
 
บทที ่ 1 

ส่วนประกอบและรูปแบบของวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 

 
ส่วนประกอบและรูปแบบของวทิยานิพนธ์/ การค้นคว้าอสิระ  
 วทิยานิพนธ์โดยทัว่ไปมีส่วนประกอบส าคญั  3  ส่วน  คือ 
 1.   ส่วนประกอบตอนตน้  (Preliminaries) 
 2.   ส่วนเน้ือเร่ือง  (Content Part) 
 3.   ส่วนประกอบตอนทา้ย  (Auxiliaries) 
 ส่วนประกอบแต่ละส่วนดงักล่าวมีส่วนยอ่ยและรายละเอียดดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 
 
ส่วนประกอบตอนต้น 
 ส่วนประกอบตอนตน้  คือส่วนประกอบก่อนถึงส่วนเน้ือเร่ือง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ตามล าดบั  ดงัน้ี   
 1. ปกนอก  ประกอบดว้ย  ปกหนา้  ปกหลงั  และสันปก 
 2. ใบรองปก  
 3. ปกในภาษาไทย หนา้แรก 
 4. หนา้ท่ีสองแสดงลิขสิทธ์ิ 
 5. ปกในภาษาไทย 
 6. ปกในภาษาองักฤษ 
 7. หนา้อนุมติั 
 8. บทคดัยอ่ภาษาไทย 
 9. บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
 10. กิตติกรรมประกาศ 
 11. สารบญั 
 12. สารบญัตาราง 
 13. สารบญัภาพประกอบ 
 14. ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค ายอ่ (ถา้มี) 
 รูปแบบส่วนประกอบตอนตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1. ปกนอก  ตอ้งเป็นปกแข็งท่ีใช้ผา้หรือกระดาษแล็กซีลหรือหนงัเทียมสีน ้ าเงินเขม้หุ้ม
กระดาษแข็ง  พิมพ์ข้อความด้วยอักษรสีทองใช้ตัวอักษรแบบ  AngsanaUPC  ขนาด 18  dpi
ประกอบดว้ยปกหนา้ (Front cover)   ปกหลงั (Back  cover)  และสันปก (Spine) ดงัน้ี 
  1.1 ปกหน้า  เป็นส่วนแสดงขอ้มูลส าคญัของวทิยานิพนธ์  ไดแ้ก่ 

   1.1.1 ช่ือวิทยานิพนธ์  ก าหนดให้อยูส่่วนบนของปก  จดัขอ้ความไวก้ลางหน้า   
หากข้อความยาวให้จัดเป็น 2 หรือ 3 บรรทัด โดยบรรทัดแรกมีข้อความยาวกว่าบรรทัดล่าง
ตามล าดบั 
   1.1.2 ช่ือและสกุลผูเ้สนอวิทยานิพนธ์  อยู่ตรงส่วนกลางของปกโดยไม่ระบุค า
น าหน้านาม นาย นางหรือนางสาว และไม่ตอ้งแจง้คุณวุฒิใดๆ  ยกเวน้ในกรณีมียศฐานันดรศกัด์ิ
ตอ้งใส่ เช่น พนัต ารวจโท, ม.ร.ว. 
   1.1.3 ส่วนสถานศึกษา หลักสูตร และปีการศึกษา ประกอบด้วยข้อความ 4 
บรรทดั  ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี (ตวัอยา่งหนา้ 69) 
 

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือปริญญา)…………. 
