่มกี็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม  

   2.3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and sample) เป็นการเสนอ

รายงานเกี่ยวกับประชากรว่าเป็นกลุ่มใด มีลักษณะอย่างไร จ านวนประมาณเท่าใด กลุ่มตัวอย่าง

เป็นกลุ่มใดมีจ านวนเท่าใด มีวธิีการและขั้นตอนในการเลือกอย่างไร  
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   2.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Instrumentation) เป็นการเสนอว่าผู้วิจัย

ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการวิจัย เครื่องมือมีลักษณะอย่างไร ได้เครื่องมือมาจากไหน ถ้าสร้าง

ขึน้เองสร้างอย่างไร มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอือย่างไร  

   2.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) เสนอให้ทราบว่าผู้วิจัยใช้วิธีใด

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องนี้ และมีขัน้ตอนการด าเนินงานอย่างไร  

   2.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) เสนอให้ทราบว่าได้ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร ใช้วิธีทางสถิติหรือไม่ ใช้ค่าสถิติอะไร และท า

อย่างไร  

   2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัยหรอืการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Findings or 

presentation of analysis of data)  

   เป็นการเสนอผลการวิจัยหลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วพร้อมทั้งอธิบาย

ความหมายของข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วอย่างละเอียดตามล าดับของเนื้อหาสาระ (ตัวอย่าง  

การเขียนอยู่ในบทที่ 9) 

2.5 บทที่ 5 การสรุปและอภิปรายผล (Summary and discussion)  

เป็นส่วนสุดท้ายที่น าเสนอเนื้อหาของรายงานการวิจัย เป็นบทที่สรุปสาระส าคัญ

ของการวิจัยทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีการเสนอการอภิปรายผล ซึ่งเป็น

การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วิพากษ์วิจารณ์ และเปรียบเทียบรายงานการวิจัยกับผลการวิจัย 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และในบทนีจ้ะมีขอ้เสนอแนะจากผู้วจิัยอีกด้วย  

3. ส่วนอ้างอิงหรอืส่วนประกอบ (Reference of Supplementary)  

เป็นตอนสุดท้ายของรายงานการวิจัย ซึ่งเสนอเกี่ยวกับ 2 เรื่องส าคัญ ได้แก่  

   3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นรายการหรือรายชื่อของหนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาค้นคว้าในการท าวิจัย 

เรื่องนั้น ๆ  

   3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นภาคเพิ่มเติมในตอนท้ายของรายงานการวิจัย 

เสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงปลีกย่อยต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สาระส าคัญของการวิจัย หรือใช้แสดงตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เชน่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน เป็นต้น  
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หลักการเขียนรายงานการวิจัย 

1. เขียนให้ตรงจุด ตรงประเด็น ตรงตามข้อค้นพบ ไม่ควรเขียนเกินความจริงหรือเกิน

ขอบเขตของการวิจัย 

2. ค านงึถึงผูอ้่าน การเขียนต้องพยายามท าให้อ่านเข้าใจง่ายที่สุด 

3. มีการจัดระเบียบและเรียงล าดับเรื่องที่จะรายงานตามขั้นตอน โดยให้การเสนอ 

มีความสัมพันธ์ตอ่เนื่องกันอย่างราบรื่น 

4. ใช้ภาษาให้ถูกต้อง เขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ และใช้ตัวสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 

ใช้ภาษาที่ชัดเจนและง่าย ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผู้วิจัยหรือผู้เขียน หลีกเลี่ยงการใช้ค าย่อ

หรอืเครื่องหมาย หรอืสัญลักษณ์ที่ยากแก่การเข้าใจ 

5. รายงานการวิจัยต้องมีค าอธิบายหรือมีค าตอบปัญหาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในความตอนต้น

อย่างครบถ้วน  

6. ในการอธิบายหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ผู้เขียนรายงานต้องย้ าประเด็นปัญหาให้เป็น

สัดส่วนกับความส าคัญของแต่ละปัญหา ผู้เขียนรายงานต้องไม่เขียนปัญหาที่มีความส าคัญ  

เป็นอันดับรองมากกว่าปัญหาที่มคีวามส าคัญเป็นอันดับแรก  

7. รายงานการวิจัยควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค าตอบหรือค าอธิบายปัญหา

อันดับรองกับค าตอบหรอืค าอธิบายปัญหาอันดับแรก 

8. ในรายงานการวิจัยผู้เขียนไม่ควรแสดงอคติหรือแสดงว่าตนมีผลประโยชน์ต่องานวิจัย

ที่มีส่วนในการศึกษาหรือเขียนรายงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่ารายงานนั้นเป็นผล

