บทที่ 3
สวนประกอบของวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
วิ ท ยานิ พ นธ / ดุ ษ ฎี นิ พ นธ ประกอบด ว ย 3 ส ว น ได แ ก ส ว นนํ า ส ว นเนื้ อ หา และ
สวนทาย รายละเอียดของแตละสวนมีดังนี้

สวนนํา

สวนนําประกอบดวย
1. ปกนอก ปกนอกของเลมวิทยานิพนธ เปนปกแข็งสีเขียว ดุษฎีนิพนธ เปนปกแข็ง
สีดํา ตัวอักษรบนปกนอกพิมพดวยอักษรสีทอง ขอความในหนาปกนอกใหมีขอความเหมือนปกใน
ทุกประการ (ดูตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 42-46)
2. สันปก ใหพิมพชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ชื่อผูแตง และปที่สําเร็จการศึกษา (ดู
ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 47)
3. แผนรองปกหนาและแผนรองปกหลัง ถัดจากปกแข็งดานหนาและกอนปกแข็ง
ดานหลังใหมีกระดาษขาวดานละแผน
4. หนาอนุมัติ ใหใชตามแบบฟอรมของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิมพ
ขอความตามแบบฟอรม (ดูตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 48-49) การลงนามในหนาอนุมัติใหลงลายชื่อ
ชื่อจริงของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
ดวยปากกาเฉพาะน้ําหมึกสีน้ําเงินเทานั้น
5. ปกใน ให พิ มพ ด วยกระดาษขาวที่ ใช พิ มพ วิ ทยานิ พนธ /ดุ ษฎี นิ พนธ และให เขี ยน
ขอความเหมือนกับขอความในปกนอกทุกประการ
5.1 ชื่ อ เรื่ อ ง เป น หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ / ดุ ษ ฎี นิ พ นธ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ นการศึ ก ษา
คนควาวิจัย สําหรับชื่อเรื่องวิทยานิพนธที่ยาวเกิน 1 บรรทัด กําหนดใหพิมพในลักษณะสามเหลี่ยม
หัวกลับ
5.2 ชื่อผูแตงหรือผูจัดทํา ไมมีคํานําหนาชื่อ นาย นาง หรือนางสาว
5.3 ระบุวาวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร หรือสาขาวิชาใด
ระบุชื่อสถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) และปที่สําเร็จการศึกษา
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5.4 ระบุคําวา “วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี” วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใชคําวา “Copyright of Phetchaburi Rajabhat University”
5.5 บทคัดยอ (Abstract) ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาไทยใหเขียนบทคัดยอเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นใดใหเขียน
บทคัดยอเปนภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธนั้น และบทคัดยอวิทยานิพนธกําหนดไมเกิน 1 หนากระดาษ
หากมีเนื้อหามากอนุญาตใหใชขนาดอักษร 14 พอยต สวนบทคัดยอดุษฎีนิพนธกําหนดใหไมเกิน 2
หนากระดาษ ประกอบดวย
5.5.1 ชื่อวิทยานิพนธ/ ดุษ ฎีนิพ นธ ชื่อ สกุล ผูวิจัย มีคํานําหนาชื่อ นาย นาง
หรือนางสาว ในกรณีมียศ เชน รอยตํารวจเอก พันตรี หมอมราชวงศ เปนตน ใหมียศนั้นๆ นําหนาชื่อ
ชื่อสาขาวิชา ปที่สําเร็จการศึกษา และรายนามอาจารยหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.5.2 วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการศึกษาวิจัย ผลและสรุป ขอคนพบ และ
คําสําคัญ
5.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เปนขอความกลาวขอบคุณผูที่ให
ความชวยเหลือและความรวมมือจนวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธนั้นสําเร็จลุลวงดวยดี
5.7 สารบัญ (Table of Contents) เปนรายการที่แสดงสวนประกอบสําคัญทั้งหมด
ของวิทยานิพนธใหเขียนเปนภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธ การจัดพิมพสารบัญใหเปนไปตามตัวอยาง
หากสารบัญไมจบในหนึ่งหนาใหพิมพคําวา “สารบัญ (ตอ)” หรือ “Table of Contents (Continued)”
กลางหนากระดาษหนาถัดไป
5.8 สารบัญตาราง (List of Tables) เปนสวนที่แจงหมายเลขหนาของตารางทั้งหมดที่มี
อยูในวิทยานิพนธ (ถามี) การจัดพิมพสารบัญใหเปนไปตามตัวอยาง หากสารบัญตารางไมจบในหนึ่งหนา
ใหพิมพคําวา “สารบัญตาราง (ตอ)” หรือ “List of Table (Continued)” กลางหนากระดาษหนาถัดไป
5.9 สารบัญภาพ (List of Figures) เปนสวนที่แจงหมายเลขหนาของภาพ (รูปภาพ
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ การจัดพิมพสารบัญภาพใหเปนไปตาม
ตัวอยาง หากสารบัญภาพไมจบในหนึ่งหนาใหพิมพคําวา “สารบัญภาพ (ตอ)” หรือ “List of Figures
(Continued)” กลางหนากระดาษหนาถัดไป (ดังตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 79-83)
5.10 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (List of Abbreviations and Symbols) เปนสวน
ที่อธิบายถึงสัญลักษณและคํายอตางๆ ที่ใชในวิทยานิพนธ (ถามี) ทั้งนี้ใหสัญลักษณและคํายอ มี
ความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม และใหพิมพเรียงตามลําดับตัวอักษร
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ส วนเนื้ อหาเป นส วนที่ แสดงสาระสํ าคั ญของวิ ทยานิ พนธ ประกอบด วย 1) บทนํ า 2)
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการวิจัย และ 3) สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ
1. บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของวิทยานิพนธ ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของ
การทําการวิจัยเรื่องนี้ ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย การสํารวจงานวิจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดที่จะนํามาใชในการวิจัย วิธีที่จะดําเนินการวิจัยโดยยอ
ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ในสวนนี้จะแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความจําเปน
แตละบทจะแตกต างกั นไปตามลั กษณะเนื้ อหา และแบบแผนของวิธี การวิจั ยของแต ละสาขาวิ ชา
โดยทั่วไปจะเปนการบรรยายสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ในสวนนี้ควรมีบทหนึ่งเกี่ยวกับการปริทัศน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Literature Review) ซึ่งบรรยายครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่จะศึกษาอีกบทหนึ่งควรบรรยายวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Methodology)โดยละเอียด
และครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย แตละ
ขั้นตอนการใชเอกสารขอมูลหรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด เอกสารขอมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ไดมา
อยางไร โดยวิธีใด (Material and Method) ตลอดจนการวิเคราะห รายงานผล (Result) และอภิปราย หรือ
วิจารณผลการวิจัย (Discussion)
ขั้นตอนโดยละเอียดของสวนนี้ ควรดําเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจัยที่เปน
ที่ยอมรับในแตละสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เชน ตาราง
รูปภาพ พรอมทั้งคําอธิบาย เพื่อใหเกิดความเขาใจ การอภิปรายผล หรือการวิจารณผลควรอยูตอจากผล
การศึกษา และควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ไดมานั้นเหมือนหรือแตกตาง
จากการศึกษาของผูอื่นที่ไดศึกษา พรอมเหตุผลประกอบความเหมือน หรือความแตกตางนั้น มีการคนพบใหม
เกิดขึ้นหรือไม พรอมเหตุผลประกอบเชนเดียวกัน ตอนสุดทายของการอภิปรายหรือวิจารณผลควรมี
ขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของ เปนตนวาหากจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมควรจะมีแนวทางอยางใด
จึงนาจะมีผลดีที่สุด หรือถาจะมีการศึกษาวิจัยในหัวขอเดียวกันนี้ใหมจะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยอยาง
ใดบาง เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ดีขึ้นกวาการวิจัยที่ไดกระทํามาในการศึกษานี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
ประโยชน ประการใดบางในการประยุกต ใช พร อมให เหตุ ผลประกอบความเห็นในขอเสนอแนะ
เชนเดียวกัน
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3. สรุปผลและขอเสนอแนะ ขอสรุป (Conclusion) เปนตอนที่สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญๆ
ในวิทยานิพนธทั้งหมด ตองระบุงานสําคัญที่คนพบจากการศึกษาวิจัย ขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้
สวนขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนการใหขอเสนอแนะโดยยอเกี่ยวกับการวิจัยตอไป ตลอดจน
ประโยชนที่อาจจะไดจากการประยุกตผลการวิจัยที่ไดกระทํานี้