สาขา………………………….…… 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ช่ือเดือน (เดือนท่ีส่งเล่มสมบูรณ์)  ปีท่ีจบการศึกษา 
 

   1.2 ปกหลงั   เป็นหนา้กระดาษวา่ง 
   1.3 สันปก  ให้พิมพ์ขอ้ความตามล าดบัดงัน้ี  ช่ือผูเ้สนอวิทยานิพนธ์ ช่ือเร่ืองของ
วิทยานิพนธ์  ปีท่ีจบการศึกษา  ใช้ตวัอกัษรขนาด 18 dpi  ส าหรับช่ือเร่ืองท่ีตอ้งใช้เน้ือท่ี 2 บรรทดั
กรณีสันปกมีขนาดไม่หนา อาจใชต้วัอกัษรขนาด 16 dpi ได ้โดยบรรทดัท่ีสองเวน้จากอกัษรตวัแรก
ของช่ือผูเ้สนอขอวิทยานิพนธ์ 7 ตวัอกัษร  พิมพต์วัท่ี 8 ถา้ช่ือเร่ืองไม่ สามารถจบใน 2 บรรทดั ให้
ตดัตวัให้เหมาะสมไม่ยึดหลกัภาษา  แลว้ใส่จุดไข่ปลา 3 จุดต่อทา้ยช่ือเร่ืองส่วนปีท่ีจบการศึกษาให้
พิมพเ์ฉพาะตวัเลข พ.ศ. โดยตวัเลขสุดทา้ยใหห่้างจากสันปกตอนล่าง  0.5  น้ิว (ตวัอยา่งหนา้ 77) 
 2. ใบรองปก  เป็นกระดาษหนา้วา่ง 
 3. ปกในภาษาไทย  หนา้แรกแสดงขอ้ความภาษาไทยเหมือนปกหนา้ (ตวัอยา่งหนา้ 69) 
 4. ปกในภาษาไทยหน้าทีส่อง  เพิ่มขอ้ความแสดงลิขสิทธ์ิ (ตวัอยา่งหนา้ 70) 
 5. ปกในภาษาอังกฤษ  ใช้แสดงขอ้ความภาษาองักฤษท่ีเหมือนปกในภาษาไทย (ตวัอยา่ง
หนา้ 71) 
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 6. หน้าอนุมัติ  เป็นหน้าแสดงข้อความอนุมัติหรือรับรองผลงานวิทยานิพนธ์ โดย
คณะกรรมการสอบและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  ตามความจ าเป็น (ตวัอยา่งหนา้ 75) 
 7. บทคัดย่อภาษาไทย  บทคดัยอ่วิทยานิพนธ์ภาษาไทย  เป็นส่วนสรุปสาระส าคญัของ
วทิยานิพนธ์ ซ่ึงตอ้งพิมพใ์หจ้บภายใน 1 หนา้ (ตวัอยา่งหนา้ 78) 
  7.1 ส่วนข้อมูลบรรณานุกรม  ประกอบด้วยบรรณานุกรมของปริญญานิพนธ์ฉบบั
นั้น และช่ือของคณะกรรมการควบคุม 
  7.2 ส่วนเน้ือหาบทคัดย่อ ประกอบดว้ย 
   7.2.1 ส่วนแรก  ให้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยั จ  านวนและลกัษณะของ
ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ค่าสถิติต่างๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   7.2.2 ส่วนท่ีสอง  เป็นส่วนของผลการวิจยั ให้สรุปผลท่ีส าคญัท่ีได้จากการวิจยั
โดยสรุปตามล าดบัขอ้ตามความมุ่งหมายของการวิจยั อาจเขียนบรรยายต่อเน่ืองกนัไปหรือเขียนแยก
เป็นรายขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้สรุปของการวจิยัตอ้งไม่มีค  าวจิารณ์หรืออภิปรายผลแทรกอยู ่
   7.2.3 ส่วนท่ีสาม   เป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัยอาจกล่าวเฉพาะ
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน 
 8. บทคัดย่อภาษาองักฤษ  แปลจากบทคดัยอ่ภาษาไทย มีส่วนประกอบเหมือนบทคดัยอ่
ภาษาไทย (ตวัอยา่งหนา้ 79) 
 9. กิตติกรรมประกาศ  เป็นหนา้ท่ีท่ีผูเ้สนอวิทยานิพนธ์กล่าวแสดงความขอบคุณผูท่ี้ให้
ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ การกล่าวถึงช่ือบุคคลให้กล่าวถึงช่ือและนามสกุลจริง ค า
น าหน้าของผูมี้ต  าแหน่างต่างๆ ให้ลงเป็นค าเต็ม เช่น ศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์
พลต ารวจโท ส าหรับบุคคลทัว่ไปอาจใช้ค  าว่า นายหรือคุณน าหน้าช่ือก็ได้ นอกจากกล่าวถึงช่ือ
บุคคลท่ีมีส่วนช่วยเหลือแลว้อาจบอกถึงต าแหน่งต่อทา้ยดว้ย เพื่อให้ทราบวา่บุคคลนั้นอยูใ่นสถานะ
ใดท่ีมามีส่วนช่วยเหลือในการท าวทิยานิพนธ์  
