
 
 

บทท่ี  3 
สวนประกอบของวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

 
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนนํา สวนเนื้อหา 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  และปท่ีสําเร็จการศึกษา (ดู
ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 47) 

3. แผนรองปกหนาและแผนรองปกหลัง ถัดจากปกแข็งดานหนาและกอนปกแข็ง
ดานหลังใหมีกระดาษขาวดานละแผน 

4. หนาอนุมัติ  ใหใชตามแบบฟอรมของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิมพ
ขอความตามแบบฟอรม (ดูตัวอยางในภาคผนวก  ก หนา 48-49) การลงนามในหนาอนุมัติใหลงลายช่ือ 
ชื่อจริงของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
ดวยปากกาเฉพาะนํ้าหมึกสีน้ําเงินเทานั้น 

5. ปกใน  ใหพิมพดวยกระดาษขาวท่ีใชพิมพวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และใหเขียน
ขอความเหมือนกับขอความในปกนอกทุกประการ 

 5.1 ชื่อเร่ือง เปนหัวขอวิทยานิพนธ /ดุษฎีนิพนธ ท่ีได รับอนุมัติในการศึกษา 
คนควาวิจัย  สําหรับช่ือเร่ืองวิทยานิพนธที่ยาวเกิน 1 บรรทัด  กําหนดใหพิมพในลักษณะสามเหล่ียม
หัวกลับ  

 5.2 ชื่อผูแตงหรือผูจัดทํา ไมมีคํานําหนาช่ือ นาย นาง หรือนางสาว  
 5.3 ระบุวาวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร หรือสาขาวิชาใด 

ระบุชื่อสถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)  และปท่ีสําเร็จการศึกษา 
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 5.4 ระบุคําวา “วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี”  วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใชคําวา “Copyright of Phetchaburi Rajabhat University”  

  5.5 บทคัดยอ (Abstract) ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาไทยใหเขียนบทคัดยอเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนใดใหเขียน
บทคัดยอเปนภาษาท่ีใชเขียนวิทยานิพนธนั้น และบทคัดยอวิทยานิพนธกําหนดไมเกิน 1 หนากระดาษ
หากมีเนื้อหามากอนุญาตใหใชขนาดอักษร 14 พอยต สวนบทคัดยอดุษฎีนิพนธกําหนดใหไมเกิน 2 
หนากระดาษ ประกอบดวย 

   5.5.1 ชื่อวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ชื่อสกุลผูวิจัย  มีคํานําหนาชื่อ นาย นาง 
หรือนางสาว ในกรณีมียศ เชน  รอยตํารวจเอก  พันตรี  หมอมราชวงศ  เปนตน ใหมียศนั้นๆ นําหนาชื่อ
ชื่อสาขาวิชา  ปท่ีสําเร็จการศึกษา และรายนามอาจารยหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

   5.5.2 วัตถุประสงค  ขอบเขต  วิธีการศึกษาวิจัย  ผลและสรุป  ขอคนพบ  และ
คําสําคัญ 

 5.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เปนขอความกลาวขอบคุณผูท่ีให
ความชวยเหลือและความรวมมือจนวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธนั้นสําเร็จลุลวงดวยดี  

 5.7 สารบัญ (Table of Contents) เปนรายการท่ีแสดงสวนประกอบสําคัญทั้งหมด
ของวิทยานิพนธใหเขียนเปนภาษาท่ีใชเขียนวิทยานิพนธ การจัดพิมพสารบัญใหเปนไปตามตัวอยาง 
หากสารบัญไมจบในหนึ่งหนาใหพิมพคําวา “สารบัญ (ตอ)” หรือ “Table of Contents (Continued)” 
กลางหนากระดาษหนาถัดไป  

 5.8 สารบัญตาราง (List of Tables) เปนสวนท่ีแจงหมายเลขหนาของตารางท้ังหมดที่มี
อยูในวิทยานิพนธ (ถามี) การจัดพิมพสารบัญใหเปนไปตามตัวอยาง หากสารบัญตารางไมจบในหนึ่งหนา
ใหพิมพคําวา “สารบัญตาราง (ตอ)” หรือ “List of Table (Continued)” กลางหนากระดาษหนาถัดไป  

 5.9 สารบัญภาพ (List of Figures) เปนสวนท่ีแจงหมายเลขหนาของภาพ (รูปภาพ 
แผนท่ี แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ท้ังหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ 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
ท่ีอธิบายถึงสัญลักษณและคํายอตางๆ ท่ีใชในวิทยานิพนธ (ถามี) ท้ังนี้ใหสัญลักษณและคํายอ มี
ความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม และใหพิมพเรียงตามลําดับตัวอักษร 
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สวนเนื้อหา 
สวนเนื้อหาเปนสวนที่แสดงสาระสําคัญของวิทยานิพนธประกอบดวย 1) บทนํา 2) 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการวิจัย  และ 3)  สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ 

1. บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของวิทยานิพนธ ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของ
การทําการวิจัยเร่ืองนี้ ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย การสํารวจงานวิจัย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของรวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดท่ีจะนํามาใชในการวิจัย วิธีท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยยอ  
ตลอดจนประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ในสวนนี้จะแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความจําเปน 
แตละบทจะแตกตางกันไปตามลักษณะเน้ือหา และแบบแผนของวิธีการวิจัยของแตละสาขาวิชา 
โดยท่ัวไปจะเปนการบรรยายสาระสําคัญของวิทยานิพนธ  ในสวนนี้ควรมีบทหนึ่งเกี่ยวกับการปริทัศน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (Literature Review) ซ่ึงบรรยายครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับเร่ืองที่จะศึกษาอีกบทหนึ่งควรบรรยายวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Methodology)โดยละเอียด 
และครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือในการวิจัย  แตละ
ข้ันตอนการใชเอกสารขอมูลหรือเคร่ืองมือประเภทใด ชนิดใด เอกสารขอมูล หรือเคร่ืองมือนั้น ๆ ไดมา
อยางไร โดยวิธีใด (Material and Method) ตลอดจนการวิเคราะห รายงานผล (Result) และอภิปราย หรือ
วิจารณผลการวิจัย (Discussion) 

 ข้ันตอนโดยละเอียดของสวนนี้ ควรดําเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจัยที่เปน
ที่ยอมรับในแตละสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาควรนําเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน ตาราง 
รูปภาพ พรอมทั้งคําอธิบาย  เพื่อใหเกิดความเขาใจ การอภิปรายผล  หรือการวิจารณผลควรอยูตอจากผล
การศึกษา  และควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษาหรือผลการวิจัยท่ีไดมานั้นเหมือนหรือแตกตาง
จากการศึกษาของผูอ่ืนท่ีไดศึกษา พรอมเหตุผลประกอบความเหมือน หรือความแตกตางนั้น มีการคนพบใหม
เกิดข้ึนหรือไม พรอมเหตุผลประกอบเชนเดียวกัน ตอนสุดทายของการอภิปรายหรือวิจารณผลควรมี
ขอเสนอแนะในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ เปนตนวาหากจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมควรจะมีแนวทางอยางใด
จึงนาจะมีผลดีท่ีสุด หรือถาจะมีการศึกษาวิจัยในหัวขอเดียวกันนี้ใหมจะปรับเปล่ียนวิธีการวิจัยอยาง
ใดบาง เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีดีข้ึนกวาการวิจัยที่ไดกระทํามาในการศึกษานี้ การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มี
ประโยชนประการใดบางในการประยุกตใช พรอมใหเหตุผลประกอบความเห็นในขอเสนอแนะ
เชนเดียวกัน 
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3. สรุปผลและขอเสนอแนะ ขอสรุป (Conclusion) เปนตอนท่ีสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ  ๆ
ในวิทยานิพนธท้ังหมด ตองระบุงานสําคัญท่ีคนพบจากการศึกษาวิจัย ขอจํากัดของการวิจัยคร้ังนี้  
สวนขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนการใหขอเสนอแนะโดยยอเกี่ยวกับการวิจัยตอไป ตลอดจน
ประโยชนท่ีอาจจะไดจากการประยุกตผลการวิจัยท่ีไดกระทํานี้ 

 
สวนอางอิงหรือสวนทาย 

สวนอางอิงซ่ึงมีท้ังการอางอิงภายในและการอางอิงทายเร่ืองประกอบดวย  บรรณานุกรม
หรือเอกสารอางอิงภาคผนวก (ถามี) ประวัติผูวิจัย ในสวนอางอิงนี้อาจมีสวนประกอบอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากนี้ไดตามความเหมาะสมของวิทยานิพนธฉบับนั้นๆ ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสาขาวิชามีรายละเอียดดังนี้ 

1. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (Reference) เปนสวนท่ีแสดงรายช่ือ
หนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชสําหรับการคนควาอางอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธเร่ืองนั้นๆ 
โดยอยูตอจากสวนเนื้อหาและกอนภาคผนวก 

2. ภาคผนวก (Appendix) เปนสวนท่ีเพิ่มเติมข้ึนเพื่อชวยเสริมความเขาใจในเน้ือหาสาระ
ของวิทยานิพนธเร่ืองนั้นอาจมีหรือไมมีก็ไดตามความเหมาะสมและความจําเปน ซ่ึงไดแก อภิธานศัพท  
คํายอ ภาพประกอบ  การคํานวณตางๆ แบบสอบถาม และอ่ืนๆ  เปนตน 

3. ประวัติผูวิจัย (Biography) การเขียนประวัติผูวิจัย ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาไทย
ใหเขียนประวัติผูวิจัยเปนภาษาไทย ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนใด  
ใหเขียนประวัติผูวิจัยเปนภาษาท่ีใชเขียนวิทยานิพนธนั้น ใหเขียนโดยจําแนกเปนหัวขอโดยมีขอความ
ดังนี้ 

3.1 ประวัติการศึกษา  ตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนตนไป โดยระบุชื่อ
สถานศึกษาและปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละระดับดวย 

3.2 ประวัติการทํางาน ใหระบุประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือ
ทุนการศึกษาท่ีสําคัญ  ตําแหนงและสถานท่ีทํางานของผูวิจัยพรอมกับป พ.ศ.  

3.3 สถานท่ีติดตอ ใหบอกถึงสถานท่ีทํางาน (ถามี) หรือเลขท่ีของที่อยูอาศัยท่ี
สามารถติดตอไดทางไปรษณีย 


