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ส่วนประกอบของเล่มวิจัย

วิจัยฉบับสมบูรณประกอบดวยสวนตาง ๆ ท่ีแบงออกไดเปน 3 สวนคือ 

➢สวนประกอบตอนตน

➢สวนเนื้อหา 

➢สวนประกอบตอนทาย 

แตละสวนประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ท่ีมีรายละเอียดดังนี้
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สวนประกอบตอนตน
สวนประกอบตอนตนของวิจัย (preliminary) ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญ

ภาพ โดยแตละหัวขอมลีักษณะดงัตอไปนี้

1. ปกนอก (front cover) โดยใชกระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีขาว พิมพดวยหมกึสีดํา

1.1 สวนบนของปกนอกวิจัยฉบับภาษาไทยใหระบุช่ือเรื่องภาษาไทยและช่ือภาษาอังกฤษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 16” 

1.2 กึ่งกลางหนากระดาษ ระบุช่ือและนามสกุลของผูวิจัย ใชอักษรตัวหนา ขนาด 16” โดยไมมีคํานําหนานาม เชน นาย 
นาง นางสาว เปนตน ไวหนาช่ือ ยกเวนผูวิจัยมียศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์หรือราชทินนาม เชน พันตรี หมอมราชวงศ ให
ระบุไว โดยไมมวีุฒทิางการศึกษา หรือขอความใด ๆ ตอทายชื่อและนามสกุล

1.3 สวนลางของปกนอก ใหระบุขอความวา “การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ”  โดยใชเลขอารบิก ที่มีอักษรตัวหนา ขนาด 16” และคําวา “ลิขสิทธิ์เปนของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ดวยตัวอักษรหนาขนาด 16”

2. ปกใน (title page) มีขอความและขนาดอักษรเชนเดียวกับปกนอก โดยใชกระดาษขนาด A4 สีขาว 
พิมพดวยหมกึสีดํา
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สวนประกอบตอนตน

3. บทคัดยอ (abstract) 

เปนการสรุปสาระสําคัญของงานวิจัยใหกระชับ ชัดเจน ทําใหผูอานสามารถเขาใจไดอยางรวด
เร็ว การเขียนบทคัดยอควรเขียนใหตอเนื่องกัน ในลักษณะความเรียงเพ่ือพรรณนาถึงเนื้อหา ครอบคลุม
ครบถวนในเร่ืองที่มาและวัตถุประสงคของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขอคนพบจากการวิจัย และคุณคา
ของงานวิจัย ทั้งนี้ ใหพิมพบทคัดยอที่มีจํานวน 1 ยอหนา มีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ตัวอักษร 
ขนาด 16” ใหใชรูปแบบท่ีกําหนดให
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สวนประกอบตอนตน

4. สารบัญ (table of content) 

เปนสวนที่แสดงหัวขอของเนื้อหาภายในเลมวิจัยโดยมีเลขหนากํากับในแตละหัวขอเพ่ือความ
สะดวกในการคนหาหัวเร่ืองที่ตองการ การจัดทําสารบัญใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตสวนเนื้อหาเปนตนไป
จนถงึหนาสุดทายกอนถงึใบรองปกหลัง ในสวนตนใหใชการลําดับพยัญชนะ ก-ฮ เปนลําดับหนา

หัวขอที่ตองแสดงไวในสารบัญคือ “ช่ือบท” และ “หัวเร่ือง” โดยเขียนคําวา “สารบัญ” ไวกลาง
หนากระดาษดานบน ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20”  นอกนั้นใชอักษรขนาด 16” กรณีที่สารบัญมีมากกวา 
1 หนา ใหพิมพคําวา

“สารบัญ (ตอ)” ในหนาถัดไป

6



7



สวนประกอบตอนตน

5. สารบัญตาราง (list of table) 

เปนสวนที่แสดงรายการตารางทั้งหมดที่อยูในเลมวิทยานิพนธและเลขหนาที่ตารางนั้นปรากฏ
อยู การกําหนดเลขที่ของตารางใหเรียงลําดับตั้งแตตารางแรกจนถึงตารางสุดทายโดยนับรวมตารางใน
ภาคผนวก 

