
บทที่ 2 
องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ 

 
 วิทยานิพนธ์อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนแรก 
 2. ส่วนเนื้อหา 
 3. ส่วนอ้างอิง 
 4. ส่วนภาคผนวก 
 5. ส่วนประวัติผู้วิจัย 
 

 ส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 3 นั้น ต้องมีครบถ้วนในวิทยานิพนธ์ ส าหรับส่วนที่ 4 และ 5 นั้น มี ได้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมอองวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่อง 
 
ส่วนที่หนึ่ง: ส่วนแรก 
 
 ส่วนแรกมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้ 
 
 1. ปกนอก (Front Cover) 
  เป็นหน้าแรกอองวิทยานิพนธ์ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1.1 วิทยานิพนธ์ใช้กระดาษปกแอ็ง สีเอียวเอ้ม และเดินอักษรสีทองทั้งหน้า 
  1.2 ในการวางหน้ากระดาษให้เว้นหน้ากระดาษทางซ้ายมือและอวามือระยะเท่ากัน
ทุกบรรทัด 
  1.3 แบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 4 ส่วน จากบนลงล่าง ดังนี้ 
   1.3.1 ส่วนที่ 1 ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงอลา : วางตรงกลางหน้า ห่างริม
กระดาษบน 1.5 นิ้ว ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงอลาอนาดความสูง 1.5 นิ้ว 
   1.3.2 ส่วนที่ 2 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : วางห่างจากตรามหาวิทยาลัยลงมา
ประมาณ 1 นิ้ว หากชื่อวิทยานิพนธ์ยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ในลักษณะรูปหน้าจั่ว
กลับให้สวยงาม 
   1.3.3 ส่วนที่ 3 ชื่อผู้เอียนวิทยานิพนธ์ : ไม่ต้องใช้ค าน าหน้านามชื่อ เช่น นาย 
นาง นางสาว ยศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้าระหว่างชื่อ
วิทยานิพนธ์กับบรรทัดแรกอองอ้อความส่วนที่ 4  
   1.3.4 ส่วนที่ 4 บรรทัดที่ 1 และ 2 ให้ระบุชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยว่า
เป็นหลักสูตรระดับใดอองมหาวิทยาลัยราชภัฏสงอลา บรรทัดที่ 3 ให้พิมพ์ ปี พ.ศ. ของปีการศึกษาที่ผู้ท า
วิทยานิพนธ์ส าเร็จการศึกษา และบรรทัดที่ 4 ให้ระบุว่าเป็นลิอสิทธิ์อองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงอลา โดยพิมพ์ในลักษณะหน้าจั่วกลับและจัดระยะให้สมดุลกับอ้อความอ้างต้น  
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  1.5 ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ปก ส าหรับชื่อเรื่องให้ใช้ 20 พอยท์หนา ชื่อผู้วิจัยให้ใช้ 
20 พอยท์หนา และส่วนล่างสุดให้ใช้ 18 พอยท์หนา 
  1.4 สันปก ให้วางตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงอลาอนาดความสูงประมาณ 1 นิ้ว 
พิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย ชื่อผู้เอียนวิทยานิพนธ์ และปีท่ีส าเร็จการศึกษา  
 
 2. กระดาษเปล่า (Blank Page) 
  ให้ใส่กระดาษเปล่าถัดจากปกนอกด้านหน้า และก่อนปกหลัง อย่างละ 1 แผ่น 
 
 3. ปกใน (Title Page)  
  ประกอบด้วย 2 หน้า หน้าแรกให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย หน้าถัดมาเป็นหน้าชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ส าหรับวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษให้เรียงล าดับแผ่นแรกเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นถัด
มาเป็นภาษาไทย 
  การพิมพ์อ้อความต่าง ๆ อองปกให้เรียงตามล าดับบนลงล่าง ดังนี้ 
  3.1 ไม่ต้องมีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงอลาที่ส่วนบนอองกระดาษ 
  3.2 ชื่อวิทยานิพนธ์: อยู่ห่างจากริมกระดาษด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว ตัวอักษรอนาด 
20 พอยท ์
  3.3 ชื่อผู้เอียนวิทยานิพนธ์: อยู่กึ่งกลางระหว่างชื่อวิทยานิพนธ์กับอ้อความส่วนล่าง 
ตัวอักษรอนาด 18 พอยท์ 
  3.4 ส่วนล่างสุดอองหน้าให้ระบุอ้อความว่า 
 

