
 

 

ส่วนที่ 2  
ขั้นการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 

 

กระบวนการส่งเสรมิการวิจัย  

 

1. แต่งตั้งคณะท างาน
พัฒนางานวิจัย
วิทยาลัยชุมชน

นราธิวาส 

2. ประชุมคณะท างาน
วางแผนการพัฒนา
งานวิจัยวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

3. จัดท าแผนงาน
ส่งเสริมงานวิจัยตาม
พันธกิจของวิทยาลัย

ชุมชนนราธิวาส 

4. เสนอแผนงาน
ส่งเสริมวิจัยต่อ

อนุกรรมการวิชาการ
และสภาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

5. จัดท าองค์ความรู้
ประกอบแผนงาน
ส่งเสริมงานวิจัย 

6. ด าเนินการตาม
กิจกรรมในแผนงาน

ส่งเสริมงานวิจัย 

7. ติดตามผลการ
ด าเนินการตาม
แผนงานส่งเสริม

งานวิจัยฯ 
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แผนงานส่งเสริมการวิจัย  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศน์ของวทิยาลัยชุมชนนราธิวาส 

“เป็นองค์กรคุณธรรม ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างสัมมาชีพและพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” 
พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

1.) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

2.) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวจิัย 

1) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะทางภาษา ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียน และคุณธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชน 
2) วิจัยและนวัตกรรมสามารถพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั 
1. การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 
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กระบวนการส่งเสรมิแผนงานส่งเสรมิงานวิจัย 
แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
        

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
วิจัย 

1.ขับเคลื่อนงาน
ด้วยกระบวน 
การวิจัย 

(Work With 
Research 
Process)  

1.1 ส่งเสริมงาน
ท างานตามพันธกิจ
ด้วย
กระบวนการวิจัย 

1.1.1การวิจัยใน
โครงการ การ
จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

1.การพัฒนาชุดแฟชั่น
มลายูจากผ้าทอพ้ืนเมือง 

สู่การสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ กรณีศึกษา 

กลุ่มสตรีผ้าทอตะปอ
เยาะ  

 

 

 

 

 

 

 

นางมารินี 
กอรา 

และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย 

การพัฒนาชุดแฟชั่น
มลายูจากผ้าทอ
พ้ืนเมืองสู่การสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ 
ของกลุ่มสตรีผ้าทอ ต.
ตะปอเยาะ  

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

50,000.- 

 

  

 

 

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพเพ่ือ
ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี21 
และตาม
นโยบาย
ประเทศไทย
4.0 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 

จังหวัดนราธิวาส 

 

 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
วิจัย 

1.ขับเคลื่อนงาน
ด้วยกระบวน 
การวิจัย 

(Work With 
Research 
Process)  

1.1.1การวิจัยใน
โครงการ การ
จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

 

2.การพัฒนาลายผ้า
พ้ืนเมืองเชิงเอกลักษณ์สู่
การเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
กลุ่มสตรีผ้าทอตะปอ
เยาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

นางมารินี 
กอรา 

และคณะ 

 

 

โครงการศึกษา 
ลายผ้าทอพ้ืนเมือง : 
กลุ่มสตรีผ้าทอ ตะปอ
เยาะ อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส 
 

 

 

 

 

 

270,000.-  โครงการ
จัดการความรู้
เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความสุขและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 

   3.แนวทางการพัฒนากล
ยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดของชุมชน
ท่องเที่ยวหมู่บ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา12 

 

 

นายทวีบุญ  
เชาวะเจริญ 
และคณะ 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย 

แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดของ
ชุมชนท่องเที่ยว
หมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา12 
 

 

54,00
0.- 

 

 

 

 

 

 

 ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

หากไม่มี
งบประมาณ 
ขอเบิกค่า
เดินทางไป
ราชการ 

   ๔.การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุตามวิถีมุสลิม 

อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

นางซูไฮลา  
ลือธีร
ลักษณ์ 

และคณะ 

โครงการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ตามวิถีมุสลิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

65,000.- 

 

งบ
โครงการวิจัย

และ
นวัตกรรม

เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ชุมชนฐาน

ราก 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 

   6.การศึกษาความมั่นคง
ทางอาหาร  ของ
โรงเรียนชาวนาบ้าน 
เจ๊ะเหม ต าบลแว้ง  
อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

นางแวแอ
เซาะ  

อัสมะแอ 

โครงการวิจัย 
การศึกษาความมั่นคง
ทางอาหาร  ของ
โรงเรียนชาวนาบ้านเจ๊ะ
เหม ต าบลแว้ง อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒019(COVID-
19) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ขอเบิกค่า
เดินทางไป
ราชการใน
การลงพ้ืนที่ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรือ่ง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมาย
เหตุ วชช. สถาบัน ภายนอก 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม
การวิจัย 

1.ขับเคล่ือน
งานด้วย
กระบวน การ
วิจัย 

(Work With 
Research 
Process)  

1.1.๒การวิจัย
ในโครงการ 
บริการวิชาการ 

 

 

 

 

7.การศึกษาปริมาณ
สารต้านอนุมูลอิสระ
และการตรวจสอบ
คุณภาพทางจุล
ชีววิทยาในน้ าจากล า
ไผ่กิมซุงในพื้นท่ี บ้าน
ทุ่งเกร็ง อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

นายสาคร  
ปานจีน 

และคณะ 

โครงการวิจัย 

การศึกษา
ปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระและ
การตรวจสอบ
คุณภาพทางจุล
ชีววิทยาในน้ า
จากล าไผ่ 

กิมซุงในพื้นท่ี 
บ้านทุ่งเกร็ง 
อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

50,000.-  

 

 

 

 

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื่อ
ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่
21 และ
ตาม
นโยบาย
ประเทศ
ไทย4.0 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรือ่ง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมาย
เหตุ วชช. สถาบัน ภายนอก 

   ๘.การศึกษาชนิดปลาที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงใน
กระชังส าหรับพื้นที่บ่อ
ดินพรุ  กรณีศึกษาพ้ืนที่
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

นางธาราพร  
จันทร์อ่อน 

โครงการการศึกษา  
“การเลี้ยงในบ่อดิน
เปรี้ยวจัด” ใน
สภาพพ้ืนที่วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

 

 

216,240.- 

 

 

 

 

 

 

โครงการ
สนับสนุน
บทบาท
วิทยาลัย
ชุมชนใน
การส่งเสริม
ส่งเสริม
อาชีพใน
เขตพัฒนา
พิเศษ
เฉพาะกิจ
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
วิจัย 

1.ขับเคลื่อนงาน
ด้วยกระบวน 
การวิจัย 
(Work With 
Research 
Process)  

1.1.3การวิจัยใน
การปฏิบัติงาน
ประจ าส านักงาน 
 
 
 
 
 

9.การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามแผนบูรณาการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
ประจ าปีงบประมาณ  
2562-2563 
 

นายยุทธนา 
พรหมณี 
และคณะ 

โครงการวิจัยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามแผนบุรณาการ
แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้
ประจ าปี
งบประมาณ  
2562-2563 
 

 
 
 
 
 

119,000.- 
 

 
 
 
 
 

งบโครงการ
พัฒนา
การศึกษา
ในเขต
พัฒนา
พิเศษ
เฉพาะกิจ 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 
 

   10.การศึกษาปัญหาและ
แนวทางการบริหารงาน
บุคลากรของวิทยาลัย
ชุมชนในจังหวัดชายแดน
ใต ้
 

นางสาว 
ฐิตาภรณ์   
อุสัยหนี 

 

โครงการวิจัย 
การศึกษาปัญหา
และแนวทางการ
บริหารงาน
บุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชนใน 
 

5,000.-  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ยังไม่ได้รับ
การ

สนับสนุน
งบประมาณ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
 
 
 
จังหวัดชายแดนใต้ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
วิจัย 

2.หนึ่งผู้สอน-
หนึ่งงานวิจัย 
(One teacher-
One Research)  

2.1 ส่งเสริมการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.ผลสัมฤทธิ์และความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ผ่าน Google 
Classroom และ 
Google Meet  ใน
รายวิชาหลักการตลาด  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รุ่น  62 
 

นางสาว
รจเลข  

สกนธวุฒิ 

โครงการวิจัยชั้น
เรียนผลสัมฤทธิ์
และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียน
การสอนผ่าน 
Google 
Classroom และ 
Google Meet  ใน
รายวิชาหลักการ
ตลาด  สาขา 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ไม่ประสงค์
รับการ

สนับสนุน
งบประมาณ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รุ่น  62 

   2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยวีการ
จับคู่เพ่ือนคู่คิด  วิชาการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
นักศึกษา  สาขาการ
พัฒนาชุมชน  ห้องพช.
1/62 วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

นางสาว 
สาธิกา   
คงคุณ 

โครงการวิจัยขั้น
เรียนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยวีการ
จับคู่เพ่ือนคู่คิด  
วิชาการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
นักศึกษา  สาขา
การพัฒนาชุมชน  
ห้องพช.1/62 
วิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ไม่ประสงค์
รับการ

สนับสนุน
งบประมาณ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
   3.การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสถิติธุรกิจของ
นักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาการ
จัดการทั่วไป วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