ของการวจิัยปัญหาต่าง ๆ ด้วยความซื่อตรง ไม่ล าเอยีง 

9. ในรายงานวิจัยต้องไม่บรรจุข้อความที่ไม่ประเด็นสัมพันธ์  หรือไม่มีสาระส าคัญ

ร่วมกับปัญหาใหญ่ที่ได้วิจัย  

10. ผู้เขียนรายงานต้องไม่ตัดทอนเนื้อหาบางตอนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน

บางอย่างออก เพราะผูเ้ขียนมีอคตเิกรงวา่จะไม่สามารถเขียนให้ตรงตามที่ใจต้องการ  

11. รายงานการวิจัยไม่ควรมตีัวอย่างมากเกินไป และในขณะเดียวกันก็ไม่ควรยกค าพูด

หรือสถิติมาอ้างอย่างฟุ่มเฟือย ผู้เขียนต้องค านึงถึงว่าตัวอย่าง ค าพูด หรือสถิติเป็นสิ่งที่ควร

น ามากล่าวถึงในรายงานแต่พอประมาณ เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์ปัญหา 

ได้ชัดเจนเท่านั้น 

12. รายละเอียดสถิติที่น ามาแสดงในรายงานต้องมีสาระส าคัญตรงกับประเด็นที่สถิตินั้น ๆ 

จะสนับสนุน การท าตารางหรือแผนภูมิควรต้องค านึงถึงเสมอว่าได้บรรจุสถิติที่ผู้เขียนรายงาน

อ้างว่าจะพิสูจนป์ระเด็นที่ตอ้งการ ไว้อย่างครบถ้วน   
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13. ในแง่การเสนอรายละเอียดเชิงปริมาณ ผู้เขียนรายงานวิจัยต้องพึงระวังไม่ให้

รายงานการวิจัยเป็นเพียงแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์ กล่าวคือ ท าให้รายงานการวิจัยนั้นเป็นเพียง 

แตผ่ลการรวบรวมและประเมินค่าตัวเลขต่าง ๆ เท่านั้น 

14. ความเห็นสรุปของผู้เขียนเป็นส่วนสุดท้ายของรายงานการวิจัย ในการเขียนข้อสรุป 

ผูเ้ขียนรายงานควรหยิบสาระส าคัญของปัญหาต่าง ๆ ที่ค้นพบ มากล่าวถึงแตโ่ดยย่อ  

15. ผู้เขียนต้องค านึงถึงข้อความทั้งบทน า การอธิบายข้อมูลและผลการวิเคราะห์ และ

ความสรุปย่อ การที่รายงานการวิจัยขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปย่อมท าให้รายงานการวิจัยนั้น 

ไม่สมบูรณ์  

16. ก่อนที่จะลงมือเขียน ควรจัดข้อมูลและผลของการวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 

ที่กะทัดรัด เช่น ท าเป็นตารางให้อ่านง่าย เขียนภาษาให้สละสลวย เขียนให้เห็นชัดเจนว่าข้อมูลนั้น ๆ 

สนับสนุนสมมุตฐิานมากน้อยอย่างไร 

17. ตอนท้ายของรายงานการวิจัย ควรเขียนอภิปรายจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการวิจัย

ไว้ดว้ย เพื่อช่วยใหผู้อ้่านเข้าใจและพจิารณาดูว่าผลการวิเคราะหเ์ชื่อถือได้หรอืไม่ และไม่ควรน า

ตัวเลขมาตีความเข้าข้างความคิดของตน และการน าเอาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมาเสนอไว้ด้วยนั้น 

เพื่อว่าในอนาคตผู้ใดอยากค้นคว้าดูบ้าง จะได้แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นใหถู้กต้อง 

18. การเขียนรายงานการวิจัยให้อ่านง่ายและชัดเจนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผู้เขียนต้อง

พยายาม โดยยึดหลักการเขียนรายงานการวิจัยนั้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

และขัดเกลาใหส้ละสลวยยิ่งขึน้ 

19. แม้ว่าการเขียนรายงานนั้นต้องการเนื้อหาละเอียด แต่ก็ ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าพูด

ฟุ่มเฟือย หลักการเขียนคือ บอกถึงปัญหา ระเบียบวิธีการ ตลอดจนผลลัพธ์ของการวิเคราะห์

ให้ชัดเจน อ่านง่าย และกะทัดรัดมากที่สุด ควรหลีกเลี่ยงข้อความที่ไม่จ าเป็น เช่น “ตามความ

จรงิแล้ว” “โดยทั่วไปแล้ว” “เนื่องจากเหตุผลที่วา่” ฯลฯ  

20. การเขียนรายงานการวิจัยจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ และต้องมีรายละเอียดชื่อเอกสาร 