 พิมพ ์“กิตติกรรมประกาศ”  ตรงกลางหนา้กระดาษตอนบน ดว้ยตวัอกัษร Angsana UPC 
ขนาด 18 dpi ตวัหนาด าไม่ต้องขีดเส้นใต้ และเม่ือจบข้อความกิตติกรรมประกาศแล้วให้เวน้ 1 
บรรทดัวา่ง แลว้พิมพช่ื์อผูเ้สนอวทิยานิพนธ์ไวใ้นต าแหน่งดา้นขวาของหนา้กระดาษ 
 10. สารบัญ  เป็นส่วนแสดงหวัขอ้เร่ืองและเลขหนา้ (ตวัอยา่งหนา้ 82) 
 พิมพ ์“สารบญั” ตรงกลางหนา้กระดาษตอนบนถดัลงไปให้เวน้ 1 บรรทดัวา่ง (กด Enter 
2 คร้ัง) ขวามือสุดมีค าวา่หนา้ บรรทดัถดัลงไปเป็นส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ โดยระบุหนา้เป็น 
ตวัอกัษรบรรทดัถดัลงไปซ้ายมือสุดมีค าว่าบทท่ี และต่อดว้ยเลขของบทท่ีโดยพิมพ์เวน้ระยะจาก
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แนวคั้นหนา้ 3 ตวัอกัษร ไม่ตอ้งมีมหพัภาคตามหลงั แลว้เวน้ 3 ระยะตวัอกัษะจึงพิมพห์วัขอ้ของบท
นั้น เม่ือจบขอ้ความให้จุดไข่ปลาละไปจนเกือบถึงค าว่าหน้า ให้ระยะห่างประมาณ 4 ตวัอกัษรจึง
พิมพเ์ลขหน้า ถา้เป็นเลขตวัเดียว ตวัเลขตอ้งตรงกบัสระอาของค าว่าหน้า ถา้เป็นเลขมากกว่า 1 ตวั 
เลขตวัสุดทา้ยตอ้งตรงกบัสระอาของค าวา่หนา้ (ตวัอยา่งหนา้ 83) 
 ถา้มีหัวขอ้ย่อย ให้พิมพ์บรรทดัถดัลงไปโดยเวน้ระยะจากอกัษรตวัแรกของหัวขอ้ท่ีอยู่
ขา้งบน 3 ตวัอกัษร จบหวัขอ้แลว้พิมพจุ์ดไข่ปลาตามรูปแบบของสารบญั 
 ระหว่างหัวขอ้ บทท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และหัวขอ้ส าคญัอ่ืนๆ เช่น บรรณานุกรม, ภาคผนวก 
หเวน้ 1 บรรทดัวา่ง (กด Enter 2 คร้ัง) ส่วนหวัขอ้ในแต่ละบทใหเ้วน้บรรทดัตามปกติ 
 กรณีช่ือหวัขอ้ยาวเกินขอบพิมพใ์ห้พิมพต่์อบรรทดัล่างลงมา โดยเวน้ระยะเยื้องจากขอบ
บรรทดัแรก 3 ตวัอกัษร  
 สารบญัถา้ยาวเกินกว่า 1 หนา้ ตอ้งต่อในหนา้ถดัไปบรรทดัแรกของหน้าถดัไปตอ้งพิมพ์
ค  าวา่สารบญั (ต่อ)ไวก้ลางหนา้กระดาษเวน้ 1 บรรทดัวา่ง(กด Enter 2 คร้ัง) พิมพห์วัขอ้เช่นเดียวกบั 
ในหน้าแรก หากหัวข้อย่อยของบทท้ายในหน้าแรกนั้นยงัไม่จบเม่ือไปต่อหน้าถัดไปต้องระบุ      
เลขบทและค าว่าต่อในวงเล็ก เช่น 4 (ต่อ) การใช้จุดไข่ปลาและการพิมพ์เลขหน้าให้ปฏิบติัดังท่ี 
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ (ตวัอยา่งหนา้ 84) 
 ในสารบญัให้ระบุหนา้ของบรรณานุกรม ภาคผนวก และดรรชนี (ถา้มี) ภาคผนวกหากมี
หลายส่วนใหร้ะบุช่ือของภาคผนวกยอ่ยต่างๆ พร้อมทั้งเลขหนา้ไวด้ว้ย  
 11. สารบัญตาราง  เป็นส่วนแสดงช่ือตารางและเลขหน้าของตารางท่ีมีในวิทยานิพน์ให้อยู่
ต่อจากสารบญั หลกัเกณฑก์ารพิมพส์ารบญัตารางใชแ้นวเดียวกบัการพิมพส์ารบญั (ตวัอยา่งหนา้ 85) 
 12. สารบัญภาพประกอบ  เป็นส่วนแสดงช่ือภาพหรือแผนภูมิและเลขหน้าท่ีปรากฎใน
วทิยานิพนธ์อยูต่่อจากสารบญัตาราง หลกัเกณฑ์การพิมพส์ารบญัภาพประกอบใชแ้นวเดียวกบัการ
พิมพส์ารบญั (ตวัอยา่งหนา้ 86) 
 
ส่วนเน้ือเร่ือง  
 ส่วนเน้ือเร่ืองของวทิยานิพนธ์โดยทัว่ไปประกอบดว้ยบท  5 บท  ดงัน้ี 
      1. บทที ่1 บทน า  (Introduction)   
 ประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 
  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาจะกล่าวถึงท่ีมาของปัญหาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาวิจยัในปัญหานั้น (Need of the study)  ตลอดจนสาเหตุหรือมูลเหตุ