 
 
 
 
 
 

  การเว้นระยะบรรทัดริมกระดาษด้านบนและล่างในหน้าชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ท าเช่นเดียวกับ
หน้าที่เรื่องภาษาไทย ใช้อกัษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด อนาดตัวอักษรเท่ากับที่ใช้พิมพ์ในเนื้อหา  
 
 4. ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (Approval Form) 
  หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ให้มีการระบุการยอมรับวิทยานิพนธ์ พร้อมลายมือชื่อ ชื่อออง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดหน้าอนุมัติมีดังนี้ 
  4.1 อ้อความบรรทัดแรกอองหน้า พิมพ์ห่างจากริมกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
  4.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ 
  4.3 ชื่อผู้เอียน ให้ใส่ค าน าหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว ยศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือ
สมณศักดิ์) 
  4.4 ชื่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้ใส่ต าแหน่งทางวิชาการน าหน้าชื่อ 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งอองการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา................................มหาบัณฑิต 
สาอาวิชา..................................... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงอลา 

พ.ศ. .................. [ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา] 
 

ลิอสิทธิ์อองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงอลา 
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  4.5 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ใส่ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ปรากฏใน
ค าสั่งแต่งตั้ง น าหน้าชื่อ 
  4.6 ส่วนอองการลงนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ควรพิมพ์อ้อความว่า“คณะกรรมการ 
สอบวิทยานิพนธ์” ห่างจากส่วนที่พิมพ์ชื่อคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย โดยเว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์ 
  4.7 ส่วนอองการลงนามให้พิมพ์เส้นใต้ด้วยจุดไอ่ปลา (……….) 
 
  วิธีพิมพ์รายนามอาจารย์ในวิทยานิพนธ์ 
  ค าน าหน้ารายนามอาจารย์ในวิทยานิพนธ์ ให้ใส่ต าแหน่งทางวิชาการ และยศ เรียง
ตามล าดับ หากไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ หรือยศ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง ก็ให้ใส่เฉพาะ
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือยศ ที่มีนั้น หากไม่มีทั้งต าแหน่งทางวิชาการและยศ ให้ใช้ค าว่า “อาจารย์” ใน
ภาษาไทย และใช้ค าว่า Mr. Mrs. หรือ Ms. ในภาษาอังกฤษ 
   ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. บทคัดย่อ (Abstract) 
  โดยปกติแล้วบทคัดย่อมักจะเป็นอ้อความสั้น ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่านได้อ่านเนื้อเรื่อง
อองการวิจัยอย่างย่อ ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรจะอ่านผลการวิจัยนั้นทั้งฉบับหรือไม่ โดยระบุความเป็นมา
อองการวิจัย วัตถุประสงค์อองการวิจัย ออบเอตอองการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และอ้อเสนอแนะ
ที่ส าคัญ รายละเอียดในการพิมพ์บทคัดย่อมีดังนี้ 
  บทคัดย่อภาษาไทย 
  1) อ้อความบรรทัดแรกอองหน้า พิมพ์ห่างจากริมกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
  2) ชื่อวิทยานิพนธ์ และปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
  3) ชื่อปริญญาที่ได้รับ และสาอาวิชาทีศ่ึกษา 
  4) ชื่อผู้เอียน ให้ใส่ค าน าหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว ยศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือ
สมณศักดิ์) 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  โชติเกษมศรี 
 Associate Professor Dr.Saowapa Chotikasemsri 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
 Assistant Professor Dr.Kanut Thatthong 
 

 ดร.นพ.สุวิช  ธรรมปาโล 
 Dr.suwich  Thammapalo 
   

 ดร.สธน  เสนาสวสัดิ์ 
 Dr.Saton saynasawat 
 
  
 
 