นางฟาทูณี  
มะมีเยาะ 

โครงการการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสถิติธุรกิจ
ของนักศึกษา
หลักสูตร
อนุปริญญา สาขา
การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

5,725.- 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ยังไม่ได้รับ
การ

สนับสนุน
งบประมาณ 

   4.การใช้คลาวน์คอมพิว 
ติ้งในกระบวนการการ
เรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

นายฉัตรชัย  
พจน์เพริศ 

โครงการการใช้
คลาวน์คอมพิวติ้ง
ในกระบวนการ
การเรียนการสอน 
ส าหรับนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ไม่ประสงค์
รับการ

สนับสนุน
งบประมาณ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
   5.การพัฒนาการเรียน

การสอนโดยใช้  Google 
Classroom  ในรายวิชา
การบริหารโครงการ  ของ
นักศึกษาสาขาอิสลาม
ศึกษา  วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

นางสาธิยา  
บือซา 

โครงการวิจัยชั้น
เรียนการ
พัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้  
Google 
Classroom  ใน
รายวิชาการบริหาร
โครงการ  ของ
นักศึกษาสาขา
อิสลามศึกษา  
วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ไม่ประสงค์
รับการ

สนับสนุน
งบประมาณ 

   6.ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

นางสาธิยา  
บือซา 

โครงการวิจัยชั้น
เรียนความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์
ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-
19) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ไม่ประสงค์
รับการ

สนับสนุน
งบประมาณ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
   7.การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การท างานเป็นทีม 
รายวิชาหลักการจัดการ  
ของนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการ  วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

นางสุพรรณี  
พรหมชัย 

โครงการวิจัยชั้น
เรียนการพัฒนา
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การท างานเป็นทีม 
รายวิชาหลักการ
จัดการ  ของ
นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการ  
วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 
 

7,500.- 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ยังไม่ได้รับ
การ

สนับสนุน
งบประมาณ 

   7.การแก้ปัญหาการส่ง
งานในรายวิชาวิทยากร
กระบวนการ 

นายทวีบุญ 
เชาวะเจริญ 

โครงการวิจัยชั้น
เรียนการแก้ปัญหา
การส่งงานใน
รายวิชาวิทยากร
กระบวนการ  
 

- 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ประสงค์
รับการ

สนับสนุน
งบประมาณ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
วิจัย 

2.หนึ่งผู้สอน-
หนึ่งงานวิจัย 
(One teacher-
One 
Research)  

2.2 ส่งเสริมการ
น างานวิจัย
เชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนรู้ใน
หลักสูตร
อนุปริญญา 
(Research to 
Classroom/ 
Classroom to 
Research) 
 

1.การพัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
แบบทวิภาษา  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล 
กะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว 
อุไรวรรณ   
ชินพงษ์ 

โครงการ 
การพัฒนารูปแบบ
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยแบบทวิ
ภาษา 
 
 
 

 
 
 
 
 

√ 
65,000.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ
ศึกษา
ศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ

วิจัย 

3.ส่งเสริมการเขียน
บทความทาง
วิชาการ  
 
 
 

 

1.การยกระดับผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมกระจูด:กรณีศึกษา
กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
จังหวัดนราธิวาส 

 

นางสาว      
อุไรวรรณ   
ชินพงษ์ 

โครงการวิจัย 
การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
กระจูด:กรณีศึกษา
กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์
กระจูดจังหวัด
นราธิวาส 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

√ 
ส่งให้สถาบัน

เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

  2.การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูป
อาหารทะเล(กรือโป๊ะ) 

นายสาคร   
ปานจีน 
และคณะ 

โครงการวิจัย 
การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการ
แปรรูปอาหารทะเล 
(กรือโป๊ะ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ยังไม่ได้น าเสนอ 

  ๓.การศึกษาภูมิปัญญาความ
เชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
ท านาแบบดั้งเดิมเพ่ือการสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชนบาง
ขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

นายสาคร   
ปานจีน 
และคณะ 

โครงการวิจัย 
การศึกษาภูมิปัญญา
ความเชื่อและพิธีกรรม
เกี่ยวกับการท านา
แบบดั้งเดิมเพ่ือการ
สร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชนบางขุนทอง 
อ าเภอตากใบ จังหวัด

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

น าเสนอแล้ว 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 

นราธิวาส 

 4.ส่งเสริมการการ
น าเสนองานวิจัยใน
ระดับชาติ 

1.การยกระดับผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมกระจูด:กรณีศึกษา
กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวอุไรวรรณ  
ชินพงษ์ 

   

 

 

 ส่งให้สถาบัน
เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

  2.การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูป
อาหารทะเล(กรือโป๊ะ) 

นายสาคร  
ปานจีน 
และคณะ 

   
 
 

 
 

ยังไม่ได้น าเสนอ 

  3.การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
กระจูดบ้านโคกพะยอม ต าบล
โคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 

นายสาคร  
ปานจีน 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

น าเสนอวันที่ 
28 พ.ค. 
2563 ที่
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 

 
 
 

วิทยาเขตชุมพร 

  4.การศึกษาภูมิปัญญาความ
เชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
ท านาแบบดั้งเดิมเพ่ือการสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชนบาง
ขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

นายสาคร  

ปานจีน 

และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอผลงาน
วิชาการ 
ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ภาคใต้ อ าเภอ
ทุ่งส่ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
เมื่อวันที่  
21 กุมภาพันธ์  
2563 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
วิจัย 

5.ส่งเสริมการจดอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร 
และการน าเสนอ
งานวิจัยระดับ
นานาชาติ 
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แผนงานวิจัย งานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย โครงการ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

วชช. สถาบัน ภายนอก 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
วิจัย 

6.สนับสนุนการ
อบรมนักวิจัยรุ่น  
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องคค์วามรู้ประกอบแผนงานส่งเสรมิการวิจัย   
1.การเขียนโครงการวิจัย 
  โครงร่างการวิจัย หมายถึง ข้อเสนอทางเทคนิค ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอความคิดรวบยอดว่ามีวัตถุประสงค์
และมีแผนการด าเนินงานอย่างไรบ้างส าหรับประเด็นปัญหาการวิจัยที่ก าหนดศึกษา โครงร่างการวิจัยโดยทั่วไป
ต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่ผู้วิจัยเสนอว่าจะด าเนินการตามนั้น โดยคาดหมายว่าเมื่อด าเนินการจนครบถ้วน
แล้วจะท าให้ได้ค าตอบที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ส าหรับปัญหาการวิจัยดังกล่าว (มนัส สุวรรณ. 2549 : 
127) 
  1.1 ความส าคัญของโครงร่างการวิจัย 
  เมื่อพิจารณาความส าคัญของโครงร่างการวิจัยแล้ว โครงการวิจัยมีความส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ
(มนัส สุวรรณ. 2549 : 128) 
   1.1.1 โครงการวิจัย คือ สื่อที่ส าคัญยิ่งที่นักวิจัยก าลังแปลกระบวนการคิดเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย
ซึ่งเป็นนามธรรมให้อยู่ในรูปที่ผู้อ่านซึ่งอาจหมายถึงคณะกรรมการก ากับการศึกษาหรือผู้ให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยสามารถเข้าใจได้ 
   1.1.2 โครงการวิจัย เป็นเสมือนกรอบที่คอยควบคุมการด าเนินการวิจัยของผู้วิจัย ระเบียบวิธีการ
ต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ในโครงร่างการวิจัยจะท าหน้าที่เหมือนแปลนบ้าน ซึ่งผู้ก่อสร้างดีย่อมท าให้บ้านที่สร้างเสร็จ
ถูกต้องตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ท านองเดียวกันกับการวิจัย ถ้าโครงร่างการวิจัยดี ระเบียบวิธีการ
ครบถ้วน และผู้วิจัยมีคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี ผลของการวิจัยย่อมมีความถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
   1.1.3 โครงการวิจัยเป็นเสมือน สัญญาใจ-ระหว่างผู้วิจัยกับใจของผู้วิจัยเองหรือนิติกรรม-ที่ท าขึ้น
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ทุนสนับสนุน   
   1.1.4 โครงการวิจัยเป็นสิ่งบ่งบอกคุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้วิจัย ลักษณะของนักวิจัยที่ดี 
อย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในประเด็นปัญหาที่จะท าการวิจัย เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
ไม่ลอกเลียนงานผู้อ่ืน ให้เกียรติผู้อ่ืนเสมอ และที่ส าคัญคือต้องเป็นผู้ที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณดังกล่าวสามารถประเมินได้ในเบื้องต้นด้วยการพิจารณาจากโครงร่างการวิจัยของผู้วิจัย 
 