การพิมพสารบัญตารางใหพิมพคําวา “สารบัญตาราง” ไวกลางหนากระดาษดานบน ตัวอักษร

ตัวหนา ขนาด 20” นอกนั้นใชอักษรขนาด 16” กรณีที่สารบัญภาพมีมากกวา 1 หนา ใหพิมพคําวา 
“สารบัญตาราง (ตอ)” ในหนาถัดไป 
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สวนประกอบตอนตน

6. สารบัญภาพ (list of figure) 

เปนสวนที่แสดงช่ือและเลขหน าของภาพประกอบทั้งหมดที่อยู ในเล มวิจัย เลขที่ของ
ภาพประกอบ ดําเนินการเชนเดียวกับการจัดทําตาราง นั่นคือใชลําดับเลขเรียงลําดับตั้งแตภาพแรก
จนถงึภาพสุดทาย

การพิมพสารบัญภาพใหพิมพคําวา “สารบัญภาพ” ไวกลางหนากระดาษดานบน ตัวอักษร
ตัวหนาขนาด 20” นอกนั้นใชอักษรขนาด 16” กรณีที่สารบัญภาพมีมากกวา 1 หนา ใหพิมพคําวา 
“สารบัญภาพ (ตอ)” ในหนาถัดไป
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สวนเนื้อหา

สวนเนื้อหาของวิจัย (body) เปนสาระสําคัญของวิจัย ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 5 บท ไดแก
บทที่ 1 บทนํา  บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย  บทที่ 4 ผลการวิจัย และ บท
ที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

โดยบางสาขาวิชาอาจแบงเนื้อหาเกินกวา 5 บทได แตทั้งนี้ตองมีหัวขอเนื้อหาครบถวน การ
เขียนสาระในแตละบทควรมีการเกริ่นนํา ที่เปนการสรุปเนื้อหาแบบความเรียงเกี่ยวกับขอมูลที่จะกลา
วถึงในบทนั้น ๆ มีความยาวไมเกิน 15 บรรทัด กอนจะใหรายละเอียดของสวนประกอบของแตละหัวข
อในแตละบทดังตอไปนี้ 
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บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวยหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ใหเขียนเปนความเรียงที่ดี กลาวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่คค้นควาวิจัย หรือที่มาของเร่ืองที่นํามาวิจัย ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหา ความจําเปน และความสําคัญ โดยนํา
ทฤษฎี หลักวิชาการ และขอมูลที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค (objectives) ของการทํา
วิจัยใหชัดเจนมีขอบเขตการทําที่แนนอน รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดที่จะนํามาใช และประโยชนที่จะไดรับจาก
งานวิจัย

1.2 คําถามวิจัย แสดงคําถามที่ตองการคําตอบของการวิจัย ซึ่งอาจเขียนอยู ในสวนของความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา หรือแยกเปนหัวขอหลักได และในวิจัยบางเร่ืองอาจไมมีคําถามวิจัยระบุไวก็ได

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย เปนสวนที่อธบิายถึงจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุ
ในความเปนมาและความสําคัญของปญหาอยางชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอน เพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนช่วย
ใหการวางแผนทําวิจัยถูกตองแมนยํา การเขียนวัตถุประสงคใหระบุเปนขอ ๆ ไมควรเกนิ 3 ขอ
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บทท่ี 1 บทนํา

1.4 สมมติฐานของการวิจัย เปนการเขียนขอความเพ่ือคาดคะเนผลการวิจัยที่ผูวิจัยเขียนขึ้นจากการไดศึกษา
ค้นควาขอมูลตาง ๆ ที่เปนเหตุเปนผล นาเช่ือถือภายใตทฤษฎีและหลักวิชาการมาสนับสนุนขอความนั้น 
สมมติฐานของการวิจัยเขียนในรูปประโยคบอกเลา โดยผูวิจัยจะตองเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย และแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