อ้างอิง ตาราง รูปภาพ และรายละเอียดอื่น ๆ ก่อนลงมอืเขียนจะต้องรวบรวมเอกสารที่ได้น ามา

อ้างองิไว้อย่างครบถ้วน 

21. การเสนอผลวิเคราะหใ์นเชิงสถิตินัน้ ควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสม เช่น เสนอเป็นกราฟ

หรือตาราง ตามปกติแล้ว หากเสนอเป็นตารางแล้ว ผู้เขียนต้องบรรยายสรุปตารางนั้น ๆ ว่าตัวเลข

แสดงผลออกมาเป็นอย่างไร เพราะหากเป็นตารางโดยไม่ได้บรรยายจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะอาจ

ท าให้ผู้อา่นขาดความเข้าใจ จงึควรยึดหลักว่าตารางหรอืรูปภาพเป็นเพียงส่วนประกอบของการ

บรรยายความเท่าน้ัน  
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22. ส่วนส าคัญของปัญหาในการวิจัยที่จะละทิ้งไม่ได้คือ การนิยามตัวแปร งานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง (Related research) ที่สัมพันธ์กับการวิจัยเรื่องนี้ และเหตุผลในทางทฤษฎี (Theoretical 

rationale) ของการวจิัยเรื่องนี ้

23. ระเบียบวิธีทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องบอกให้ละเอียด ชัดเจน เพียงพอ 

ที่นักวิจัยคนอื่น ๆ สามารถลองท าการวิจัยหรือลองวิเคราะห์ข้อมูลดูใหม่ได้ ต้องบอกลักษณะ

และจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และเหตุผลในการเลือก

กลุ่มตัวอย่างนั้น ๆ ถ้าใช้วธิีการสุ่มต้องบอกว่าสุ่มแบบไหน หรอืมีวธิีการจัดกลุ่มตัวอย่างอย่างไร  

24. วิธีการทดสอบข้อสมมุติฐานต้องรายงานให้ละเอียด ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental research) ต้องบรรยายถึงวิธีจัดกระท ากับตัวแปรอิสระ และต้องบรรยายถึง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แต่ถ้าเป็นการวิจัยแบบเก็บข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Expose facto research) 

ก็ควรบอกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

25. เนื่องจากการร่างรายงานครั้งแรกนั้นมักขาดตกบกพร่อง ฉะนั้นต้องมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิธีที่เหมาะสมคือ ในขั้นแรกควรร่างด้วยดินสอตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อที่จะได้

แก้ไขได้สะดวก แต่ถ้าหากมีประสบการณ์ในด้านการเขียนดีแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องท าเช่นนี้ แต่ถ้า

ท าได้ก็จะช่วยใหก้ารเขียนรายงานตัวจรงิง่ายขึ้น  

26. ถ้ามีการวางหัวข้อไว้เป็นอย่างดี วางหัวข้อให้ละเอียด จะช่วยให้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ 

ได้เกี่ยวข้องเป็นลูกโซ่ และเป็นการป้องกันการลมืบางหัวข้อ  

27. วิธีการปรับปรุงการเขียนรายงาน ท าได้ 2 วิธี คือ (1) ปล่อยทิ้งไว้ซักสองสามวัน

แล้วกลับมาอ่านใหม่ และ (2) ให้ผู้อื่นอ่านและวิจารณ์  

   วิธีการข้อแรก ช่วยให้ได้ความคิดอะไรใหม่ ๆ ขึ้น เพราะการทิ้งไว้แล้วกลับมาอ่านใหม่

อาจท าให้พบข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีขึ้น ส่วนวิธีที่ 2 นั้น นักวิจัยจะต้องยอมรับ 

ค าวิจารณ์จากผู้อื่น ซึ่งเป็นการติเพื่อก่อ และจะท าให้งานวิจัยนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น (ชาริณี 

เชาวน์ศลิป์, 2545: 271-274) 
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สรุปท้ายบท 

  การเขียนรายงานการวิจัย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 

เพราะหากไม่จัดท ารายงานการวิจัยเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ งานวิจัยนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์หรือ

มีประโยชน์ในวงแคบ 

  การเขียนรายงานการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ผูอ้่านทราบข้อมูลและได้ความรู้

จากการวิจัย รวมทั้งได้แนวทางค้นคว้าหรือท าวิจัยเพิ่มเติม รายงานการวิจัย มีส่วนส าคัญ 3 ส่วน 

คือ ส่วนหน้า ส่วนตัวรายงานหรือเนื้อหาสาระ และส่วนบรรณานุกรมและภาคผนวก หลักการเขียน

รายงานการวิจัยต้องเขียนใหชั้ดเจน ตรงกับข้อเท็จจรงิ และใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย  
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