  1.2 ส่วนประกอบของโครงการวิจัยและหลักการเขียนส่วนประกอบต่างๆของโครงการวิจัย 
  โดยทั่วไปแล้วโครงการวิจัยส่วนใหญ่ผู้วิจัยก็จ าเป็นต้องให้ข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดส าคัญ ดัง
หัวข้อต่อไปนี้ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543 : 270-273) 
  1.2.1 ชื่อโครงการวิจัยการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยควรบอกถึงตัวแปรที่เป็นกุญแจส าคัญของเรื่องท่ี
ต้องการศึกษา 
  1.2.2 ประเภทของงานวิจัยและสาขาที่ท าวิจัยให้ระบุว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด เช่น การวิจัย
พ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น และระบุสาขาวิชาที่ผู้วิจัยมุ่งท าว่า
เน้นหนักไปในสาขาวิชาการใด หรือแบ่งตามที่หน่วยงานเจ้าของทุนก าหนด   
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  1.2.3 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย  ให้ระบุชื่อของหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และที่ปรึกษา
โครงการ (ถ้ามี) โดยเขียนแนะน าคณะผู้วิจัยในแง่ของคุณวุฒิ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งประวัติการได้รับทุน รายละเอียดส่วนนี้ถ้ามีมากอาจจัดท าแยก
เป็นเพิ่มในท้ายโครงการก็ได ้
  1.2.4 ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย ในการเขียนให้กล่าวถึงประเด็นส าคัญๆที่จ าเป็นและ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะท าการวิจัยโดยตรงเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่เลือกมาศึกษานั้นมีที่มา มีเหตุผล
และความจ าเป็นที่ควรจะศึกษาวิจัย จุดนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยที่น าเสนอมา ทั้งนี้
ในการเขียนควรจะมีข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้จากการค้นคว้าจากเอกสารหรือการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
  1.2.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการบอกว่าการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายจะท าอะไรบ้าง โดยให้
เขียนเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช้เป็นประโยคค าถาม และไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์มากมายจนเกินขอบเขตที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยได้ หากมีวัตถุประสงค์หลายข้อก็ควรเขียนให้ชัดเจนเรียงล าดับตามความส าคัญเป็นข้อๆ  
  1.2.6 สมมติฐานการวิจัย เพ่ือต้องการทราบสิ่งที่คาดหวังจากการวิจัย ผู้วิจัยจะมีการตั้งสมมติฐาน
ในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องตั้งขึ้นมาโดยมีหลักการ ทฤษฎี และเหตุผลรองรับในการเขียน  หลักในการเขียนก็คือ
เขียนให้ขัดเจน เฉพาะเจาะจง ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อน ประโยคเดียวควรเขียนเป็นความเดียว
และสมมติฐานที่ตั้งข้ึนก็ควรจะเป็นสิ่งที่ทดสอบได้ภายในระยะเวลาหรืองบประมาณที่มีอยู่ส าหรับการวิจัยเรื่อง
นั้นโดยเฉพาะ 
  1.2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการแสดงความคาดหมายว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะให้
ประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือวงการวิชาการในแง่มุมใดบ้าง เพียงใด และอย่างไร การเขียนประโยชน์ของการ
วิจัยผู้วิจัยสามารถน าความส าคัญของงานวิจัยมาขยายความเพ่ิมให้เห็นชัดเจนขึ้น การเขียนประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ ควรเขียนเป็นข้อเรียงล าดับความส าคัญ โดยเริ่มจากข้อที่มีประโยชน์โดยตรงและมากที่สุด ไปสู่ข้อที่มี
ประโยชน์น้อยที่สุด หรืออาจเขียนเรียงล าดับตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อน-หลัง ได้ 
  1.2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง บางครั้งอาจเรียนว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท า โดยการผูกเรื่องทั้งหมดโยงเข้าหาประเด็นหลักของงานวิจัยที่จะท า 
เพ่ือใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.2.9 วิธีวิจัยเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องชี้แจงให้เห็นว่างานวิจัยที่จะท านี้ มีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ
อย่างไรบ้างในการท าวิจัยตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ควรเขียนให้ครอบคลุมในหัวข้อต่างๆดังนี้ 
  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุให้ชัดเจนว่าประชากรของการวิจัยเป็นใคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่จะใช้ศึกษามีจ านวนและขนาดเท่าไร และได้มาโดยการเลือกหรือสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด  
  2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดใด 
โดยการพรรณนาลักษณะของเครื่องมือ เช่น เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  มีจ านวนกี่ข้อ ลักษณะเป็น
ปลายปิดหรือปลายเปิด  ถ้าเป็นแบบทดสอบจะเป็นแบบปรนัยหรืออัตนัย และให้ระบุวิธีการสร้างเครื่องมือ  
การหาคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  3) ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลควรอธิบายให้ชัดเจนว่าจะเก็บข้อมูล เมื่อใด โดย
วิธีใด ใครเป็นผู้เก็บ เช่น แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์  สัมภาษณ์ หรือท าการทดลอง และ
ควรให้เหตุผลด้วยว่าเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นนี้ 
  4) ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี
ใด นั้นคือ จะใช้สถิติใดวิเคราะห์ ด้วยเหตุผลใด มีวิธีการประมวลผลข้อมูลอย่างไร  
  1.2.10 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการแสดงถึงขอบเขตของเรื่องที่ต้องการศึกษา ซึ่งไม่สามารถ
ก าหนดโดยตรงในชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ เพ่ือจะช่วยให้ทราบอย่างชัดเจนว่าการวิจัยนี้มี
ขอบเขตของการวิจัยครอบคลุมถึงอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการวิจัย 
  1.2.11 สถานที่ท าการวิจัย ระบุสถานที่ท่ีจะใช้ท าการวิจัย หรือใช้ประสานงานหรือทดลองหรือ
เก็บข้อมูลให้ชัดเจน  
  1.2.12 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการว่า
โครงการวิจัยที่ท าจะใช้เวลานานเท่าใด 
  1.2.13 ขั้นตอนและระยะเวลา ของแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม
และระยะเวลา ในแผนการด าเนินงานวิจัยแต่ละขั้นตอนว่าจะท าอะไรบ้าง และใช้เวลามากน้อยเพียงใด โดย
แสดงแผนภูมิระยะเวลาด าเนินงานภายในรอบปีที่ด าเนินการวิจัยหรือขอรับทุน(ในกรณีที่งานวิจัยนั้นมีการขอ
ทุนจากหน่วยงานที่สนับสนุนทุน) หากโครงการมีการด าเนินงานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปให้แจ้งแผนการด าเนินเป็น
ปี ดังตัวอย่างแสดงแผนการวิจัยใน 1 ปี 

กิจกรรม/ขั้นตอน การด าเนินงาน ระยะเวลา (เดือน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ศึกษาเอกสารและทบทวนงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

            

2.สร้างเครื่องมือ             

3.ปรับปรุงเครื่องมือ             

4.สุ่มกลุ่มตัวอย่าง             

5.เก็บรวบรวมข้อมูล             

6.วิเคราะห์ข้อมูล             

7.เขียนรายงานการวิจัย             

8.จัดพิมพ์รายงานการวิจัย             



ห น้ า  | 36 
 

 

9.ตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขรายงาน

การวิจัย 

            

 
  1.2.14 งบประมาณ  เป็นการเขียนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานตาม
โครงการวิจัยนี้ โดยทั่วไปจะเขียนจ าแนกตามหมวดเงิน แต่ในบางหน่วยงานจะให้ผู้วิจัยเสนอเป็นยอดรวม 
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย 
 

2. ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย 
 โดยทั่วไปรายงานการวิจัยที่จัดพิมพ์เป็นเอกสาร จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อ
เรื่อง  และส่วนท้าย ซึ่งในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ดังนี้(สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543 : 277-286) 
  

 
 2.1 ส่วนน า เป็นเนื้อความส่วนแรกที่แนะน าให้ผู้อ่านได้รู้จักโครงการวิจัยอย่างง่ายๆ และรวดเร็วส่วน
น านี้ยังประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 
 2.1.1 ปกนอก เป็นการพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่องที่ท าการวิจัย ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย 
หน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัด หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการและปีที่ท าการวิจัย 
 2.1.2 ปกใน จะมีรูปแบบหรือข้อความเหมือนปกนอก 

โครงสร้างของรายงานการวิจัย 

ส่วนน า 

ปกนอก 

ปกใน 

บทคัดย่อ 

ค าน าและ
กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญเนื้อหา 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 