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จูงใจท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเร่ืองน้ี ในการเขียนควรจะอ้างอิงเอกสาร ข้อความทางวิชาการ  
ขอ้ความท่ีเป็นท่ียอมรับ  แนวคิด  ทฤษฎีหรือผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสนบัสนุนดว้ย  เพื่อเป็นการ
เพิ่มน ้าหนกัและความส าคญัใหก้บัโครงการวจิยัของเราไดม้ากข้ึน 
  1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  (Research objectives)  
  วตัถุประสงค์ของการวิจยั  คือ  ข้อความท่ีผูว้ิจยัก าหนดว่าจะตอ้งท าอะไร  เพื่อหา
ค าตอบในการศึกษาวิจยั ค  าส าคญัท่ีใช้บ่อยๆ ในการเขียนวตัถุประสงค์ เช่น อธิบาย/บรรยาย/
ส ารวจ/ศึกษา/ศึกษาความสัมพันธ์ /เปรียบเทียบ /วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /สร้าง/พัฒนา/ประเมิน /
ตรวจสอบ/วดัความเท่ียงตรง  เป็นตน้               
  1.3  ข้อตกลงเบื้องต้น  (Basic assumption)  
  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  คือ ความคิดพื้นฐานบางประการซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการท าความเขา้ใจ
กบัผูอ่้านเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัหากมีความจ าเป็นตอ้งช้ีแจง 
  1.4  ความส าคัญของการวจัิย  (Significance of the study) 
  ความส าคญัของการวิจยั  คือ ขอ้ความท่ีช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานวิจยัท่ีจะไดรั้บ
และจะตอ้งเขียนใหผู้อ่้านไดเ้ห็นความส าคญัของการวจิยันั้นดว้ย  เป็นการเขียนโดยการคาดคะเนผล
ท่ีจะไดรั้บจากการท าวิจยัวา่มีอะไรบา้ง การคาดคะเนน้ีอาจมองในแง่ของความรู้ท่ีไดรั้บและการน า
ผลการวจิยัไปใชไ้ดอ้ยา่งไร ขอ้ความน้ีใหเ้ขียนแบบไม่ตอ้งแยกขอ้ 
  1.5  ขอบเขตของการวจัิย (Scope and delimitation of the study) 
  ขอบเขตของปัญหาหรือขอบเขตของการวิจยั คือ การก าหนดวงจ ากดัให้ชดัเจนวา่การ
วิจยัคร้ังนั้นจะท ากบัใครหรือส่ิงใดโดยตอ้งมีการก าหนดขอบเขต สถานท่ี คุณสมบติัให้แน่นอน 
โดยทัว่ไปจะกล่าวถึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคืออะไร จ านวนเท่าใด  ถา้มีมากจะมีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งมาดว้ยวธีิใด  ตวัแปรท่ีจะศึกษามีอะไรบา้ง ทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
  1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  (Definitions)  
  เป็นการเขียนบอกความหมายของค าส าคญัๆ บางค าท่ีใชเ้ฉพาะในการวิจยัเร่ืองนั้นๆ 
เพื่อช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจถึงความหมายของค าท่ีผูว้จิยัใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกนั 
  1.7  สมมุติฐานการวจัิย (ถา้มี)  (Research hypothesis)  
   สมมุติฐานการวจิยั  คือ  การคาดคะเนผลของการศึกษาวจิยัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการตอบ
ค าถามของการศึกษาวิจยั  แต่ส่วนน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีทุกคร้ังในงานวิจยับางลกัษณะถา้ผูว้ิจยัยงัไม่มี
แนวคิดหรือผลการวจิยัวา่ควรจะเป็นอยา่งไร 
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  1.8  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  เป็นส่วนท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัวา่งานวิจยันั้นจะเป็นประโยชน์
ในดา้นใดบา้ง 
