หนวยที่ 14 รายงานการวิจัย และเผยแพรงานวิจัย
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของรายงานการวิจัย
ความหมายของรายงานการวิจัย รายงานการวิจัยเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวิจยั เพื่อเสนอ
ผลการวิจัยที่ไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบตอหนวยงานที่เกีย่ วของหรือสาธารณชน โดยกลาวถึงขอคนพบที่ได รายละเอียด
และสาระสําคัญตาง ๆ ของการวิจัยทีไ่ ดทําไป เพื่อที่จะเผยแพรผลการวิจัยใหผูอื่นทราบและนําผลการวิจัยไปใช และเปน
หลักฐานในการทําวิจัย ตลอดจนนําไปใชอางอิงในการศึกษาหรือคนควาเกีย่ วกับเรือ่ งนั้นตอไป
ความสําคัญของงานวิจัย มีความสําคัญตองานที่ทํา งานวิชาการ นักวิจัย และสาธารณชน ดังนี้
1. งานที่ทํา การพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ จําเปนตองใชผลงานวิจัยของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือหนวยงาน มา
ประยุกตใชในการทํางานเพือ่ พัฒนางานใหกาวหนามีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. งานวิชาการ รายงานการวิจัยเปนแหลงทีใ่ ชในการเผยแพรผลการวิจัย เพื่อใหนักวิชาการ และผูเกีย่ วของนําขอคนพบหรือ
ความรูที่ไดในการวิจยั ไปประยุกตใชในการพัฒนางานวิชาการ เกิดองคความรูใหมๆ และสรางผลงานวิชาการให
เจริญกาวหนา
3. นักวิจัย รายงานการวิจัยเปนขั้นตอนที่ทําใหนกั วิจัยไดมีโอกาสในการเสนอและเผยแพรขอคนพบและความรูที่ไดจาก
การศึกษาคนควาวิจัยใหผูอื่นไดรับทราบ หรือเขาใจ เปนเอกสารที่ตองสงใหกับแหลงทุนอุดหนุนงานวิจยั หรือสง
สถาบันการศึกษาเพื่อขอจบการศึกษา
4. สาธารณชน ทําใหสาธารณชนไดรับทราบขอคนพบหรือความรูที่ไดจากการวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชนในการอางอิงใน
การเพิ่มความรูใหม ๆ ในการศึกษาหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนาหนวยงาน วิชาชีพ สังคมสาธารณสุขของ
ประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึน้
ประเภทของรายงานการวิจยั ในการวิจัยมีรายงานอยู 2 ประเภท คือ
1. รายงานที่ทาํ ในระหวางการทําวิจัย หรือเรียกวา รายงานความกาวหนาการวิจัย เปนเอกสารรายงานที่นักวิจยั หรือคณะวิจัย
โดยหัวหนาโครงการวิจัยจัดทําขึ้นในระหวางการทําวิจัย ในกรณีที่ขอทุนอุดหนุนงานวิจยั เพื่อรายงานผล ความกาวหนา
ปญหาที่พบ ใชจายงบประมาณ แผนการดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมทุนอุดหนุนการวิจยั ของแหลง
ทุนอุดหนุนทีใ่ หทุนในการวิจัยเปนระยะ ๆ ตามงวดการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจยั ที่ไดรับในขณะทําการวิจัย
2. รายงานที่ทาํ ภายหลังจากที่ไดดําเนินการวิจัยเสร็จแลว หรือเรียกวา รายงานการวิจยั แบงเปน 2 ประเภทคือ
1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เปนรายงานการวิจยั แบบยาวที่นักวิจัยตองเสนอเนื้อหาสาระของการวิจยั ในเรื่องที่ศึกษา