ส่วนเนื้อเรื่อง 

บทที่ 1 บทน า 

บทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ 

บทที่ 5 สรุปอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ 

ส่วนท้าย 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ประวัติผู้วิจัย 
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 2.1.3 บทคัดย่อ เป็นข้อเขียนที่สรุปความเกี่ยวกับงานวิจัยอย่างสั้นๆและย่อที่สุด โดยเขียน
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะที่ส าคัญๆ บทคัดย่อมักจะเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นความเรียงโดยไม่แบ่งเป็นข้อ ส าหรับความยาวไม่ควรเกิน 2 
หน้า กระดาษ 
 2.1.4 ค าน าและกิตติกรรมประกาศค าน า เป็นส่วนที่ผู้วิจัยต้องการชี้แจงให้ผู้อ่านได้ทราบถึงที่มา
หรือมูลเหตุจูงใจที่ท าวิจัยเรื่องนั้น จุดมุ่งหมาย ขอบเขตของงานวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการน า
ผลการวิจัยนั้นๆไปใช้ ส่วนกิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนที่ผู้วิจัยเขียนเพ่ือแสดงความขอบคุณแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีส่วนช่วยสนับสนุนช่วยเหลือจนท าให้งานวิจัยเรื่องนั้นส าเร็จผลตามความมุ่งหมายด้วยดี ตั้งแต่
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  หน่วยงานที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่พิสูจน์
อักษรตลอดไปจนถึงบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนค าน าและกิตติกรรมประกาศ หากไม่ยาวมากนักสามารถ
เขียนรวมไว้ในหน้าเดียวกัน โดยเขียนค าขอบคุณไว้ตอนท้ายของค าน า หรืออาจเขียนแยกค าน ากับ
กิตติกรรมประกาศออกจากกันเป็น 2 หน้า โดยเขียนค าน าก่อนแล้วจึงเขียนกิตติกรรมประกาศ นอกจากนี้ใน
งานวิจัยบางเรื่องอาจมีค าอุทิศ ที่ผู้วิจัยต้องการเขียนให้ทราบว่าอุทิศผลงานของตนให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง 
 2.1.5 สารบัญเนื้อหา เป็นส่วนที่แสดงบทหรือหัวข้อต่างๆ ที่เขียนไว้ในรายงานการวิจัยพร้อมทั้ง
แสดงเลขหน้า ที่หัวข้อนั้นๆปรากฏอยู่ไว้ด้วย เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
 2.1.6 สารบัญตาราง เป็นบัญชีแสดงล าดับที่ของตารางต่างๆทั้งหมดในรายงานการวิจัยโดยมี
เลขที่ตาราง ชื่อตาราง และเลขหน้าก ากับไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านในการค้นหา 
 2.1.7 สารบัญภาพ มีลักษณะคล้ายกับสารบัญตาราง กล่าวคือ ถ้ารายงานการวิจัยนั้นมี 
ภาพประกอบจ านวนมาก ซึ่งอาจแสดงในรูปต่างๆ ได้แก่ ภาพ แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ เป็นต้น ผู้เขียนรายงาน
จะต้องท าสารบัญภาพ โดยก าหนดล าดับที่ของภาพ ชื่อภาพ และเลขก ากับไว้ด้วยเพ่ือความสะดวกในการ
ค้นหา 
 2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นเนื้อความส่วนที่ส าคัญที่สุดของรายงานการวิจัยเพราะ ประกอบด้วย
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปการเขียนส่วนเนื้อเรื่องนี้จะแบ่งเป็นบท
ใหญ่ๆ ได้ 5 บท ดังนี้บทที่ 1 บทน าบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัยบทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะซึ่งรายละเอียดในแต่ละบทมีดังนี้ 
   2.2.1 บทน า เป็นสาระส่วนแรกของเนื้อเรื่องวิจัยที่จะให้ผู้อ่านเข้าใจความคิด และขอบข่ายของ
การวิจัยอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดคล้ายคลึงกับที่เขียนไว้ในโครงการวิจัย ถ้าหากผู้วิจัย เขียนโครงการวิจัย
ไว้อย่างดีก็สามารถน ามาเขียนเป็นบทน าในรายงานการวิจัยได้ แต่ถ้าเขียนเป็นเพียงสังเขปโครงการในบทน าก็
จะต้องขยายความเพ่ิมข้ึนให้ชัดเจน ประเด็นส าคัญส าคัญท่ีควรระบุไว้ในบทน าประกอบด้วย 
   1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ท าการวิจัย หรือ ภูมิหลัง เป็นการกล่าวถึงภูมิ
หลังที่มาของปัญหาที่จะท าการวิจัยโดยพยายามเขียนให้ผู้อ่านเห็นประเด็นความส าคัญ และความจ าเป็นที่ต้อง
ท าการวิจัยเรื่องนี้ ให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าปัญหาของการวิจัยเรื่องนั้นคืออะไร  เหตุใดผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นในการเขียนภูมิหลังจะต้องใช้โครงเรื่อง (Theme) ของผู้วิจัยเองโดยอาจจะอ้างทฤษฎี 
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ข้อมูล ตัวเลข หรือผลการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนเพ่ือให้ดูมีน้ าหนักมากขึ้น แต่ไม่จ าเป็นต้อง
กล่าวยืดยาวจนเกินไป ทั้งนี้เพราะผู้อ่านสนใจตัวปัญหาที่ต้องการวิจัยมากกว่าส่วนที่น ามาอ้างอิง ซึ่งควรน าไป
กล่าวไว้ในบทต่อไปที่ว่าด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือบอกให้ผู้อ่านทราบว่าผู้วิจัยท าการวิจัยไปเพ่ืออะไร การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้จะต้องรับ และสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา และสัมพันธ์กับขอบเขต
ปัญหาที่ศึกษาโดยเขียนเรียงล าดับตามความส าคัญของการวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผลรับกันเป็นข้อๆ หรือจะ
เขียนแยกเป็นวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง หรือเขียนแยกเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์
เฉพาะ  
   3) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)คือการคาดหมายผลหรือค าตอบของงานวิจัยที่ต้องการ
ทดสอบหรือพิสูจน์ การเขียนสมมติฐานการวิจัยจะต้องอาศัยหลักทฤษฎีแนวคิดหรืองานวิจัยอ่ืนที่มีอยู่แล้วมา
สนับสนุนประกอบเหตุผลของผู้เขียนว่า เหตุใดตั้งสมมติฐานการวิจัยอย่างนั้น มิใช่คาดเดาอย่างเลื่อยลอย ขาด
เหตุผล การมีสมมติฐานการวิจัยที่แน่นอนย่อมช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวางแผนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 
   4) ขอบเขตของการวิจัยเป็นการก าหนดขอบเขตเรื่องที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ การก าหนดขนาดและลักษณะของประชากร การก าหนดชนิดของเครื่องมือ
รวมทั้งขอบเขตของเนื้อหาในเครื่องมือที่ใช้และการก าหนดตัวแปรต่างๆ การเขียนขอบเขตของการวิจัยอย่าง
ชัดเจน นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโครงการสร้างของการวิจัยแล้ว ยังสามารถติดตามเรื่องราวในรายงาน
การวิจัยได้ดียิ่งข้ึน 
   5) ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการท าวิจัยและผลการวิจัยที่ได้รับเพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจในประเด็นปัญหาบางประการที่เป็นพ้ืนฐานความเชื่อเบื้องต้น และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปไม่
ต้องการการพิสูจน์ แต่ต้องก าหนดอย่างมีเหตุผล มีหลักฐานข้อเท็จจริงสนับสนุน อ้างอิง และเชื่อถือได้มิใช่
ก าหนดอย่างเลื่อนลอยและเกินขอบเขตที่ควรจะตกลงได้ 
   6) ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี)หรือความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย เป็นสิ่งที่อาจมีผลกระทบ
ต่อผลการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือเป็นความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็น
สาเหตุให้ผลการวิจัยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่น ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ถามตอบตาม
ความคิดเห็นหรือการกระท าที่เป็นจริงได้ หรือข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาที่ไม่อาจก าหนดให้ใช้ ช่วงเวลาเดียวกัน
ได้หรือเรื่องของงบประมาณอันจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือผู้วิจัยศึกษา
เฉพาะบางเรื่องกับคนบางกลุ่ม จึงไม่อาจน าไปใช้กับอีกเรื่องหรือคนกลุ่มอ่ืนได้ (สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543 : 281อ้างอิงจาก ประคอง กรรณสูต.2528 : 6) 
   7) นิยามศัพท์หรือค าจ ากัดความของค าที่ใช้ในการวิจัย ในงานวิจัยแต่ละเรื่องจะมีค าศัพท์
บางค าที่มีความหมายพิเศษ หรือค าศัพท์ทั่วไปที่ผู้วิจัยก าหนดความหมายขึ้นเป็นเฉพาะในงานวิจัยเรื่องนั้น 
ผู้วิจัยจะต้องนิยามความหมายของศัพท์ที่ใช้ด้วยว่าหมายถึงอะไร นอกจากเพ่ือให้ผู้อ่านทราบ และเข้าใจ
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ความหมายของค าศัพท์นั้นตรงกับผู้วิจัยต้องการแล้ว ยังสะดวกในการกล่าวค านั้นอย่างสั้นๆทุกครั้งโดยไม่
อธิบายยืดยาวการนิยามศัพท์มี 2 ลักษณะ คือ นิยามแบบทั่วไปและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    การนิยามแบบทั่วไปเป็นการนิยามตามความหมายของค าศัพท์ตามปกติ      อาจยก
นิยามตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรม สารานุกรม ตามต ารา ตามที่ผู้วิจัยคนอ่ืนได้นิยามไว้ หรืออาจนิยามด้วย
ตนเองในกรณีที่ค าศัพท์นั้นยังไม่มีผู้นิยามมาก่อนหรือมีการนิยามไว้แล้วแต่ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่ดีพอ ทั้งนี้ผู้วิจัย
จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่ครอบคลุมแจ่มชัด และรัดกุม (บุญชม ศรีสะอาด. 
2554:18)     
    การนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นนิยามที่นอกจากจะให้ความหมายของค าศัพท์นั้น ๆ แล้วยัง
บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยสามารถที่จะวัด ตรวจสอบ หรือสังเกต ได้อย่างไรด้วย ดังตัวอย่าง   (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2554:18)    
    8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นการเขียนประเมินค่างานวิจัยที่ท าว่าเมื่อได้
ศึกษาวิจัยแล้ว ผลที่ได้จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์ซึ่งคุ้มกับแรงงาน
เวลา และงบประมาณที่เสียไปหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่านมองเห็นคุณค่าของงานวิจัยดังกล่าว ฉะนั้นรายงานการ
วิจัยทุกเรื่องจึงต้องมีการคาดการณ์ถึงผลที่ได้รับจากการวิจัย 
  2.2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเขียนสรุปเอกสารและงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องนี้ ควรเขียนให้เห็นความเกี่ยวพันและความต่อเนื่องของเรื่องที่มีผู้ท าการวิจัยไว้แล้วกับเรื่องที่จะท า
การวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกกล่าวถึงเฉพาะสิ่งที่ส าคัญ เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และควรสรุปให้ได้
ว่าได้อะไรบ้างจากงานวิจัยเรื่องนั้น มีอะไรบ้างที่ตรงกัน หรือแย้งกัน หรือที่ยังไม่มีใครท า ความคิดเห็นจาก
เอกสาร และงานวิจัยต่างๆที่น ามากล่าวนี้ หากผู้วิจัยสามารถเขียนให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาที่จะท าการ
วิจัยได้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของปัญหา และความส าคัญที่จะต้องท าวิจัยในเรื่องนี้เด่นชัดเจน
มากขึ้น และยังช่วยชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อีกด้วย 
   2.2.3 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นรายละเอียดที่จะบอกผู้อ่านให้ทราบถึงข้ันตอนวิธีการที่ผู้วิจัยใช้ใน
การด าเนินการวิจัยตั้งแต่ต้น จนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ส่วนประกอบที่ส าคัญได้แก่ 
    1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา หากเป็นข้อมูลปฐม
ภูมิที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจากประชากรทั้งหมด จะต้องให้รายละเอียดที่ชัดเจนในประเด็น ดังนี้ ลักษณะของ
ประชากร จ านวนประชากรในแต่ละประเภท แต่ถ้าหากต้องการศึกษาเพียงบางส่วนของประชากร ผู้วิจัย
จะต้องกล่าวถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของประชากร เพ่ือให้สามารถสรุป
อ้างอิงไปถึงประชากรได้ และในกรณีที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิจะต้องบอกแหล่งที่มาของข้อมูลว่าได้มาจากแหล่ง
ใดบ้าง 
    2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่เป็น
เครื่องมือวัด เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดทัศนคติ ฯลฯ หรือ ใน
กรณีท่ีเป็นเครื่องมือวิจัย เช่น ชุดการสอน ชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อุปกรณ์การทดลอง ฯลฯ ผู้วิจัยต้องเขียน
อธิบายรายะเอียดของเครื่องมือที่ใช้เหล่านี้ให้ชัดเจน หากเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองก็ควรระบุถึงขั้นตอน
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วิธีด าเนินการสร้าง การทดลองใช้ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่าท าอย่างไร หากเป็นเครื่องมือวิจัยที่มี
อยู่แล้ว และผู้วิจัยน ามาใช้ในงานวิจัยของตนจะต้องอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกเครื่องมือนั้น 
    3) การเก็บรวบรวบข้อมูล เป็นการเขียนถึงวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับเรื่องที่ท าการวิจัย โดยกล่าวถึงเทคนิควิธีที่ใช้ เช่น จัดส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ หรือด าเนินการแจกแบบสอบถามหรือท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ช่วย
นักวิจัยด าเนินการแทน หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ในสถานที่ที่ท าการเก็บข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ควรกล่าวถึง
จ านวนประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้ว่ามีเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไรของแบบสอบถามที่
ส่งไป ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
    4) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องระบุถึงเทคนิควิธีการที่ใช้ในการจัดกระท ากับข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาได้ว่าจะท าอย่างไร มีหลักเกณฑ์หรือใช้สถิติอะไรช่วยในการวิเคราะห์ ถ้าสถิติที่ใช้เป็นที่รู้จัก เช่น 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ก็เพียงกล่าวถึงชื่อสถิติไม่ต้องอธิบายรายละเอียดของกระบวนการทดสอบ ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าสถิติท่ีใช้มีความซับซ้อน หรือเป็นสถิติข้ันสูง ผู้วิจัยต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจนถึงวิธีการวิเคราะห์ด้วย 
  2.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการเขียนเกี่ยวกับข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยด้วยการน าเสนอ
ข้อมูล พร้อมทั้งตีความหรือแปลผลข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ สิ่งส าคัญส าหรับการเขียนรายงานในส่วนนี้ คือ ต้อง
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ขอบเขตที่ค้นพบเท่านั้น ไม่น าความเห็นส่วนตัวกับความเป็นจริงมาปนกัน
พยายามเสนอผลการวิเคราะห์ตามความส าคัญที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เพ่ือผู้ อ่านจะได้ทราบเหตุผลที่ผู้วิจัย
ต้องท าการศึกษาค้นคว้า และควรเสนอผลในลักษณะที่สื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย อาจเสนอในรูปของ
ตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบค าบรรยาย โดยใช้ภาษาที่ง่าย ให้ความกระจ่างรัดกุมตามข้อเท็จจริงและจัดเรียง
เนื้อหาไว้อย่างดีสอดคล้องต่อเนื่องกันไปอย่างสมเหตุสมผล 
   2.2.5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ เป็นบทสุดท้ายของการท ารายงานการวิจัย ซึ่งในบทนี้มี
ส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน คือ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีรายละเอียดของการเขียน
ดังนี้ 
    1) สรุปผลการวิจัยเป็นการเขียนสรุปย่อการด าเนินการวิจัยทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย และข้อค้นพบส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียด แต่ควรสรุปให้ 
ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในตอนต้นมีความกระชับ และได้ความครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจงานวิจัยได้ตลอดโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 
    2) อภิปรายผลการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยอาจจะต้องใช้เวลามากในการเขียนความคิดเห็น 
เพ่ืออธิบายถึงผลการวิเคราะห์ที่ได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด โดยมีเหตุผล ทฤษฎี หรือ
ผลงานวิจัยของผู้อื่นมาประกอบการเขียนของตน 
    3) ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอแนะจะต้องเขียนจากผลการวิจัยที่วิเคราะห์ได้เป็น
หลัก มิใช่เขียนจากข้อคิดเห็นหรือสามัญส านึกของผู้วิจัย จนผู้อ่านเห็นว่าไม่วิจัยก็สามารถเสนอแนะได้ ควร
เขียนข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหา หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลความรู้ที่ได้จากต าราและเอกสาร
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งานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยควรเสนอแนะ หรือให้แนวคิดสิ่งที่ควรจะวิจัยต่อไป เพ่ือให้ผู้อ่านสนใจ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยต่อไป 
 2.3 ส่วนท้ายและส่วนอ้างอิง เป็นส่วนสุดท้ายของรายงานการวิจัยที่จะช่วยเพ่ิมน้ าหนักให้แก่ส่วน
เนื้อเรื่องในส่วนอ้างอิงนี้ 
  2.3.1 รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นรายชื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์ และหลักฐานต่างๆ ทุก
ประเภทที่ผู้วิจัยน ามาใช้ศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงในงานวิจัยของตน เอกสารเหล่านี้จะต้องมีการรวบรวมไว้ใน
ตอนท้ายเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารและแหล่งต่างๆที่อ้างถึงในรายงาน
วิจัยนั้นได้ถูกต้อง การเขียนบรรณานุกรมของเอกสารต่างๆ มักนิยมเขียนแยกเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนแล้วตาม
ด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ ในการเขียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อ -สกุล ของผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่
พิมพ์ เมืองที่พิมพ์  โรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์  
  2.3.2 ภาคผนวก เป็นส่วนประกอบของรายงานการวิจัยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ 
เนื่องจากภาคผนวกมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก เพ่ือช่วยให้เข้าใจรายงานการวิจัยได้ดียิ่งขึ้น ภาคผนวก
นี้จะจัดพิมพ์ไว้ตอนท้ายต่อจากบรรณานุกรม และอาจจะมีมากกว่าหนึ่งภาคผนวกก็ได้ โดยให้แยกเป็น
ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. ตามล าดับตัวอักษร สิ่งที่นิยมเขียนไว้ในภาคผนวกได้แก่ 
  1) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2) ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย 
  3) ตารางบางตารางที่แสดงรายละเอียดข้อมูลมากจนไม่สามารถบรรจุไว้ในเนื้อเรื่องได้ 
  4) ภาพหรือข้อความประกอบที่มีขนาดใหญ่หรือยาวมาก 
  5) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดมาก 
  6) กรณีศึกษาที่ค่อนข้างยาว 
  7) บทสัมภาษณ์ 
  2.3.3 ประวัติผู้วิจัย  เป็นส่วนท้ายสุดของรายงานวิจัยที่ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิจัย
โดยทั่วไปประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล พร้อมค าน าหน้า ในกรณีที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ยศฐานันดรศักดิ์ ราช
ทินนาม สมณะศักดิ์ สถานที่ท างาน ประวัติการศึกษา หรือผลงานที่ผ่านมา(ถ้ามี) 