1.5 ขอบเขตของการวิจัย เปนการเขียนรายละเอียดของงานวิจัยที่ทําขอบเขตของการวิจัยควรประกอบดวย 
ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแกการสรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใชหรือประยุกตใชในการวิจัย 

ขอบเขตดานตัวแปร ได้แก การระบุตัวแปรอิสระ (independent variable) และ ตัวแปรตาม (dependent variable) 

ขอบเขตดานประชากร ไดแกการระบุคุณลักษณะ แหลงที่อยแูละจํานวนของประชากร 

ขอบเขตดานสถานที่และระยะเวลา ไดแก การระบุสถานที่ท่ีใชในการวิจัยและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
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บทท่ี 1 บทนํา

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  เปนการบอกถึงการนําความรูที่ไดรับจากผลการวิจัยตามวัตถุ
ประสงคของการวิจัยไปใช โดยเขียนใหผูอานเห็นวาผลการวิจัยนั้นใชประโยชนอะไรไดบาง เกิดประโยชนตอใคร
หรือหนวยงานใด ประโยชนของผลการวิจัยอาจจะสงผลตอหลายคนหลายฝายควรเขียนแยกแยะเปนรายขอ

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ เปนการกําหนดความหมายของคําสําคัญที่ใชในการวิจัยเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน 
ระหวางผูอานและผูวิจัย ให้ครอบคลุมตัวแปรในกรอบแนวความคดิ
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บทท่ี 2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เปนการกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีหรือองคความรูที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่ทําวิจัย รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่ทํามากอนหนาที่มีความสําคัญตอการทํา
วิจัยและใชเปนแนวทางนําไปสูกระบวนการวิจัย บทที่ 2 ประกอบดวย

- ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ 

- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- กรอบแนวคิดของการวิจัย
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บทท่ี 2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดตางๆ เปนการเสนอเอกสารและทฤษฎีที่แสดงใหเห็นรายละเอียดของตัวแปรและพ้ืนที่
วิจัย อันนําไปสูความเขาใจในบริบทของวิจัย การนิยาม ตัวแปร การนําเสนอทฤษฎีและแนวคิดตางๆ นี้ให้
เสนออยางเปนระบบ มีการจัดกลุมเนื้อหา จัดแบงหัวขอสําคัญและหัวขอยอยอยางถูกตองตามรูปแบบการ
จัดพิมพ มีการอางอิงแทรกเนื้อหาที่ถูกตองตามวิธีการ และใหมีการสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการ
วิจัย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการเสนอรายงานผลการวิจัยที่เสร็จสิ้นแลวโดยการสรุปงานวิจัยที่นําเสนอตอง
สามารถที่จะนําแนวคิดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย หรือเปนแนวทางในการวาง
แผนการดําเนนิงานวิจัยได รวมทัง้ใหมีการสรุปผลการศกึษางานวจิัยที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการวิจัย

2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย เปนการบรรยายประกอบภาพของแนวคิด ทฤษฎีที่สรุปมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการสรุปใหผูอานเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย
จากการบูรณาการแนวความคดิที่หลากหลาย
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บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย เปนการเสนอเนื้อหารายละเอียดของการดําเนินงานวิจัยใน
หัวข้อสําคัญไดแก

- ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 

- การวิเคราะหขอมูล
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บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนการเขียนที่แสดงใหเห็นวางานวิจัยเร่ืองนี้มีใครเปนผูใหขอมูล ใน
การเขียนควรแยกการเสนอรายละเอียดออกเปน 2 หัวขอคือ 

ประชากร ที่ตองระบุใหชัดเจนวาประชากรเปนใคร อยูที่ไหน ระยะเวลาเกิดขึ้นในชวงใด 
ทัง้หมดมีจํานวนเทาไร