 13 

  5) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้ใส่ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ปรากฏใน
ค าสั่งแต่งตั้ง น าหน้าชื่อ 
  6) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้ใส่ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ปรากฏ
ในค าสั่งแต่งตั้ง น าหน้าชื่อ 
  7) เว้นระยะบรรทัด 1 บรรทัดพิมพ์จากชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิมพ์ค าว่า 
“บทคัดย่อ” วางไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ อักษรตัวหนาอนาด 16 แล้วเว้นระยะอีก 1 บรรทัดพิมพ์ ก่อน
พิมพ์เนื้อความ  
  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  1) อ้อความบรรทัดแรกอองหน้า พิมพ์ห่างจากริมกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ก่อนพิมพ์ชื่อ
เรื่องซึ่งประกอบด้วย Thesis title, Researcher, Academic year, Degree, Thesis Advisory 
  2) ชื่อวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและใช้ตัวพิมพ์ใหญ่อึ้นต้นเฉพาะค าส าคัญ 
(ยกเว้น article, preposition, conjunction) 
  3) เว้นระยะบรรทัด 1 บรรทัดพิมพ์จากชื่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิมพ์ค าว่า 
“Abstract” วางไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ อักษรตัวหนาอนาด 18 แล้วเว้นระยะอีก 1 บรรทัดพิมพ์ ก่อน
พิมพ์เนื้อความ 
 

  การเขียนบทคัดย่อควรเขียนให้ต่อเนื่องกันในลักษณะความเรียง โดยระบุรายละเอียด
เป็นย่อหน้าดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ ออบเอตการวิจัย วิธีการวิจัย วิธีการเก็บอ้อมูล เครื่องมือที่ใช้ จ านวน
และลักษณะอองกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ดังตัวอย่าง 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ... 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา... 2) เปรียบเทียบ... และ 3)... 
   

   The purpose of this research was to… 
   The purpose of this research were as follows: 1) to…; 2) to…; and 3) to…; 
   The purpose of this study were 1) to…; 2) to…; and 3) to…; 
   The objectives of this research were 1) to…; 2) to…; and 3) to…; 
   The purpose of this research was to examine… 
แล้วระบุรายละเอียดที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วในอ้อ 1) 
 

  2) ผลการวิจัยโดยสังเอป ดังตัวอย่าง 
   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)... 2)... 3)... 
   The results of this study were 1)…; 2)…; and 3)… 
   The study revealed that… 
   The result of the study as follow: 
 

  3) อ้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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  ทั้งนี้ อ้อความที่ใช้ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษอาจใช้อ้อความนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้
ตามความเหมาะสมตามหลักวิชาอองศาสตร์แต่ละสาอา โดยให้พิมพ์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดไว้ ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับ
บทคัดย่อภาษาไทยไว้ก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 

 6. กรณีที่ได้รับทุน  
  ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ให้ทุน หรือวิจัยที่ได้รับทุนด้วย  
 

 7. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) 
  กิตติกรรมประกาศ เป็นอ้อความสั้น ๆ จะกล่าวออบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือที่ท าให้
งานวิจัยส าเร็จ โดยส่วนใหญ่จะกล่าวออบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษา ผู้ให้อ้อมูล ผู้วิเคราะห์
อ้อมูล และผู้จัดส่งอ้อมูล รายละเอียดในการพิมพ์มีดังนี้ 
  7.1 พิมพ์ค าว่า “กิตติกรรมประกาศ” ใช้อักษรตัวหนาอนาด 18 วางไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ห่างจากริมกระดาษด้านบนประมาณ 1.5 นิ้ว แล้วเว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 
  7.2 พิมพ์อ้อความอองกิตติกรรมประกาศจนแล้วเสร็จ แล้วเว้น 1 บรรทัดพิมพ์ 
  7.3 ใส่ชื่อและนามสกุลอองผู้เอียนวิทยานิพนธ์เป็นบรรทัดสุดท้ายห่างจากแนวกึ่งกลาง
หน้า กระดาษด้านหน้า ประมาณ 1 นิ้ว โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม 
  7.4 ใส่ เดือน และ พ.ศ. ที่ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ไว้ล่างชื่อ-สกุล 
 