สวนอางอิงหรือสวนทาย

สวนอางอิงซึ่งมีทั้งการอางอิงภายในและการอางอิงทายเรื่องประกอบดวย บรรณานุกรม
หรื อเอกสารอ า งอิ ง ภาคผนวก (ถ า มี ) ประวั ติ ผู วิ จั ย ในส ว นอ า งอิ ง นี้ อ าจมี ส ว นประกอบอื่ น ๆ
นอกเหนื อจากนี้ ได ตามความเหมาะสมของวิ ทยานิ พนธ ฉบั บนั้ นๆ ทั้ งนี้ ให อยู ในดุ ลยพิ นิ จของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสาขาวิชามีรายละเอียดดังนี้
1. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (Reference) เปนสวนที่แสดงรายชื่อ
หนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นๆ ที่ใชสําหรับการคนควาอางอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธเรื่องนั้นๆ
โดยอยูตอจากสวนเนื้อหาและกอนภาคผนวก
2. ภาคผนวก (Appendix) เปนสวนที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อชวยเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระ
ของวิทยานิพนธเรื่องนั้นอาจมีหรือไมมีก็ไดตามความเหมาะสมและความจําเปน ซึ่งไดแก อภิธานศัพท
คํายอ ภาพประกอบ การคํานวณตางๆ แบบสอบถาม และอื่นๆ เปนตน
3. ประวัติผูวิจัย (Biography) การเขียนประวัติผูวิจัย ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาไทย
ใหเขียนประวัติผูวิจัยเปนภาษาไทย ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นใด
ใหเขียนประวัติผูวิจัยเปนภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธนั้น ใหเขียนโดยจําแนกเปนหัวขอโดยมีขอความ
ดังนี้
3.1 ประวัติการศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนตนไป โดยระบุชื่อ
สถานศึกษาและปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับดวย
3.2 ประวั ติ ก ารทํ างาน ให ระบุ ประสบการณ ผลงานทางวิ ชาการ รางวั ลหรื อ
ทุนการศึกษาที่สําคัญ ตําแหนงและสถานที่ทํางานของผูวิจัยพรอมกับป พ.ศ.
3.3 สถานที่ติดตอ ใหบอกถึงสถานที่ทํางาน (ถามี) หรือเลขที่ของที่อยูอาศัยที่
สามารถติดตอไดทางไปรษณีย