กลุ่มตัวอยาง ตองแสดงใหเห็นวาผูวิจัยใชวิธีใดในการกําหนดขนาดของกลุ มตัวอยาง 
(จํานวนกลุม ตัวอยาง) และใชวิธีใดในการเลือกตัวอยาง รวมทั้งอาจจําเปนตองแสดงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางประกอบในการรายงานอยา่งละเอียด
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บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนการเขียนวางานวิจัยไดใชเคร่ืองมือชนิดใดบางในการเก็บรวบรวม  
ขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ เปนตน พรอมบอกรายละเอียด
ของเคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถามแบงเปนกี่ตอน แตละตอนมีจํานวนกี่ขอ มีลักษณะการตอบแบบใด 
นอกจากนี้ใหระบุขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและแสดงวิธีการทดสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวาทดสอบคุณภาพดวยวิธีใด เชน ความตรง (validity) ความเที่ยง (reliability) ความเปนปรนัย 
(objectivity) เปนตน โดยอธบิายวาทําเชนไร และไดผลเทาใดภายหลังไดทดสอบคุณภาพแลวเสร็จ หาก
เปนเคร่ืองมือที่ออกแบบโดยผูอ่ืนใหผูวิจัยบอกคุณภาพของเคร่ืองมือพรอมหลักฐานประกอบการขอใช
เคร่ืองมือนั้นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการฟองเร่ืองลิขสิทธ์ิ
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บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการรวบรวมขอมูล โดย
อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใช ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบและเหตุผล
เพื่อแสดงความนาเช่ือถือของขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

3.4 การวิเคราะหขอมูล  เปนการเขียนอธิบายวิธีการและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยอธิบาย
ถงึลักษณะของขอมูล วิธวีิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับเคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย การนําเสนอควรจําแนกระหวางสถิติพรรณนาและสถิติ 
อางอิง และตองระบุเกณฑที่ใชในการแปลผลขอมูลและสูตรสถติิท่ีใชในหัวขอนีด้วย
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26

กอนนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 หากเปนงาน
วิจัยเชิงปริมาณ (qualitative research) อาจ
แสดงคําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ ที่แสดง
ความหมายของสัญลักษณและอักษรยอตาง ๆ 
ที่ใชในงานวิจัย อาทิ สัญลักษณทางสถิติ โดย
คําอธิบายสัญลักษณ และอักษรยอนี้จะมีหรือไม
มกี็ไดตามความจําเปน



บทท่ี 4 ผลการวิจัย

ผลการวิจัย เปนสวนที่แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดอยางละเอียด     
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ในการนําเสนอผลการวิจัยอาจใชรูปแบบดังนี้

4.1 การเสนอดวยตารางประกอบบทความ อาจทําได 2 ลักษณะคือ การเสนอตารางแลวตามดวย
บทความ และการเสนอบทความแลวตามดวยตาราง ซึ่งการกําหนดรูปแบบของการเสนอผลการ       
วิเคราะหขอมูลใหเปนไปตามวิธีการนําเสนอคาสถิติชนิดนั้นๆ ที่เปนหลักสากล กรณีที่มีขอมูลซํ้ากัน
หรือมีหัวขอเหมือนกัน ควรเรยีบเรยีงไวในตารางเดียวกัน
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4.2 การเสนอดวยกราฟหรือแผนภูมิประกอบบทความ กราฟและแผนภูมิท่ีใชกันทั่วไปไดแก

กราฟเสน  แผนภูมิแทง  แผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิวงกลม  ซึ่งการเสนอผลมี 2 ลักษณะเชนเดียว
กับการเสนอดวยตาราง นั่นคืออาจเสนอขอมูลดวยกราฟหรือแผนภูมิกอนแลวตามดวยบทความ หรือ
อาจเสนอเปนบทความกอนแลวตามดวยกราฟหรือแผนภูมิ

4.3 การเสนอโดยการเขียนแบบบทความ เปนการเสนอผลในลักษณะการเขียนบทความโดยทั่วไป
นิยมใชกับผลการวิจัยที่มีตัวเลขไมมาก หรือผลการวิจัยที่มีขอมูลเชิงคุณภาพ เม่ือมีคาสถิติหรือตัว
เลขที่ตองการนําเสนอจะแทรกในบทความ