ทุกขั้นตอนอยางระเอียดและเปนระบบ ตั้งแตเริ่มตนการทําวิจยั จนถึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะการวิจยั เพือ่ ออก
เผยแพรและ หรือสงใหกับแหลงทุนอุดหนุนงานวิจยั หรือสถาบันการศึกษาของนักศึกษาที่ทําวิจัย
2) รายงานการวิจัยฉบับยอ เปนรายงานการวิจัยแบบสั้นที่นักวิจัยเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะหัวขอและประเด็นที่สําคัญ ๆ ของ
การวิจยั ในเรื่องที่ศึกษาวิจัยเทานั้น ตัดรายละเอียดปลีกยอยออก เผยแพรในรูปบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการเปนสวน
ใหญ รองลงมาคือ เอกสารในการประชุมวิชาการตาง ๆ จุลสาร และหนังสือพิมพ
หลักการเขียนรายงานการวิจัย ควรยึดหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. รูปแบบรายงาน ตองยึดรูปแบบการเขียนรายงานตามประเภทของรายงานการวิจยั ที่จะเขียน ถูกตองตามหลักวิชาการและ
หลักการเขียนตามรูปแบบรายงานการวิจยั นั้น ๆ
2. การนําเสนอเนื้อหาสาระ ตองถูกตอง มีสาระครบถวน สมบูรณ ชัดเจน ตรงประเด็น และเรียบเรียงขอความไดสอดคลอง
และมีความตอเนื่องกันตั้งแตเริ่มตนจนจบรายงาน ขอมูลเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกยอย อาจใสไวในภาคผนวก

3. ภาษาที่ใช ในรายงานการวิจัยตองถูกตองตามหลักการใชภาษา เชน การเขียนคําที่เปนชื่อศัพททางวิทยาศาสตรใน
ภาษาอังกฤษจะตองใชใหถูกตองตามหลักการเขียนทางวิทยาศาสตร
4. จรรยาบรรณในการนําเสนอเนื้อหาสาระ โดยยึดความถูกตองและความซื่อสัตยในการนําเสนอผลการวิจัย ตองตรงตาม
ขอเท็จจริง ไมเปดเผยขอมูลที่อาจสงผลกระทบตอผูใหขอ มูล ในกรณีที่นําขอมูลของผูอื่นมาใชในรายงานการวิจยั นักวิจยั ตอง
อางอิงแหลงขอมูลเพื่อใหเกียรติแกผูเปนเจาของขอมูลและปองกันปญหาละเมิดลิขสิทธิ์
5. การตรวจทานรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจยั ใหดี ตองปองกันขอผิดพลาด โดยตองมีการตรวจทานเนื้อหาสาระ
ภาษาทีใ่ ช การอางอิง รูปแบบในการนําเสนอ เพื่อใหแนใจในความถูกตองของรายงานการวิจัยที่เผยแพร
ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย มี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นการเตรียมการในการเขียน ขั้นลงมือเขียน และขั้นตรวจทานตนฉบับ
เพื่อจัดพิมพรายงาน
1. ขั้นเตรียมการในการเขียน ผูวิจัยตองใหความสําคัญ เพราะถาไมมีการเตรียมความพรอมที่ดี จะทําใหเกิดปญหาและสงผล
ตอคุณภาพของรายงานการวิจัย นักวิจัยจะตองเตรียมการ ดังนี้
1) เตรียมขอมูลในแตละสวนประกอบของรายงานใหครบ โดยจัดหมวดหมูของขอมูลที่มีอยูตามสวนประกอบและหัวขอ
ของรายงาน พิจารณาสาระขอมูล อาจจะคนหาขอมูลและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชในการอภิปรายผลการวิจัย
2) กําหนดเคาโครงของรายงาน นักวิจยั ตองศึกษารูปแบบการเขียนรายงานตามประเภทของรายงานการวิจัยที่จะเขียน มี
สวนประกอบ หัวขออะไรบาง สําหรับใชเปนกรอบในการเขียนรายงาน เพื่อใหการเขียนรายงานเปนระบบและถูกตองตาม
หลักการเขียน แหลงทุนอุดหนุนงานวิจยั บางแหงจะกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานไว นักวิจยั ตองปฏิบัติตาม