 9. สารบัญ (Table of Contents) 
  สารบัญ เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดอองวิทยานิพนธ์ โดยมีเลอหน้า
ก ากับ แต่ละส่วนเรียงตามล าดับอองเนื้อหาในเล่มวิทยานิพนธ์ โดยเรียงตั้งแต่หน้าบทคัดย่อภาษาไทย 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ (ถ้ามี) ชื่อบท และ
หัวอ้อในเนื้อหา ภาคผนวก บรรณานุกรม จนถึงหน้าสุดท้ายคือ ประวัติผู้วิจัย เพ่ือสะดวกในการค้น
และอ่านเรื่องนั้น 
 

  10. สารบัญตาราง (List of Table) 
  สารบัญตาราง ประกอบด้วย ล าดับที่อองตาราง หัวเรื่องตาราง เลอหน้าอองแต่ละตารางที่
ปรากฏอยู่ในส่วนเนื้อความ  
 

  11. สารบัญภาพ (List of Figure) 
  สารบัญภาพ ประกอบด้วย ล าดับที่อองภาพ ชื่อหัวเรื่องอองภาพ เลอหน้าอองภาพที่
ปรากฏอยู่ในส่วนเนื้อความ 
 

  การพิมพ์หน้าสารบัญ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ค าว่า “สารบัญ” “สารบัญตาราง” และ“สารบัญภาพ” ให้วางไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ 
ห่างจากริมบน 1.5 นิ้ว อักษรตัวหนา 18 
  2) เว้นระยะ 1 บรรทัด จากค าว่า “สารบัญ” ให้พิมพ์ค าว่า “หน้า” ชิดออบ กระดาษ
ด้านอวา แล้วพิมพ์ “บทที่” ในบรรทัดต่อ ๆ มา โดยพิมพ์ชิดออบด้านซ้าย และพิมพ์หัวอ้ออ่ืน ๆ ต่อไป 
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ส่วนค าว่า “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” ให้ท าเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนจาก “บทที่” เป็นค าว่า 
“ตาราง” หรือ “ภาพ” ชิดออบซ้าย และค าว่า “หน้า” ชิดออบอวา 
  3) ชื่อบทและหัวอ้อต้องตรงกับชื่อบทและหัวอ้อที่ปรากฏในตอนต่าง ๆ อองเนื้อเรื่อง 
และแสดงเลอก ากับหน้าแรกอองบทและหัวอ้อไว้ด้านอวามือ ถ้ามีหัวอ้อมากกว่า 1 หน้าให้พิมพ์ในหน้าต่อไป 
โดยให้พิมพ์ค าว่า “สารบัญ” ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยใส่ค าว่า “(ต่อ)” หลังค าว่า “สารบัญ” ด้วย 
และใช้ค าว่า “บทที”่ และ “หน้า” ในหน้าใหม่เหมือนหน้าแรก 
  4) เลอก ากับบทและก ากับหน้า ใช้เลออารบิกจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งเล่ม 
ส าหรับส่วนน าใช้เลออารบิกในวงเล็บก ากับหน้า โดยแยกจากส่วนเนื้อหา 
  5) ในหน้าสารบัญจะมีจุดไข่ปลาเริ่มจากอักษรตัวสุดท้ายอองชื่อบทและชื่อหัวอ้อ ชื่อ
ตาราง หรือชื่อรูปภาพ ไปยังตัวเลอบอกหน้า จุดไอ่ปลาต้องอยู่แนวเดียวกันทุกหัวอ้อ 
  6) ให้มีค าว่า ภาคผนวก บรรณานุกรม และประวัติผู้วิจัยในหน้าสารบัญ 
 
 12. ค าอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ (List of Abbreviations) [ถ้ามี] 
  ค าอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อเป็นส่วนที่อธิบายความหมายอองสัญลักษณ์และ
อักษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความจ าเป็น 
 
 13. ประมวลศัพท์ (Glossary) [ถ้ามี] 
  วิทยานิพนธ์บางเรื่องอาจมีศัพท์เฉพาะหรือค าภาษาต่างประเทศ ตลอดจนถ้อยค า วลี 
ที่ไม่เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างอวาง ควรมีประมวลศัพท์แสดงค าเหล่านี้ไว้  เรียงล าดับอักษร พิมพ์ชิด
กรอบด้านซ้าย ตามด้วยเครื่องหมาย (-) หรือทวิภาค (:) และค าอธิบายศัพท์นั้น 
 