4.4 การเสนอโดยการเขียนแบบกึ่งบทความ มีลักษณะคลายกับแบบบทความ แตการเสนอแบบกึ่ง
บทความจะใหขอมูลการเปรยีบเทยีบท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น มกีารนําตัวเลข คาสถติิตางๆ มาจัดเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย
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บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

เปนสวนที่ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญของการวิจัยที่ครอบคลุมใน 4 ประเด็นคือ 

วัตถุประสงค กลุมตัวอยาง  เคร่ืองมือท่ีใช และวิธีดําเนินการวิจัย 

โดยเขียนในลักษณะบทความ เรียบเรียงใหตอเนื่องกัน เขียนไวเปนความนํากอน
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยแตละหัวขอมีรายละเอียดของการ
เขียนดังนี้ 
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บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย เปนการสรุปสาระสําคัญของบทที่ 4 คือนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเรียบเรียงโดยยอให
กระชับและไดใจความ การเขียนสรุปผลการวิจัยควรเปนขอความบรรยายที่แบงเปนหัวขอ    ยอยๆ เรียงลําดับ
เน้ือหาตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย เพ่ือใหผูอานทําความเขาใจได งาย โดยไมมีความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะในสวนนี้

5.2 อภิปรายผล เปนการเขียนโดยเลือกสวนที่เปนประเด็นสําคัญของผลการวิจัยในบทที่ 4 มาแสดงความคิด
ในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล นําขอมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่นํามาอภิปรายโดยการอางอิงทฤษฎีและ
ผลการวิจัยอ่ืนๆ หรือขอมูลประกอบเพ่ือยืนยันผลการวิจัยนั้น ผลการวิจัยที่ควรพิจารณาเลือกได แก
ผลการวิจัยที่เปนขอขัดแยงกันเอง ขัดแยงกับสมมติฐาน หรือขัดแยงกับเอกสารงานวิจัยที่ไดเรียบเรียงไวในบท
ที่ 2 ในบางกรณีผลการวิจัยที่คนพบอาจจะไปสอดคลองอยางชัดเจนกับแนวคิดสมมติฐาน เอกสารหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดเสนอไวในบทที่ 2 ก็อาจนํามาอภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็นของผูวิจัยเพิ่มเติมวา
ทําไมจึงเปนเชนนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร ควรจะแกไขปญหาดวยวิธีการใด หรืออาจเสนอแนะและคาดการณ ์
ตอไปวาเหตุการณในอนาคตควรเปนเชนไรจากผลการวิจัยที่ได
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5.3 ขอเสนอแนะ เปนการเสนอแนวทางการดําเนินการตางๆ ขอเสนอแนะควรมีหลายทางเลือกโดยนําเสนอ
เปนขอๆ การเขียนขอเสนอแนะใหเขียน 2 หัวขอคือ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชงาน และขอเสนอ
แนะเพ่ือการวิจัยตอไป โดยแตละลักษณะมีแนวทางในการเขียนดังตอไปนี้

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชงาน เปนขอเสนอแนะที่ตองเขียนใหเห็นเปนรูปธรรมวาใคร
หรือหนวยงานใด ควรทําอะไร คํานึงถึงสิ่งใดบาง ควรปรับปรุงพัฒนาอยางไร

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป เปนการแนะนําผูที่มีความสนใจที่จะทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยเร่ืองนี้ วาสามารถจะเลือกศึกษาในประเด็นใดเพิ่มเติมไดอีก อาจเสนอหัวขอหรือประเด็นที่ควรมีการ
วิจัยตอเน่ืองจากเร่ืองนี ้เพ่ือใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น
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ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสรุปผลงานวิจัยในลักษณะของการตอบปญหาการ
วิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดไว ขอเสนอเชิงทฤษฎีตองมีความเปนนามธรรมมา
กกวาเปนเพียงการบอกเลาประสบการณโดยสรุปเทานั้น หลังจากใหขอเสนอเชิงทฤษฎีแลวให
มีขอเสนอแนะที่มลีักษณะเชนเดียวกับขอ 5.3
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สวนประกอบตอนทายของงานวิจัยหรือเรียกวาสวนอางอิง สวนมากจะ
ประกอบดวย 3 หัวขอไดแก