  หัวขอ้ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี  บางหัวขอ้อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีในการศึกษาวิจยับาง
เร่ือง  เช่น  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  นิยามศพัทเ์ฉพาะ  และสมมุติฐานการวจิยั  เป็นตน้        
 2. บทที ่2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง (Review of related literature and research) 
  ในบทน้ีผู ้วิจ ัยจะน าเสนอทฤษฎี  แนวคิดต่างๆ จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาหรือเร่ืองท่ีท าการศึกษาวิจยัดงัท่ีได้อธิบายรายละเอียดไวแ้ลว้ในเร่ืองการ
เขียนเคา้โครงวิทยานิพนธ์  มีขอ้ท่ีจะกล่าวเพิ่มเติมคือการน าเสนอเน้ือหาในบทท่ี 2 นั้นอาจท าได ้2 
แนวทางคือ 
 ในบทท่ี 1 และ 2  อาจมีการอา้งถึงตารางหรือภาพประกอบ  ถ้าอ้างถึงตารางให้เสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบตารางโดยคดัลอกหรือยอ่ขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการแสดงจากตารางตน้แบบตามความ
เหมาะสม  แต่ตอ้งใส่เลขตารางหรือภาพประกอบตามล าดบัและบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในตาราง
หรือภาพประกอบนั้นโดยพิมพค์  าว่า ท่ีมา : ชิดขอบพิมพ์ดา้นซ้ายตามดว้ยขอ้มูลแหล่งอา้งอิง เช่น 
กรมวชิาการ, 2557, หนา้ 5 
 ภาพประกอบท่ีน ามาจากหนงัสือหรือวสัดุสารนิเทศท่ีเป็นผลงานของผูอ่ื้น  ต้องกล่าวน า
แหล่งท่ีน ามานั้นในรูปของการอา้งอิงแทรกไวใ้นเน้ือหาก่อนท่ีจะแสดงภาพประกอบดงักล่าว   
 ภาพประกอบควรห่างจากขอ้ความดา้นบน 1 บรรทดัวา่ง ช่ือภาพประกอบให้อยูก่ึ่งกลาง
หน้าและห่างจากภาพประกอบ 1 บรรทดัว่าง กรณีช่ือภาพประกอบยาวเกิน 1 บรรทดั ให้พิมพ์ต่อ
บรรทดัล่างโดยบรรทดับนมีขอ้ความยาวกวา่บรรทดัล่างตามล าดบั 
 3. บทที ่3  วธีิด าเนินการวจัิย  (Research methodology) 
 วิธีด าเนินการวิจยัเป็นการน าเสนอกระบวนการศึกษาวิจยัตามล าดบัขั้นตอนโดยทัว่ไป
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population/Sample) เป็นการก าหนดลักษณะของ
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  (Research instrument) เป็นการก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาวจิยั  
  3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data collection) เป็นการอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด
การเก็บรวบรวมขอ้มูลวา่ด าเนินการอยา่งไร 
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  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) เป็นการระบุถึงการจดักระท าเก่ียวกับ
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดว้า่ท าอยา่งไรบา้ง  และใชส้ถิติใดในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในบทท่ี 3 ของวทิยานิพนธ์ประเด็นต่างๆ จะตอ้งเขียนตามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้ท่ีผูว้จิยั
ไดก้ระท าผา่นมา ส านวนภาษาท่ีใชเ้ป็นการบอกเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลว้ ผูว้ิจยัเม่ือด าเนินการวิจยัควร
ได้บันทึกเหตุการณ์ไวใ้นสมุดบันทึกเป็นระยะๆ เช่น วนัไปพบอาจารย์ท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์  