3) กําหนดตารางเวลาในการเขียนรายงานการวิจัย ตองจัดสรรเวลาในการเขียนรายงาน และกําหนดตารางในการเขียน
รายงานการวิจยั ใหเสร็จอยางรวดเร็วตามทีว่ างแผนไวในโครงรางงานวิจัย เพื่อชวยกระตุนและควบคุมในการเขียนรายงาน
2. ขั้นลงมือเขียน ในขั้นตอนลงมือเขียนนี้ ตองยึดหลักการขางตน เพื่อใหรายงานมีคณ
ุ ภาพนาเชื่อถือ และตองเขียนรายงาน
อยางรวดเร็วเทาทีทําไดอาจเริ่มเขียนตั้งแตกําลังวิเคราะหขอมูลหรือวิเคราะหเสร็จใหมๆ เพื่อปองกันการลืมเนื้อหาสาระ
3. ขั้นตรวจทานตนฉบับเพื่อพิมพรายงาน เมื่อเขียนรายงานจบแลวนักวิจัยตองนํามาตรวจทานหลาย ๆ ครั้ง กอนนําไป
จัดพิมพ และเมื่อจัดพิมพเสร็จก็ตองนํามาตรวจในเรื่องความถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ ความสอดคลอง ความ
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระและขอมูลที่นํามาเสนอ การสะกดคําที่ถูกตอง การใชคําและสํานวนภาษาถูกตองตามหลักวิชาการและ
กาลเทศะ ความถูกตองรูปแบบของรายงาน และการอางอิงที่ถูกตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น
การอางอิงในรายงานการวิจยั
ความสําคัญของการอางอิงในรายงานการวิจัย การอางอิงในรายงานการวิจัยมีความสําคัญตอคุณภาพและความนาเชื่อถือของ
รายงานการวิจยั นักวิจยั ผูอาน และผูใชรายงานการวิจัย ดังนี้
1. คุณภาพและความนาเชือ่ ถือของรายงานการวิจัย การอางอิงที่มาของแหลงขอมูล จะเปนสิ่งบงบอกถึงแหลงที่มาของขอมูล
ที่อางอิงหรือนํามาใชในการศึกษาวิจัย ผูอานหรือผูสนใจสมมารถตรวจสอบที่มา เปนการบงชี้ถึงคุณภาพและความนาเชื่อถือ
ของรายงานการวิจัยนั้น ๆ
2. นักวิจัย เปนสิ่งบงบอกถึงความมีจรรยาบรรณของนักวิจัยและการปกปองตัวนักวิจยั เปนการรับรูและเคารพสิทธิ์ใหเกียรติ
เจาของขอความ ถานักวิจยั คัดลอกหรือนําขอมูลของผูอื่นมาใชโดยไมอางอิง ถือเปนการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
3. ผูอานและผูใชรายงานการวิจัย ทราบแหลงที่มาของขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และไปศึกษาเพิ่มเติมได

ระบบอางอิง มีหลายระบบเชน ระบบทูราเบียน ระบบเอพีเอ ระบบแวนคูเวอรและระบบฮารวารด เปนตน โดยระบบทูรา
เบียนและเอพีเอนิยมในสาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สวนระบบแวนคูเวอรและระบบฮารวารดนิยมใชในสาขา
วิทยาศาสตร
วิธีการอางอิง การอางอิงขอมูล ควรทันสมัยและเปนปจจุบันมากที่สุด ควรจะอางอิงจากแหลงที่เปนเจาของโดยตรงเพื่อ
ปองกันการขาดความสมบูรณ โดยทัว่ ไปมีการอางอิง 2 ประเภทคือ อางอิงในสวนเนือ้ หา และอางอิงในสวนทายบท
1. การอางอิงในสวนเนื้อหา เปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความที่อางอิงในสวนเนื้อหา มี 2 แบบคือ
1) การอางอิงแบบนาม – ป (Author-date style) เปนการอางอิงแทรกปนในเนื้อหาโดยระบุแหลงที่มาของขอมูลหรือ
ขอความที่ตองการอางอิงไวในวงเล็บตรงขอมูลหรือขอความนั้นในเนื้อหา