- รายการอางอิง  

- ภาคผนวก 

- ประวัติของผูวิจัย 
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1. รายการอางอิง หรือ บรรณานุกรม ไดแกการนําเสนอรายช่ือเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ หรือ
วัสดุใดๆ ก็ตามที่ผูวิจัยไดนํามาใชอางอิงอยูภายในรูปเลมของวิจัย เพ่ือเปนหลักฐานสนับสนุนทําใหวิจัย
นั้นมีความนาเช่ือถือมากขึ้น โดยผูวิจัยตองรวบรวมทั้งหมดไวในสวนของรายการอางอิงเพ่ือใหผูสนใจที่
จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถรูแหลงที่มาสําหรับการสืบคนเพิ่มเติมได

การจัดทํารายการอางอิงใหเรียงลําดับตอจากสวนเนื้อหา มีหนาบอกตอนที่ไมตองพิมพเลข
หน้าแตจัดลําดับหนาตอเนื่อง ใหพิมพคําวา “รายการอางอิง” หรือ “บรรณานุกรม” ใชอักษรตัวหนา 
ขนาด 20” ไวที่กลางหนากระดาษดานบน
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ภาคผนวก เปนการเสนอรายละเอียดบางอยางที่สําคัญและจําเปนแตไมสามารถนําไปไวในส
วนเนื้อหาของ  เลมได เพราะจะทําใหเกิดปญหาในการดําเนินเร่ือง เน่ืองจากมีเนื้อหามากเกินไป ดังนั้น
ภาคผนวกจึงอาจเปนเอกสาร ตาราง รูปภาพ จดหมาย วิธีการคํานวณ ตัวอยางเคร่ืองมือในการวิจัย
หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่ผูอานควรทราบ ในกรณีที่มีสิ่งที่จะนํามาเสนอไวในภาคผนวกจํานวน
มากใหจัดแบงเปนเร่ืองเปนกลุมและลําดับเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค 

การจัดทําภาคผนวกใหเรียงลําดับตอจากรายการอางอิง ใหพิมพคําวา “ภาคผนวก” ไว
กึ่งกลางหนากระดาษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20” พิมพสวนยอยของภาคผนวกไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20” พรอมช่ือของภาคผนวกนั้น ๆ อาทิ “ภาคผนวก ก เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย” 
“ภาคผนวก ข รายช่ือสถานีอนามัยในเขตภาคอีสาน”
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รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย

1. กระดาษที่ใชพิมพ

ใหใชกระดาษไมมีเสนบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ความหนา 80 แกรม และพิมพหนาเดียว

ตลอดทั้งเลม

2. การเวนระยะหางจากริมกระดาษ

ใหตั้งคาระยะขอบดานบนและดานซายเปน 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร ดานลางและดาน 
ขวาเปน 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และตั้งคาหัวกระดาษเปน 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และทาย 
กระดาษ 0.5 นิว้ หรือ 1.27 เซนติเมตร 
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3. ตัวอักษรที่ใชพิมพ

3.1 การพิมพวิจัยภาษาไทย สามารถใชตัวพิมพคอมพิวเตอร โดยใชแบบอักษร 
Cordia UPC หรือ แบบ Cordia New หรือ TH SarabunPSK หรือ Angsana New โดยจะต
องใชตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม และใชหมึกพิมพสีดําตลอดทั้งเลม
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รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย

3.2 ขนาดของอักษรที่ใชพิมพวจิัยภาษาไทย 

- อักษรท่ีเปนเนือ้หาความท่ัวไป ใชขนาด 16” 

- ตัวอักษรคําวา กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ และช่ือบท 
ตลอดจนรายการอางอิงและภาคผนวก ใชตัวหนา ขนาดอักษร 20” 

- ตัวอักษรที่เปนหัวเร่ืองใชตัวหนา ขนาด 18” 

- หัวขอสําคัญใหใชตัวหนา ขนาด 16” 