อาจารยใ์ห้ค  าแนะน าอยา่งไร  วนัท่ีส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวนเท่าไร  ไดรั้บกลบัมา
ฉบบัแรกเม่ือไร  เม่ือครบเวลาก าหนดตามท่ีตั้งไวไ้ดรั้บแบบสอบถามกลบัมาก่ีฉบบั  ยงัขาดอยูอี่กก่ีฉบบั  
วนัท่ีจดัส่งไปรอบสอง  ไดรั้บมาครบถว้น  วนัไหน  เหล่าน้ีเป็นตน้   
      4. บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  (Results) เป็นการเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล
หรือผลของการศึกษาวิจยัเพื่อตอบค าถามของการศึกษาวิจยั  ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางซ่ึงปกติแลว้ถา้เป็นการวจิยัเชิงปริมาณจะเสนอตามล าดบัดงัน้ี 
  4.1 ตารางขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามหรือกลุ่มตวัอยา่งตามปกติแลว้
ผูว้จิยัจะวเิคราะห์  จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 การน าเสนอส่วนน้ีจะเป็นค่าความถ่ี  ค่าร้อยละในการ
ออกแบบน าเสนอขอ้มูลส่วนน้ีผูว้ิจยัควรออกแบบตารางท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านั้น 
  4.2 ตารางน าเสนอขอ้มูลท่ีใช้ค่าสถิติเป็น ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอ้งท าการแปลผลของค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดต้ามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัตั้งไว ้
  4.3 ตารางเสนอผลการเปรียบเทียบตามตวัแปรต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้ ซ่ึงค่าสถิติท่ี
นิยมใช้เปรียบเทียบก็มี ค่า X  , ค่า  t-test , ค่า F-test  และ ค่า 2X (ไคสแควร์) การน าเสนอตาราง 
ผูว้จิยัตอ้งแสดงผลในตารางให้ถูกตอ้งมีการแสดงค่าสถิติท่ีจ  าเป็นให้ครบถว้น โดยอาจเลือกรูปแบบ
การเสนอรูปแบบใดก็ไดต้ามความเหมาะสม แต่สามารถส่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจได ้ เม่ือเลือกรูปแบบการ
เสนอตารางการเปรียบเทียบรูปแบบใดแลว้ ใหน้ าเสนอรูปแบบนั้นๆ ตลอดไปทุกตาราง 
  4.4 ช่ือตารางให้เร่ิมพิมพ์ชิดขอบซ้ายสุด  โดยเร่ิมด้วยค าว่า  ตาราง  ต่อด้วยเลข  
ตาราง  เช่น  ตาราง 1 อย่าใช้ว่า  ตารางท่ี 1   ระหว่างค าว่าตารางกับเลขตารางให้เวน้ 1  ระยะ
ตวัอกัษร  หลงัเลขตารางเวน้ 2 ระยะตวัอกัษรแลว้ใส่ช่ือตาราง  หากช่ือตารางยาวเกินกวา่ 1 บรรทดั  
ให้ตดัค าทา้ยสุดของบรรทดัแรกให้เหมาะสม   แลว้น าขอ้ความท่ีเหลือไปพิมพต่์อในบรรทดัถดัไป  
โดยเวน้จากขอบซา้ยเขา้มา  3  ตวัอกัษร  
  4.5 ใตช่ื้อตารางเวน้ 1 บรรทดัวา่ง ก่อนพิมพต์าราง   
  4.6 พิมพ์ตารางโดยตีเส้นคู่ขนาด ¾ ปิดส่วนบน – ล่าง เส้นท่ีใช้คัน่ส่วนต่างๆ ใน
ตารางใหใ้ชเ้ส้นเด่ียว (ตวัอยา่งหนา้ 87-88)  
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  4.7 เส้นแนวตั้งไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ การเสนอตวัเลขหากสามารถจดัตวัเลขเป็นส่วนๆ 
ให้อยู่เป็นแถวหรอแนวเดียวกนัได้ก็จะท าให้ตารางดูสวยงาม แต่ถ้าหากตวัเลขมีจ านวนมากตอ้ง
พิมพเ์กือบชิดติดกนั ถา้ตอ้งการใชเ้ส้นแนวตั้งขีดแบ่งใหเ้ห็นชดัเจนก็กระท าได ้แต่ไม่ตอ้งมีเส้นแนว
ตั้งปิดขอบตารางซา้ย – ขวา 
  4.8 ใตต้ารางท่ีเป็นการเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ นั้น  ใหแ้สดงค่าระดบันยัส าคญัท่ีใช้
วา่มีค่าเท่าใดบา้ง  ค่าสถิติบางค่าตอ้งบอกตวัเลขท่ีเป็นชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