 
3. การเขียนรายงานการวิจัย 
 3.1 หลักการเขียนรายงานวิจัย 
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. 2547 :511-512 ; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2553 24-25 ;รัตนะ บัวสนธิ์ . 2551 
:232; สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543 : 287) 
 3.1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา ในรายงานวิจัยที่เขียนจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญๆ
ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัยที่ตอบปัญหา และวัตถุประสงค์การวิจัย ประเด็นเหล่านี้นับว่ามี
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ความส าคัญที่จะสื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้งานวิจัย ทราบว่าผู้วิจัยท าวิจัยในเรื่องใด ท าวิจัยอย่างไร และได้ผลวิจัย
เป็นประการใด ดังนั้น การเขียนรายงานวิจัยจึงต้องพิจารณา ให้ครอบคลุมในประเด็นที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ 
 3.1.2 ความสอดคล้องต่อเนื่องกลมกลืน นอกจากในรายงานวิจัยที่เขียนจะต้องมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนของเนื้อหาตามประเด็นต่างๆ แล้วการเขียนให้เกิดความเชื่อมโยงสอดรับ เป็นเหตุเป็นผลกันใน
ประเด็นและระหว่างประเด็นเหล่านี้ นับว่ามีความส าคัญไม่น้อย เพราะถ้าไม่ระวังก็อาจจะเกิดความขัดแย้งไม่
สอดรับกันระหว่างข้อความที่เขียนในแต่ละประเด็น อาทิ ข้อความที่เขียนระหว่างปัญหาการวิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ต่อเนื่องสอดรับกัน กล่าวคือ ปัญหาการวิจัยกล่าวอีกอย่างหนึ่งในขณะที่วัตถุประสงค์
การวิจัยเขียนไว้อีกอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว ภาษาที่ใช้เขียนถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะมีความกลมกลืน
สม่ าเสมอตลอดรายงานการวิจัย 
 3.1.3 ความชัดเจนกระชับไม่คลุมเครือวกวน สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของการเขียนรายงานวิจัย 
ก็คือการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความกับผู้ อ่านโดยที่ภาษาที่ เขียนนั้น จะต้องมีความชัดเจน สื่อความอย่าง
ตรงไปตรงมา อย่าเขียนโดยใช้ภาษาที่คลุมเครือ เขียนวกวนอ่านแล้วต้องตีความจึงจะเข้าใจในสิ่งที่เขียนหรือ
บางครั้งเม่ือพยายามตีความแล้วก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ การเขียนรายงานวิจัยไม่จ าเป็นต้องใช้ส านวนโวหาร
ที่ดูให้สูงส่ง ยกเว้นค าบางค าท่ีเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะเท่านั้นที่อาจจ าเป็นต้องใช้บ้าง 
 3.1.4 ความถูกต้อง การเขียนรายงานวิจัยจะต้องระมัดระวังให้มีความถูกต้องเป็นอย่างมากทั้งที่
เป็นความถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้แก่ แบบแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การใช้เทคนิค วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลและสรุปผลการวิจัย ความถูกต้องในการอ้างอิง แหล่งที่มา ตลอดจนความถูกต้องการจัดพิมพ์ 
เรียงล าดับเนื้อหา เลขหน้า เป็นต้น 
 3.1.5 ความส าคัญคือ การที่ผู้วิจัยทราบว่าสิ่งใดเป็นประเด็นส าคัญที่สุด สิ่งใดส าคัญรองลงมาและ
สิ่งใดที่เป็นผลพลอยได้ของเรื่อง โดยสามารถน าเสนอเนื้อหาเรียงล าดับตามความส าคัญ และความเหมาะสม
ของเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้อง และเขียนเน้นให้ผู้อ่านเห็นประเด็นหรือจุดส าคัญมากที่สุดก่อน แล้วจึงเขียนล าดับ
ความส าคัญอันดับรองลงไปเรื่อยๆ จนถึงผลพลอยได้จากการวิจัยไว้อันดับสุดท้ายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 
 3.1.6 ความเหมาะสมด้านภาษาการเขียนรายงานการวิจัย อาจใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศก็ได้
ซึ่งขึ้นกับข้อก าหนดของแหล่งทุนวิจัยหรือสถาบันที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเขียนโดยใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ ให้เขียนโดยใช้ส านวนการเขียนและถ้อยค าที่สละสลวย กระชับและอ่านเข้าใจง่าย เรียง
เรียบประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การใช้ค าศัพท์หรือค าเฉพาะมีความคงเส้นคงวา ไม่ควรใช้ภาษาท้องถิ่น 
ภาษาพูดและค าย่อ 
 3.1.7 ความเรียบร้อยของรายงาน รายงานการวิจัย ต้องพิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษรที่ตรงตาม
ข้อก าหนดของแหล่งทุนวิจัย นอกจากนี้การเว้นระยะช่องไฟและการเว้นวรรคตอนมีความเหมาะสมและ
สวยงามเรียนร้อยตลอดจนตัวอักษรมีความคมชัด 
 3.1.8 ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา เนื้อหาในรายงานการวิจัยต้องมีทันสมัย ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการตรงตามข้อเท็จจริง เชื่อถือได้ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
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นอกจากนี้ข้อความแต่ละประโยคและเนื้อหาแต่ละย่อหน้าต้องมีความเชื่อมโยงตลอดจนเรียบเรียงหัวข้อและ
สาระของเนื้อหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