- หัวขอยอยใหใชตัวอักษรปกต ิขนาด 16” 
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รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย
4. การจัดลําดับหนาและการพิมพเลขหนา

4.1 การพิมพเลขหนา ใหพิมพที่มุมขวาบนของหนากระดาษ ระยะหางจากขอบกระดาษ      
ดานบนและดานขาง 1 นิว้ และจะตองใชรูปแบบอักษรเดียวกับเน้ือหาภายในเลม โดยใชขนาด 16”

4.2 ในการจัดลําดับหนาวิทยานิพนธภาษาไทย ใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตหนาแรกของบทที่ 1
เปนตนไปจนถึงหนาสุดทายของวิทยานิพนธ สวนประกอบตอนตนกอนบทที่ 1 ใหใชอักษร คือ ก, ข, ค, 
… โดยตัดพยัญชนะท่ีไมนิยมใชออก ไดแก ฃ และ ฅ 

4.3 ในหนาแรกของสารบัญ หนาแรกของแตละบทไมตองใชตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับ แตให
นับเปนจํานวนหนา

4.4 หนาที่ตองจัดพิมพขอความแนวนอน ใหใสเลขหนาในตําแหนงเดียวกับหนาอ่ืน ๆ และ
วางขอความหรือหัวตาราง หันไปทางดานซาย หรือหันเขาทางสันปก
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หลักเกณฑการพิมพงานวิจัย

1. การยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษร และเริ่มพมิพชวงตัวอักษรที่ 8 ในยอหนาตอไปใหเวนเขาไปอีก 3 ชวงตัวอักษร 
หากเปนการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร การเคาะระยะ ตัวอักษรจะมคีวามคลาดเคลื่อน จึงใหตั้งแท็บที่ยอหนาแรกยาว 
0.6 นิ้ว และยอหนาตอไปอีกครั้งละ 0.25 นิ้ว กลาวคือ เลขที่ตั้งแท็บ (tab) จะเปนไปตามลําดับดังนี้ 0.6 นิ้ว, 0.85 นิ้ว, 
1.10 นิว้, 1.35 นิว้, ...

2. สําหรับขอความที่คัดลอกมามคีวามยาวไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอไปในเนื้อหา โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม และใหใส
เคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับ หากขอความที่คัดลอกมามีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดใหมโดย
เว้นระยะ 7 ชวงตัวอักษรทุกบรรทัดของขอความ และอางอิงที่มาของขอความนัน้

3. สําหรับขอความที่คัดลอกมาเปนบางสวนใหใสจุดไขปลา 3 จุดในชวงที่ตองการละขอความไว (…) โดยขอความถัดไป 
ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษรจากจุดไขปลาจุดสุดทาย

4. การเพิ่มเติมขอความของผูเขียนวิทยานิพนธในขอความที่คัดลอกมานั้น ใหใชเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม หรือวงเล็บ
ใหญ [ ] กํากับ เพื่อใหแตกตางจากวงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก ( ) ซึ่งบางครั้งอาจปรากฏในขอความเดิมที่คัดลอกมา
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หลักเกณฑการพิมพงานวิจัย

5. ในการพิมพขอความอางอิงซึ่งไมใชขอความที่คัดลอกมาโดยตรง ใหพิมพตอไปในเนื้อหาโดยไมใสเคร่ืองหมาย
อัญประกาศ (“…”) กํากับขอความและใหระบุแหลงที่มาของขอความนัน้ ๆ

6. ในกรณีขอความที่อางอิงเปนบทรอยกรองมีความยาวเกิน 2 บรรทัด ใหพิมพขึ้นบรรทัดใหม โดยจัดระยะใหอยูกลาง
หนากระดาษและใหรักษารูปแบบของฉันทลักษณเดิมไว โดยไมตองใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ แตหากมีการอางอิง  
บทรอยกรองหลายบท ไมวาจะเปนผูแตงคนเดียวกัน หรือหลายคนก็ตามใหใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับ   
ทุกบท

รายละเอียดเพิ่มเตมิเข้าไปดูที่ http://58.181.147.25/download/Manual_Research2562.pdf
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