ดว้ย  ส าหรับค่าระดบันยัส าคญัและระดบัขั้นความเป็นอิสระให้พิมพใ์นวงเล็บเป็นตวัห้อยก ากบัท่ี
ค่าสถิติตวันั้นๆ  
  4.9 ส าหรับเคร่ืองหมายดอกจนั 1 ดอก  หรือ 2 ดอกนั้นให้ใส่ก ากบัไวท่ี้ตวัเลขท่ีเป็น
ค่าสถิติซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีปรากฏในตวัตาราง 
  4.10 ค าอธิบายใตต้าราง ให้เวน้ 1 บรรทดัวา่ง ก่อนพิพมค์  าอธิบาย การอธิบายให้อ่าน
ผลท่ีเด่นหรือดอ้ยท่ีควรเนน้ไม่ควรอ่านผลทุกขอ้จนตารางยาวเกินความจ าเป็น  พึงระลึกวา่ขอ้มูลใน
ตารางนั้นก็คือผลท่ีผูว้ิจยัน าเสนอต่อผูอ่้านแลว้  ค  าอ่านตารางเป็นเพียงส่วนประกอบท่ีตอ้งการช้ีให้
ผูอ่้านไดเ้ห็นเป็นพิเศษเท่านั้น   ซ่ึงจะมีผลไปถึงการเขียนสรุปผลการวจิยัในบทท่ี 5  โดยจะเป็นการ
น าเอาค าอ่านตารางไปสรุปอีกทีหน่ึง  นอกจากน้ียงัมีผลไปถึงการอภิปรายผลในตอนทา้ยอีกด้วย  
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งเขา้ใจถึงผลท่ีส าคญัของการวจิยัของตนท่ีได ้ เพื่อจะไดอ่้านตารางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 5. บทที่  5  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  (Conclusion) บทน้ีจะเป็นการสรุป
งานวจิยัทั้งหมด  ซ่ึงประกอบดว้ยสาระส าคญั  ดงัน้ี  
  5.1 กล่าวน าโดยอธิบายเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ สมมุติฐาน  และวธีิการด าเนินการวิจยั 
ให้เขียนเป็นความเรียง 1 – 2 ย่อหน้า ส าหรับวิธีด าเนินการวิจยันั้นให้สรุปเฉพาะสาระส าคญัจาก 
บทท่ี 3 โดยบอกวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคือใคร  มีจ  านวนเท่าไร ไดม้าอย่างไร เคร่ืองมือในการ
วจิยัคืออะไร  มีลกัษณะอยา่งไร  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติอะไรบา้ง 
  5.2 สรุปผลการวจัิย (Conclude the research) 
  สรุปผลการวจิยันั้นให้เขียนแยกผลวจิยัเป็นขอ้ๆ ตามความมุ่งหมายของการวิจยัวา่ผล
เป็นอย่างไร  สอดคล้องหรือขดัแยง้กบัสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ ค  าบรรยายในส่วนสรุปผล การวิจยัน้ี 
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียบเรียงมาจากค าอ่านตารางต่างๆ ในบทท่ี 4 นั่นเอง  แต่อาจจะปรับเอามา
เฉพาะผลท่ีส าคญัน่าสนใจมาสรุปไว ้
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  5.3 อภิปรายผล  (Debate) 
    ส่วนน้ีมีความส าคญัอยา่งมากเพราะเป็นส่วนท่ีจะแสดงถึงความรู้  ความสามารถของ
ผูว้ิจยัวา่มีทกัษะ ความรู้หรือความสามารถในการวิเคราะห์  การอา้งเหตุผลต่อการวิจยัไดแ้หลมคม
ลึกซ้ึงเพียงใด  สามารถสร้างสรรคค์วามรู้ท่ีไดม้านั้นให้ขยายวงกวา้ง เป็นประโยชน์อยา่งไรไดบ้า้ง  
การอภิปรายผลอาจตอ้งอา้งอิงหลกัวิชา  ทฤษฎี  หรือผลงานวจิยัของผูอ่ื้นประกอบผูว้ิจยัจึงตอ้งอ่าน
วรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้วา้งเพื่อจะไดอ้ภิปรายผลการวจิยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  5.4 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
  ข้อเสนอแนะเป็นการเสนอหรือช้ีแนะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับผลการวิจัยหรือ
กระบวนการศึกษาวิจยัท่ีพึงปฏิบติัให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ  ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะ
จะตอ้งเป็นผลมาจากงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัคน้พบเท่านั้น  ขอ้เสนอแนะจะไม่ใช่มาจากความรู้สึกส่วนตวั  
ดงันั้นก่อนเสนอแนะควรกล่าวน าวา่ผลการวจิยัท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร  ผูว้จิยัจึงเสนอแนะอยา่งไร 
  ขอ้เสนอแนะอีกส่วนหน่ึง คือ  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป  ขอ้เสนอแนะ
น้ีอาจมีไดใ้นกรณีท่ีผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ ท่ีควรศึกษาต่อหรือพบความผิดพลาดในการ
ควบคุมตวัแปรในบางประเด็น  จึงเสนอแนะใหศึ้กษาต่อเพื่อผลการวิจยัท่ีชดัเจนสมบูรณ์ในเร่ืองนั้น
ต่อไป 
 
ส่วนประกอบตอนท้าย  (Auxiliaries) 
 ส่วนประกอบตอนทา้ย เป็นส่วนท่ีต่อจากส่วนเน้ือหา  ประกอบดว้ยแต่ละส่วนตามล าดบั 
คือ บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศพัท ์(ถา้มี) และประวติัยอ่ผูว้จิยั 
 1. บรรณานุกรม  คือ ท่ีรวมรายการวสัดุอ้างอิงทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัได้น ามาประกอบการ
เรียบเรียงวิทยานิพนธ์  ดงันั้นรายการท่ีปรากฏในเชิงอรรถหรือการอา้งอิงทุกรูปแบบท่ีกล่าวไวใ้น
ส่วนเน้ือหา  จะมาปรากฏรายละเอียดอยา่งสมบูรณ์ในบรรณานุกรมน้ี 
 2. ภาคผนวก คือ ส่วนเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือเร่ืองในตวัวิทยานิพนธ์ท่ีผูว้ิจยัน ามา
แสดงประกอบไวเ้พื่อให้เน้ือหาของวิทยานิพนธ์นั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ภาคผนวกจะมีหรือไม่นั้ น
แลว้แต่ความจ าเป็น  ถา้มีใหพ้ิมพต่์อจากบรรณานุกรม  และมีหนา้บอกตอนดว้ยเน้ือหาในภาคผนวก
ส าหรับวทิยานิพนธ์นั้น  อาจจะเป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั  จดหมายท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงาน
ต่างๆ รายช่ือโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลรายช่ือของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ   ค่าสถิติบางส่วนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงไวใ้นส่วนเน้ือหา  แต่อาจจะมีผูอ่้านบาง
คนอาจตอ้งการขอ้มูลเหล่านั้น   ผูว้จิยัพึงน ามาแสดงไวใ้นภาคผนวกดว้ย 
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 3. อภิธานศัพท์  คือ ความหมายของศัพท์ต่างๆ ท่ีปรากฏในบทนิพนธ์  ซ่ึงเป็น
ความหมายเฉพาะหรือเป็นค าศพัท์ท่ีผูว้ิจยัเกรงว่าผูอ่้านจะไม่เขา้ใจตรงกนักบัผูว้ิจยั  เพื่อไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการคน้ผูว้ิจยัถึงน ามาอธิบายไวท้า้ยเล่ม  หากค าศพัท์ท่ีตอ้งอธิบายนั้นมีไม่มากอาจกล่าว
ไวเ้ป็นบนัทึกเพิ่มเติมก็ได ้
 4. ประวติัย่อผูว้ิจยั  คือ ส่วนท่ีแสดงรายละเอียดส่วนตวับางประการของผูว้ิจยั  เช่น  
ประวติัส่วนตวั  ประวติัและประสบการณ์เก่ียวกบัต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อช่วยท า
ให้ผูอ่้านไดรั้บทราบเก่ียวกบัคุณสมบติัความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้ขียน (ตวัอยา่งหน้า 
94) 
 แต่ละส่วนให้คัน่หน้าดว้ย ใบบอกตอน โดยพิมพช่ื์อตอนไวก้ลางหนา้กระดาษ ใชอ้กัษา 
Angsana UPC ขนาด 18 point หนา – ด า ไดแ้ก่ บรรณานุกรม, ภาคผนวก, ภาคผนวก ก, ภาคผนวก 
ข, อภิธานศพัท,์ ประวติัยอ่ผูว้จิยั เป็นตน้ (ตวัอยา่งหนา้ 91) 
 