ส่วนที่สอง: ส่วนเนื้อหา 
 
 ส่วนเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ บทน า เนื้อเรื่อง อ้อสรุปและอ้อเสนอแนะ 
 

 1. บทน า  
  บทน า ประกอบด้วย  
  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญอองปัญหา ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญอองปัญหาที่จะศึกษา 
  1.2 วัตถุประสงค์อองการวิจัย ชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการศึกษาและหาค าตอบให้สอดคล้อง
กับประเด็นส าคัญอองปัญหา โดยระบุเป็นอ้อ ๆ 
  1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ระบุความสัมพันธ์อองตัวแปรหรือความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยต้องการทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ 
  1.4 ออบเอตอองการวิจัย ก าหนดกรอบออบเอตปัญหาที่จะวิจัยให้ชัดเจนว่าจะศึกษา
ครอบคลุมหรือไม่ ครอบคลุมประชากรกลุ่มใด ที่ไหน เวลาใดบ้าง 
  1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดอ้อสรุปที่ประมวลจากการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวอ้องเพ่ือให้เสนอเป็นกรอบแนวคิดได้ 
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  1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการก าหนดความหมายอองค าบางค าเพ่ือใช้ในเรื่องที่จะศึกษา 
เป็นการนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
  1.7 อ้อจ ากัดในการวิจัย (ถ้ามี) เป็นการระบุอุปสรรคในการด าเนินการวิจัยที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ 
  1.8 อ้อตกลงเบื้องต้นอองการวิจัย (ถ้ามี) เป็นอ้อตกลงที่จะต้องยอมรับในเบื้องต้น
อองการด าเนินการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการชี้ให้เห็นว่างานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้เกี่ยวอ้องอย่างไร 
 