  3.1.9 การอ้างอิง การอ้างอิงจะต้องทะอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามสากลนิยม ข้อความ  
ข้อคิดเห็นที่ไม่ใช่ของตนเองจะต้องอ้างถึงแหล่งที่มา และชื่อผู้ให้ความเห็นนั้นอย่างชัดเจนและถูกต้องตาม
ระบบการลงเชิงอรรถ หรือการอ้างอิงด้วย  

  3.1.10  ยึดผู้อ่าน  การเขียนต้องยึดผู้อ่านเป็นหลักว่าจะเขียนให้ใครอ่านมิใช่เขียนให้ 
ตนเองอ่าน การเขียนให้ผู้อื่นอ่านนั้นต้องพยายามอธิบาย บรรยายด้วยภาษาท่ีง่าย ๆ และให้มีเนื้อหาอย่าง
เพียงพอเหมาะสมกับคนที่ต้องการให้อ่าน โดยทั่วไปผู้อ่านหนังสืออาจจะแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
   คนทั่วไป (Layperson) ประเภทนี้จะเชี่ยวชาญเนื้อหาน้อย ปกติก็ไม่อยากจะอ่านหรือ
ค้นคว้าหาความรู้อยู่แล้ว การเขียนจึงต้องกระตุ้นเสริมแรงจูงใจให้อยากอ่าน ใช้ค าศัพท์ทั่ว ๆ ไป และใช้ลีลา
การเขียนที่ดึงดูดความสนใจ แต่ต้องไม่มีรายละเอียดมากนัก 
  ผู้รู้ ประเภทนี้สนใจกระบวนการและรายละเอียดของเนื้อหาการเขียนจึงต้องเน้นที่วิธีการ
หรือกระบวนการ ไม่จ าเป็นต้องให้ข้อมูลพ้ืนฐานหรือรายละเอียดของเนื้อหาที่รู้ ๆ กันอยู่แล้วในวงวิชาการนั้น 
ๆ  
             ผู้บริหารประเภทนี้ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นรายละเอียดส าหรับใช้ในการตัดสินใจ
โดยตรง การเขียนจึงต้องใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับและข้อมูลเชิงเป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินใจ ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดอย่างยืดยาว 
  ผู้ใช้ผลงาน ประเภทนี้ต้องการอ่านเพ่ือค้นหาวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ จึงต้อง
เขียนขั้นตอนและวิธีการท าวิจัยทุกขั้นตอนให้มีรายละเอียดมากพอที่จะน าไปปฏิบัติตามได้ 
  ผสม ประเภทนี้มีลักษณะผสมกันอยู่ในคน คนเดียวกัน การเขียนจึงต้องผสมผสาน
เนื้อหาและลีลาการเขียนให้เข้าและไปด้วยกันได้ เช่น 
  คนทั่วไป/ผู้บริหาร ต้องเขียนกระตุ้นเสริมแรงจูงใจให้เขาอ่าน ชี้ประโยชน์ที่จะได้รับ 
และต้องมีรายละเอียดในส่วนที่เขาต้องใช้ในการตัดสินใจประกอบด้วย 
   ผู้รู้/ผู้บริหาร ต้องเขียนอธิบายให้รายละเอียดมากพอที่จะน าไปใช้ตัดสินใจและปฏิบัติ
ตามได้ 
  คนทั่วไป/ผู้ใช้ ต้องเขียนกระตุ้นเสริมแรงจูงใจให้อ่าน โดยให้ข้อมูลและรายละเอียดมาก
พอสมควร 
  3.1.11 ความมีจรรยาบรรณของนักวิจัย การเขียนรายงานวิจัย ควรต้องค านึงถึงจรรยาบรรณของ
นักวิจัยดังนี้ 
  1) ความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรมทางวิชาการ 
       การเขียนรายงานการวิจัย ต้องรายงานผลการวิจัยตรงตามผลการวิจัยที่ค้นพบไม่
บิดเบือนข้อมูลหรือข้อค้นพบทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนผลงานวิจัยของ
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ผู้อื่น ในกรณีที่ได้คัดลอกข้อความ ประโยคหรือข้อมูลของผู้อื่น ต้องอ้างอิงชื่อบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อความ 
ประโยคหรือข้อมูลนั้นๆ ด้วย 
   2) เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
      การเขียนรายงานวิจัย ในบางกรณี ผู้วิจัยต้องปกปิดชื่อผู้ให้ข้อมูล ไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้
ข้อมูลในรายงานการวิจัย เพราะจะน าความเสียหายหรือผลกระทบทางด้านลบต่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
ได ้
   3) น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
       การน าเสนอผลการวิจัยต่อสังคม ต้องไม่ขยายผลการวิจัยหรือข้อค้นพบทางวิชาการที่
เกินความเป็นจริง ไม่รายงานผลการวิจัยในลักษณะที่เป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูลหรือบิดเบือนผลการวิจัย
เพราะจะก่อให้เกิดผลเสีย เมื่อมีบุคคลอ่ืนๆ น าข้อมูลหรือผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงต่อๆไป นอกจากนี้ไม่ใช้
ผลการวิจัยไปในทางที่มิชอบ 
    