2) การอางอิงแบบเชิงอรรถ (Foot note style) เปนการอางอิงที่แยกแหลงที่มาของขอความหรือขอมูลจากเนื้อหา โดยจะ
อางอิงไวตอนลางของหนากระดาษดวยการใชตัวเลขกํากับระหวางขอความในเนื้อหาและเขียนเชิงอรรถ * ไวดานลางของ
กระดาษหรือเขียนรวมไวทายบท
2. การอางอิงในสวนทายบท เปนการระบุรายชื่อแหลงขอมูลที่นํามาใชในการเขียนและ/หรือในการศึกษาไวในสวนทายบท
เพื่อแสดงถึงการศึกษาคนควาเอกสารสิ่งพิมพ โสตทัศน สื่ออิเลคทรอนิคส และวัสดุตา ง ๆ ของนักวิจัยหรือผูเขียนบทความ
มี 2 แบบคือ เอกสารอางอิง และบรรณานุกรม
1) บรรณานุกรม (References) เปนการอางอิงเรียงลําดับตัวอักษรโดยการรวบรวมบัญชีรายการเอกสาร สิ่งพิมพ โสตทัศน
สื่ออิเลคทรอนิคส ที่นักวิจยั หรือผูเขียนไดศกึ ษาคนควาทั้งหมด ไมตองใสตัวเลขกํากับหนารายการเอกสาร และจะตองเรียง
เอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ
2) เอกสารอางอิง (Bibliographies) เปนการอางอิงเรียงลําดับตามการอางอิง โดยรวบรวมบัญชีรายชื่อเอกสารเฉพาะที่ได
อางอิงขอความไวในเนื้อหาทั้งหมดเทานัน้ การเขียนเอกสารอางอิงจะตามตัวเลข หรือเรียงตามลําดับการอางอิง ซึ่งมีรูปแบบ
การเขียนเชนเดียวกับบรรณานุกรม
รายงานความกาวหนางานวิจัย เปนเอกสารรายงานที่นักวิจัยจัดทําขึ้นระหวางทําการวิจัย กรณีที่ขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนอุดหนุนงานวิจยั เพือ่ รายงานความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยและผลการดําเนินการวิจยั เปนระยะ ๆ ตั้งแตเริ่ม
โครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัยใหกับแหลงทุนอุดหนุน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการใชทุนอุดหนุน
การวิจยั และยังเปนสิ่งกระตุน นักวิจยั ใหทาํ การวิจยั ใหเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ทั้งนี้รายงานความกาวหนาการวิจยั โดยทัว่ ไป
ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนนําและสวนเนื้อหา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเมื่อเสร็จการวิจยั เพื่อเปนหลักฐานการทําวิจัยและเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย
ของนักวิจัย ซึง่ มีความสําคัญตอนักวิจัยและสาธารณชน โดยทัว่ ไป ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อหา สวนอางอิง
สวนภาคผนวก
รายงานการวิจัยฉบับยอ มีความสําคัญในการเผยแพรผลการวิจัยสูสาธารณชนและการนําเสนอใหผบู ริหารและผูป ฏิบัติงานให
รับทราบ โดยไมตองใชเวลามากในการอานรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจยั ฉบับยอมีหลายแบบ ขึ้นอยูก ับ
จุดประสงคของนักวิจัยวาจะนําเสนอในแหลงใด เพราะรูปแบบการนําเสนอจะแตกตางกันในบางประการตามแหลงที่
นําเสนอ โดยทั่วไป ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อหา สวนอางอิง และสวนภาคผนวก และการเขียนเนื้อหาในแต
ละสวนจะสรุปมาแตละประเด็นที่สําคัญเทานั้น
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