 2. เนื้อเรื่อง  
  เนื้อเรื่อง จะแบ่งเป็นกี่บทก็ได้ตามความเหมาะสม และควรครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ 
  2.1 แนวคิด ทฤษฎี และ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะปรากฏอยู่ในบทที่ 2 
(เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวอ้อง) ส่วนนี้เป็นการตรวจเอกสารโดยบรรยายอ้อมูลความรู้เดิม ผลการวิจัย 
ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวอ้องกับเรื่องที่จะท าวิจัย ซึ่งได้จากการตรวจสอบจากหนังสือ ต ารา 
เอกสารและแหล่งอ้อมูลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในโครงร่างหัวข้อหรือ Outline ของบทที่ 2 ถ้าก าหนดให้หัวข้อมี
ตัวเลขก ากับ การเรียบเรียงรายละเอียดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านในก็ให้มีตัวเลขก ากับในหัวข้อ
ให้สอดคล้องกัน แต่หากหัวข้อไม่ก ากับด้วยตัวเลข รายละเอียดข้างในก็ให้มีลักษณะรูปแบบเดียวกัน 
  2.2 วิธีด าเนินการวิจัย  
   วิธีการวิจัย คือ วิธีการด าเนินการเก่ียวกับการวิจัยใน 5 ประการ คือ 
   2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ในบางครั้งหัวอ้ออองงานวิจัยได้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรที่มีสมาชิก
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อท าการเก็บอ้อมูลจริงแล้วผู้วิจัยเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะสามารถเก็บอ้อมูล
จากประชากรทั้งหมด ดังนั้น จึงมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างอึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนอองประชากรทั้งหมด
และผลที่ได้ก็สามารถอ้างอิงประชากรทั้งหมดได้ การอธิบายถึงกลุ่มตัวอย่างควรที่จะให้รายละเอียดหรือ
คุณลักษณะอองประชากรก่อน และต่อด้วยกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งควรประกอบด้วยอนาดอองกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างออกมาจากกลุ่มประชากร เช่น การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
   2.2.2 แบบแผนการวิจัย เป็นการแสดงให้เห็นถึงแบบแผนที่ผู้วิจัยจะใช้เป็น
แบบในการวิจัย ซึ่งในการวิจัยนั้นจะมีแบบแผนหลาย ๆ แบบ ผู้วิจัยต้องก าหนดแบบแผนการวิจัยให้
สอดคล้องกับการวิจัยอองตนเองตามระเบียบวิธีวิจัย 
   2.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดย
ปกติการวิจัยเชิงส ารวจเครื่องมือที่ใช้มักจะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือสังเกต การเอียนใน
หัวอ้อนี้ผู้วิจัยควรอธิบายถึงการสร้างและหาคุณภาพอองเครื่องมือ ซึ่งในการพัฒนาเครื่องมือผู้วิจัยควร
สร้างหรือเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์อองการวิจัยและกรอบแนวคิดอองการวิจัย 
   2.2.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ เป็นการอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย โดยปกติการวิจัยเชิงส ารวจเครื่องมือที่ใช้มักจะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือสังเกต การ
เอียนในหัวอ้อนี้ผู้วิจัยควรอธิบายถึงที่มาอองเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งในการพัฒนาเครื่องมือ
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ผู้วิจัยควรสร้างหรือเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์อองการวิจัยและกรอบแนวคิด
อองการวิจัย 
   2.2.5 การเก็บรวบรวมอ้อมูล เป็นส่วนที่แจ้งวิธีการที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมอ้อมูล เช่น การระบุประชากร การก าหนดอนาดอองกลุ่มตัวอย่าง แผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
แบบแผน การวิจัย เป็นต้น วิธีเก็บอ้อมูลต่าง ๆ อาทิ การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์ 
และการสังเกตการณ์ เป็นต้น 
   2.2.6 การวิเคราะห์อ้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยควรกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์
อ้อมูลและวิธีการสถิติ ที่จะใช้ในการวิเคราะห์อ้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ต้องการ เช่น mean t-test 
หรือ Chi-square เป็นต้น 
  2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนที่แสดงการวิเคราะห์อ้อมูลและอ้อค้นพบในการวิจัย 
รวมถึงการแสดงผลการทดสอบสมมติฐานและการตอบปัญหาหรือค าถามวิจัย 
  อย่างไรก็ตาม อั้นตอนโดยละเอียดอองเนื้อเรื่องควรด าเนินการตามแผนวิธีการวิจัยที่เป็น
ที่ยอมรับในแต่ละสาอาที่เกี่ยวอ้อง ผลการศึกษาควรน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง รูปภาพ 
พร้อมทั้งค าอธิบายเพ่ือให้เกิดความเอ้าใจ การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์ผลควรอยู่ต่อจากผลการศึกษา 
และควรมีเนื้อหาครอบคลุมว่าผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ได้มานั้นเหมือนหรือต่างจากการศึกษาออง
ผู้อื่นที่ได้ศึกษาไว้ในวรรณกรรมประการใดบ้าง พร้อมเหตุผลประกอบความเหมือนหรือต่างนั้น มีการค้นพบใหม่
เกิดอึ้นหรือไม่ พร้อมเหตุผลประกอบเช่นเดียวกัน ตอนท้ายอองการอภิปรายหรือวิจารณ์ผลควรมีอ้อเสนอแนะ
ในเรื่องที่เก่ียวอ้อง เช่น หากจะมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมควรจะมีแนวทางอย่างใดจึงน่าจะเกิดผลดีที่สุด 
หรือถ้าจะมีการศึกษาวิจัยในหัวอ้อเดียวกันนี้ใหม่จะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยอย่างใดบ้าง เพ่ือให้ได้ผลการวิจัย
ที่ดีอ้ึนกว่าการวิจัยที่ได้กระท ามาในการศึกษานี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ประการใดบ้างในการประยุกต์ใช้ 
พร้อมการให้เหตุผลประกอบความเห็นในบรรดาอ้อเสนอแนะเช่นเดียวกัน 
  
 3. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
  สรุป อภิปราย และอ้อเสนอแนะ เป็นตอนที่สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ ในวิทยานิพนธ์
ทัง้หมด พร้อมทั้งอ้อจ ากัด (ถ้ามี) รวมทั้งอ้อวิจารณ์ อ้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในโอกาสต่อไป ตลอดจน
ประโยชน์ที่อาจจะได้จากการประยุกต์ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ท า  
  ในการเอียนส่วนนี้ควรยึดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยเป็นหลักเพ่ือชี้ให้เห็นว่า
การวิจัยได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร และมีส่วนใดที่ผลการวิจัยสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ส่วนที่สาม: ส่วนอ้างอิง 
 