  3.2 ขั้นตอนการเขียนรายงานทางการวิจัย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2553 : 20-22) 
  การเขียนรายงานทางการวิจัยอาจแบ่งเป็นขั้นตอน เพ่ือสะดวกในการเขียน ได้ดังนี้ 
   3.2.1 ก าหนดหัวข้อเรื่อง ข้ันแรกจะต้องก าหนดหรือตั้งชื่อหัวข้อเรื่องก่อนว่า จะเขียนในเรื่องอะไร 
ซึ่งอาจจะใช้ชื่อเรื่องที่เป็นหัวข้อเรื่องของโครงเสนอการวิจัยที่ได้ท าเสนอไว้ก่อน หรือตั้งใหม่ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเสนอเฉพาะในตอนนั้น ๆ ก็ได้ การท าวิจัย 1 เรื่อง อาจเขียนรายงานได้หลายเรื่อง 
   3.2.2 ก าหนดขอบเขตและท าความเข้าใจหัวข้อเรื่อง จากหัวข้อเรื่องก่อนเขียนจะต้องก าหนด
ขอบเขตของหัวข้อเรื่องให้ชัดเจนว่า ต้องการเสนอกว้างขวางแค่ไหน จะเสนออะไรบ้าง และอะไรบ้างที่จะไม่
เสนอ เมื่อก าหนดขอบเขตได้แล้ว ต่อไปต้องท าความเข้าใจด้วยการตีความหมาย วิเคราะห์ค าข้อความและเเนว
ความคิด รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
   3.2.3 วางโครงเรื่อง เป็นการก าหนดโครงสร้างเรื่องที่จะเขียนควรเริ่มจากก าหนดหัวข้อเรื่อง
ใหญ่ๆ ก่อนว่า จะกล่าวถึงเรื่องอะไร จะท าเป็นบทหรือไม่ ถ้าท าเป็นบท จะมีกี่บท ถ้าไม่ท าเป็นบท จะมีหัวข้อ
เรื่องใหญ่ ๆ อะไรบ้าง แต่ละบทหรือแต่ละหัวข้อใหญ่จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอะไรบ้าง จัดเรียงหัวข้อตามล าดับ 
การวางโครงเรื่องก็คือการท าสารบัญเนื้อหาที่จะเขียนนั่นเอง ควรท าไว้อย่างละเอียด ครบถ้วนทุกหัวข้ อ ตาม
ข้อมูลที่ได้ 
   3.2.4 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เมื่อวางโครงเรื่องที่จะเขียนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงทบทวน 
ส ารวจเนื้อหาจากเอกสารต่าง ๆ และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ควรเก็บรวบรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ต้องพยายามเก็บจากหลาย ๆ แหล่ง หนังสือหลาย ๆเล่ม เพ่ือจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และเนื้อหาไปในตัว อนึ่ง หลังจากรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแล้ว  อาจจะต้องมีการปรับโครงเรื่องใหม่ ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาที่รวบรวมมาก็ได้ 
   3.2.5 รวบรวมข้อมูลสนาม ข้อมูลสนามเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยตรง จ าเป็นจะต้อง
ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล จัดเตรียมท าเป็นตารางไว้ให้เรียบร้อยก่อนเขียนรายงาน 
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   3.2.6 เขียนฉบับร่าง เริ่มเขียนฉบับร่างตามโครงเรื่อง เรียงตามล าดับของหัวข้อเรื่องใหญ่และ
หัวข้อเรื่องย่อยที่ก าหนดไว้ การเขียนควรท าความเข้าใจข้อมูล เนื้อหาสาระของบท ตอน หรือหัวข้อนั้น  ๆ 
อย่างละเอียดและครบถ้วน เพ่ือให้ทราบว่าจะเขียนอะไรบ้างทั้งหมด และในหัวข้อนั้นจะเสนออะไรเป็นใจความ
ส าคัญก่อน จากนั้นจึงเรียบเรียงเขียน 
   3.2.7 แก้ไขและขัดเกลา หลังจากเขียนฉบับร่างเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จึงน ามาอ่านใหม่ 
ท าความเข้าใจตลอดทั้งเรื่อง เพ่ือตรวจสอบค านวณภาษา ข้อมูล ความถูกต้องของเนื้อหา และความสอดคล้อง
ต่อเนื่องของเรื่องจะได้แก้ไขและพัดเกลาให้เรียบร้อย 
   3.2.8 ส่งให้เพ่ือนและผู้รู้อ่าน วิจารณ์  จากที่ได้แก้ไข ขัดเกลาเรียบร้อยแล้ว จัดพิมพ์เป็นฉบับร่าง 
ควรส่งให้เพ่ือน ๆ อ่านและวิจารณ์เสียก่อน จึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นได้
อ่าน และขอค าวิจารณ์รวบรวมข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาวิเคราะห์ใช้เป็นแนว
ทางแก้ไขให้สมบูรณ์อีกครั้ง 
  3.2.9 เขียนฉบับสมบูรณ์  น าฉบับร่างมาอ่านให้ตลอดทั้งเล่มอีกครั้งพร้อมน าข้อวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือน ๆ และผู้เชี่ยวชาญมาใช้ประกอบการแก้ไข ปรับปรุง จัดท าให้เป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 

  3.3 การใช้ภาษาในการเขียนรายงานทางการวิจัย(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2553 : 26-28) 
 การใช้ภาษาในการเขียนรายงานทางการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญมาก การใช้ ภาษาได้สละสลวย 

กะทัดรัด อ่านเข้าใจ ย่อมท าให้รายงานทางการวิจัยมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน การเขียนรายงานทางการวิจัยมีหลักการ
ใช้ภาษาดังนี้(ปรับเพิ่มเติมจาก ประวีณ ณ นคร 2515 :7-31) 

 3.3.1 ถูกต้อง คือจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เขียนเป็นประโยคสมบูรณ์ มี 
ประธาน กริยา กรรมถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มิใช่เขียนเป็นประโยควลี โดยไม่มีประธาน กริยา หรือมี
ประโยคเหตุแล้วไม่มีประโยคผล ส่วนค าประธานอาจจะละไว้ในฐานเข้าใจได้บ้าง (มิใช่ละไว้ในฐานไม่เข้าใจ) 
แต่ต้องระมัดระวังอาจเข้าใจผิดได้อีกอย่างหนึ่ง การใช้ภาษาถูกต้อง ยังจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามความนิยมของ
คนทั่วไป ไม่ใช่ภาษาที่ไม่นิยมใช้กันหรือนิยมใช้เฉพาะคนไม่ควรใช้ภาษาพูดมาใช้ในการเขียนรายงานทางการ
วิจัย 
          3.3.2 ได้สาระสมบูรณ์ คือ สิ้นกระแสความ จะต้องเขียนระบุไปให้ครบถ้วนทั้งส่วนที่เป็นเหตูและ
ส่วนที่เป็นผลที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบ 
         3.3.3 ชัดเจน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ข้อความที่เขียนจะต้องชัดเจน ไม่ก ากวม หรือคลุมเครือ หรือมี
แง่ท่ีต้องตีความกัน ในการเขียนแม้จะต้องเพ่ิมข้อความให้ยาวออกไปนิดหน่อย เพื่อให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ก็ยัง
ดีกว่าที่จะเขียนสั้น แต่ไม่ชัดเจนอนึ่งที่ว่า ชัดเจน ยังหมายถึง ยื่นยันในสิ่งที่ยืนยันได้ และไม่ยืนยันในสิ่งที่ยัง
ยืนยันไม่ได้ด้วย คือสิ่งที่ยังไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ไม่ควรใช้ค ายืนยันให้เป็นการ
ผูกขาด ควรใช้ค าแบ่งรับแบ่งสู้แทน 
           3.3.4 กะทัดรัด แม้จะควรเขียนให้ข้อความชัดเจน แต่ก็ควรให้ข้อความกะทัดรัด ไม่ใช้ถ้อยค า
ฟุ่มเฟือยเกินจ าเป็น 
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          3.3.5 ล าดับความดี ก่อนเขียนจะต้องศึกษา พิจารณาวางโครงเรื่องที่จะให้ผ่านทราบก่อนว่าจะมี
เรื่องอะไรบ้างที่ต้องการให้ทราบ แล้วเรียบเรียงล าดับเรื่องตามความส าคัญและความเหมาะสมของเรื่องนั้น ๆ  
          3.3.6 แต่ละวรรคตอนเป็นเอกภาพ การเขียนรายงานทางการวิจัยจะต้องแบ่งประโยค วรรค และ
ตอนหรือย่อหน้าให้ถูกต้อง และจะต้องให้เนื้อความในแต่ละประโยค แต่ละวรรค แต่ละย่อหน้าเป็นเอกภาพ 
ต่อเนื่องกันในแต่ละย่อหน้าควรกล่าวถึงสิ่งส าคัญเพียงสิ่งเดียว ถ้ามีหลายสิ่งที่จะต้องกล่าวถึงก็ควรแยกขึ้นย่อ
หน้าใหม่ 
          3.3.7 ความแต่ละวรรค ตอน เชื่อมโยงกลมกลืนสัมพันธ์กันดี ข้อความที่แบ่งเป็นประโยคเป็นตอน
แล้วนั้น ควรจะให้มีค าเชื่อมโยงให้ต่อกันถูกต้อง สละสลวยด้วย พยายามใช้ค าเชื่อมให้ถูกต้องว่าเมื่อใดควรใช้
ค า เชื่อมประเภทใด และ แต่ กับ เมื่อ ฉะนั้น ควรใช้เมื่อใด ควรท าความเข้าใจในการใช้ให้ถูกต้อง 
 3.3.8 คงเส้นคงวา เนื้อความที่เขียนในรายงานทางการวิจัยจะต้องให้มีลักษณะคงเส้นคงว่า ถ้า
กล่าวอย่างไรไว้ในตอนต้น ก็ควรกล่าวหรือเขียนอย่างนั้นในตอนท้าย อย่าให้เป็นแบบหัวมงกุฎท้าย มังกร 
 3.3.9 ตรงประเด็นเน้นจุด จัดให้มีข้อความเน้นจุดตามเรื่องที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้อ่าน อ่านแล้วเข้าใจ
เรื่องได้ถูกต้อง ถ้าเขียนวกวนไปมา ไม่เน้นจุดที่ต้องการ จะท าให้ผู้อ่าน อ่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจยาก 