 ในวิทยานิพนธ์จะต้องมีบรรณานุกรมที่แสดงถึงรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง เช่น รายชื่อ
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และไฟล์อ้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถ
ตรวจสอบและค้นคว้าเพิ่มเติมได้ รายการเอกสารและสิ่งอ้างอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหา และก่อนส่วน
ภาคผนวก โดยบรรณานุกรมเป็นรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจน
วิธีการที่ได้อ้อมูลมาเพ่ือประกอบการเอียนวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ โดยให้แหล่งที่มาอองอ้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบหรือค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ ซึ่งบรรณานุกรม ก าหนดให้อยู่ต่อจาก
ส่วนเนื้อความและก่อนภาคผนวก 
 
ส่วนที่สี่: ส่วนภาคผนวก 
 
 ภาคผนวก เป็นส่วนประกอบที่เพ่ิมเอ้ามาช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ในอ้อมูล เนื้อหา กระบวนการ
อองการด าเนินงาน แต่มิใช่เนื้อหาอองวิทยานิพนธ์ โดยเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
ผลงานวิจัย เช่น แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมอ้อมูล ตารางบันทึกอ้อมูล และ
สูตรค านวณต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนที่เป็นภาคผนวกจะแยกตอนออกมา โดยใช้หน้าตอนว่า “ภาคผนวก” 
พิมพ์กลางหน้ากระดาษ กรณีที่มีหลายภาคผนวกให้พิมพ์หน้าบอกตอนเป็น ภาคผนวก ก (Appendix A) 
ภาคผนวก อ (Appendix B) และพิมพ์ชื่อเรื่องอองภาคผนวกในบรรทัดต่อจากค าว่า ภาคผนวก ก หรือ
ภาคผนวก อ โดยจัดระยะพิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษเช่นเดียวกัน ส าหรับเนื้อหาอองภาคผนวกให้
พิมพ์เลอหน้าต่อเนื่องจากเนื้อหาอองวิทยานิพนธ์  
 การจะมีภาคผนวกหรือไม่อึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม หากมีให้เริ่ม
ภาคผนวกในหน้าถัดจากเอกสารและสิ่งอ้างอิงโดยมีอ้อความว่า ภาคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษ
ส่วนกลาง ตัวอักษรอนาด 26 พอยท์ รายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป หากมีความจ าเป็น 
ต้องแบ่งภาคผนวกออกเป็นภาคผนวกย่อย ในหน้าต่อไปพิมพ์ค าว่า ภาคผนวก ก [ตัวอักษรอนาด 26 พอยท์] 
และชื่ออองผนวก ก [ตัวอักษรอนาด 18 พอยท์] (ถ้ามี) ตรงกลางหน้ากระดาษส่วนกลาง การเริ่ม
ภาคผนวกย่อยทุกครั้งให้อึ้นหน้าใหม่ 
 
ส่วนที่ห้า: ส่วนประวัติผู้วิจัย 
 
 อยู่ล าดับสุดท้ายอองวิทยานิพนธ์ โดยผู้ท าวิจัยเอียนประวัติอองตนเอง (Biography) ทั้งนี้
โดยมคีวามยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรอนาด 18 พอยด์ พิมพ์ค าว่า ประวัติผู้วิจัย อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ สามารถเอียนให้ครอบคลุมอ้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อ นามสกุล พร้อมค าน าหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว ยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม และ
สมณศักดิ ์
 2. วัน/เดือน/ ปีเกิด ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ปีพุทธศักราช ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษให้ใช้คริสต์ศักราช 
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 3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/เบอร์โทรศัพท์ 
 7. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  
 8. สถานที่ท างาน/เบอร์โทรศัพท์ 
 4. ประวัติการศึกษา โดยบอกถึงวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เริ่ม
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จนถึงปัจจุบัน 
 5. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)  
 6. รางวัลเรียนดี ทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยที่ได้รับระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าอ้ึนไป 
 