  3.3.10 ถ้อยค าที่ใช้ต้องมีเหตุผลน่าเชื้อถือ คือมีหลักฐานอ้างอิงไม่ควรกล่าวลอย ๆ  
เรื่อย ๆ ไปจนท าให้ผู้อ่านนึกค้านอยู่ตลอดเวลา 

 3.3.11 สุภาพและลื่น  ใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ ไม่แข็งกระด้าง รวมทั้งค าที่อ่านแล้ว ลื่นหู ไม่ตะกุก ตะ
กัก นิ่มนวล โดยเฉพาะในตอนเขียนข้อเสนอแนะ 
 

  3.4 ข้อบกพร่องในรายงานทางการวิจัย(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2553 : 28-30) 
   รายงานทางการวิจัยมีข้อบกพร่องที่พบบ่อย ๆ ที่ส าคัญได้แก่ 

          3.4.1 การเขียนสะกด การันต์ผิด อาจเนื่องจากตรวจทานไม่เรียบร้อยและเขียนสะกด การันต์ผิด
ก็ได้ เพราะภาษาไทยมีหลายค าที่ใช้สับสน เช่น กระบวนการด าเนินงาน มักเขียนผิดเป็นขบวนการด าเนินงาน 
กะทัดรัด มักเขียนผิดเป็น  กะทัดรัด ขีดคั่น มักเขียนผิดเป็น ขีดขั้น เป็นต้น ฉะนั้นในการเขียนรายงานทางการ
วิจัยควรใช้พจนานุกรม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปิดตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วก็
ต้องตรวจสอบภาษา ตัวสะกด การันต์ให้ถูกต้อง 
         3.4.2 การคัดลอกข้อความและตัวเลขผิด มักพบบ่อยว่า มีการคัดลอกตัวเลขจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผิดพลาด ลอกกลับกัน เช่น 36 ลอกเป็น 63 หรือลอกผิดไปจากเดิมเลยก็มี ส่วนข้อความมักจะลอกตกไป
บางค าหรือเพ่ิมเข้าไปบ้างก็มี การลอกจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจากต้นฉบับของผู้อ่ืนอาจ
ผิดพลาดได้ควรตรวจสอบให้ชัดเจน 
         3.4.3 การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ได้แก่ ใช้ภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียนหรือใช้ค าไม่สอดคล้องกัน 
เช่นตอนแรกใช้ค าว่า สตรี แต่พอกล่าวถึงชายก็ใช้ผู้ชายแทนที่จะใช้ค าว่า บุรุษ แต่ถ้าจะใช้ผู้ชาย ตอนแรกก็ควร
ใช้ผู้หญิง จึงจะสอดคล้องกัน เป็นต้น 
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         3.4.4 การใช้ภาษาไม่กระจ่างแจ้ง ได้แก่ ใช้ค าบางค าที่ละรายละเอียดไว้ เช่น ตามที่กล่าวมาแล้ว 
ไม่ชัดเจนเพราะไม่ทราบว่ากล่าวมาแล้วในตอนไหน วรรคไหน หรือบทไหน หรือกล่าวไว้ในเรื่องอะไร ควรระบุ
ไปเลยว่ากล่าวมาแล้วในเรื่องอะไร ตอนไหน บทไหน หรือหน้าไหน หรือใช้ค าที่ใส่ค าขยายไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่
ทราบว่าค าขยายนั้นขยายค าใด เช่น การวิจัยครั้งนี้ได้ให้บทเรียนแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น อย่างมาก ค าว่า 
อย่างมากเป็นค าขยายให้บทเรียน ควรจะวางไว้ใกล้ชิดกันจะท าให้ชัดเจนขึ้น 
          3.4.5 การใช้ภาษาไม่สละสลวย  ส่วนมากมักจะใช้เขียนเป็นส านวนภาษาอังกฤษ เช่น ปัญหาการ
วิจัยเรื่องนี้ได้ถูกหยิบยกข้ึนมาพิจารณาหลายครั้งแล้ว ทฤษฎีการย้ายถิ่นเป็นทฤษฎีที่ยากต่อการท าความเข้าใจ 
เป็นต้น 
          3.4.6 การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง ข้อบกพร่องในประเด็นนี้พบทั้งการเว้นวรรคในที่ไม่ควรเว้น 
และไม่เว้นวรรคในที่ควรเว้น 
          3.4.7 ประโยคยาวเกินไป การใช้ประโยคยาว ๆ ท าให้เข้าใจยาก ควรใช้ประโยคสั้นๆ แต่ละ
ประโยคควรเขียนไม่เกิน 7 ค า และแต่ละย่อหน้าไม่ควรเกิน 17 ประโยคหรือ 7 บรรทัด 
         3.4.8 ใช้รูปแบบและระเบียบการเขียนสับสน การตั้งหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยไม่มีระบบหรือใช้ระบบ
ต่างกัน จนไม่ทราบว่าหัวข้อใดเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อย นอกจากนั้นการจัดเรียงความคิดยังสับสน อ่านวกไป
เวียนมา 
          3.4.9 สรุปเร็วไป เหตุกับผลไม่ไปด้วยกัน หรือมีแต่เหตุ ผลไม่มี หรือมีผล แต่ขาดเหตุ หรือ
กล่าวถึงเเต่เรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องอ่ืนที่เข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องเดียวกัน 
           3.4.10 ใช้ค าใหญ่ (ค าสาธารณะ) เป็นค าท่ีใช้กับทุกเรื่อง ซึ่งเป็นค าศัพท์เฉพาะที่ต้องให้ 
ความหมายที่เจาะจงจึงจะเข้าใจ เช่น ตัวอย่าง ประชากร ควรเปลี่ยนเป็นค าเฉพาะที่ตรงกับความหมายในการ
วิจัยครั้งนี้ ถ้าการวิจัยครั้งนี้ตัวอย่างหมายถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก็ให้ใช้นักเรียนแทนค าว่าตัวอย่าง 
เป็นต้น 
 

บทสรุป 

 การเขียนโครงการวิจัยประกอบด้วย 1)ชื่อโครงการวิจัย2)ประเภทของงานวิจัยและสาขาที่ท าวิจัย 3)
ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย  4)ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 5)วัตถุประสงค์ของการวิจัย 6)สมมติฐานการ
วิจัย 7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8)งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง 9)วิธีวิจัย 10)ขอบเขตของการ
วิจัย 11)สถานที่ท าการวิจัย 12) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย13) ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน 
14) งบประมาณ 
 ส่วนรายงานการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อเรื่อง  และส่วนท้าย ซึ่งในแต่ละ
ส่วนจะประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ดังนี้ 1) ส่วนน า ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ ตามล าดับดังนี้1.1 ปกนอก 1.2 
ปกใน 1.3 บทคัดย่อ1.4 ค าน าและกิตติกรรมประกาศ1.5 สารบัญเนื้อหา 1.6 สารบัญตาราง 1.7 สารบัญภาพ
2) ส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วย 2.1 บทน า 2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.3 วิธีด าเนินการวิจัย 2.4  ผล
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การวิเคราะห์ข้อมูล 2.5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 3) ส่วนท้ายและส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย3.1 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  3.2 ภาคผนวก 3.3 ประวัติผู้วิจัย 
 

 

 

 


