
 
 

บทท่ี 3 
 

สวนประกอบของภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
 

ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี  
 1.  สวนนําเร่ือง 
 2.  สวนเน้ือเรื่อง 
 3.  สวนประกอบทายเร่ือง 

 

สวนนําเร่ือง 
สวนนําเรื่อง ประกอบดวยรายการตาง ๆ เรยีงตามลําดับดังน้ี  
1. ปกนอก ปกนอกของเลมภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธเปนปกแข็ง      

ภาคนิพนธ ใชปกสีนํ้าเงิน วิทยานิพนธใชปกสีเขียว และดุษฎีนิพนธใชปกสีดํา  ตัวอักษรบนปกนอก
พิมพดวยอักษรสีทอง   ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอความในหนาปกนอกใหมีขอความ        
เหมือนปกในทุกประการ  

2. สันปก ใหมีเฉพาะชื่อวิทยานิพนธ ชื่อผูเขียน และปท่ีอนุมัติวิทยานิพนธ ขอความ
เหลาน้ีใหวางตามความยาวของสันปก   

3. กระดาษเปลา  ถัดจากปกแข็งดานหนาและกอนปกแข็งดานหลังใหมีกระดาษสีขาว
ดานละหน่ึงแผน 

4. หนาอนุมัติ  ใหใชแบบฟอรมของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิมพขอความ
ตามแบบฟอรม (ดังตัวอยางในภาคผนวก ก  หนา 47-49)  การลงนามในหนาอนุมัติใหลงลายมือชื่อจริงของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธดวยปากกาหมกึซึมสีดําหรือสีนํ้าเงินเทาน้ัน 

5. ปกใน หมายถึง ขอความบนปกในใหเขียนเปนภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศที่ใช
เขียนวิทยานิพนธเพียงภาษาเดียวบนกระดาษขาวท่ีใชพิมพวิทยานิพนธ (ดังตัวอยางในภาคผนวก ก  
หนา 44 – 46) 

5.1 ชื่อเรื่อง  เปนชื่อหัวขอวิทยานิพนธท่ีไดรับอนุมัติในการศึกษาคนควาวจิัย 
สําหรับชื่อเร่ืองวิทยานิพนธท่ียาวเกิน1บรรทัด กําหนดใหพิมพในลักษณะ

สามเหล่ียมหัวกลับ (        ) 
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5.2 ชื่อผูแตงหรือผูจัดทํา  มีคํานําหนาชื่อ  นาย  นาง  หรือนางสาว  ในกรณีท่ีผูแตง 
มียศ  เชน  รอยตํารวจเอก  พันตรี  หมอมราชวงศ  เปนตน  ใหใชยศน้ันๆ นําหนาช่ือ 

5.3 ระบุวาวิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรใด สาขาวิชา หรือ
ภาควิชาใด  ช่ือสถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)  และปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

5.4 ระบุคําวา “วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  
วิทยานิพนธภาษาอังกฤษใชคําวา “Copyright of Phetchaburi Rajabhat University” 
 6. บทคัดยอ (Abstract) ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาไทยใหเขียนบทคัดยอเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนใดใหเขียน
บทคัดยอเปนภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธน้ัน โดยมีสาระในบทคัดยอดังน้ี (ดังตัวอยางในภาคผนวก ก 
หนา 50-55) 
  6.1 ชื่อสกุลผูวิจัย  พรอมคํานําหนานามเชนเดียวกับท่ีปรากฏบนปกใน ชื่อวิทยานิพนธ  
สาขาวิชา  ช่ือสถาบัน  รายนามอาจารยหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และปการศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษา 
  6.2 วัตถุประสงค  ขอบเขต  วิธีการศึกษาวิจัย  ผลและสรุป 
  6.3 ระบุจํานวนหนารวมของเลมวิทยานิพนธ 
  6.4 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธลงนามอนุมัติ (ลงนามดวยหมึกซึมสีดําหรือสีนํ้าเงิน) 
 7. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เปนขอความกลาวขอบคุณผูท่ีใหความชวยเหลือ
และความรวมมือจนวิทยานิพนธน้ันสําเร็จลุลวงดวยดี (ดังตัวอยางในภาคผนวก  ก  หนา 56-58) 
 8. สารบัญ (Table of Contents) เปนรายการที่แสดงสวนประกอบสําคัญท้ังหมดของ
วิทยานิพนธใหเขียนเปนภาษาท่ีใชเขียนวิทยานิพนธ การจัดพิมพสารบัญใหเปนไปตามตัวอยาง หากสารบัญ
ไมจบในหน่ึงหนาใหพิมพคําวา “สารบัญ (ตอ)” หรือ “Table of Contents (Continued)” กลางหนากระดาษ
หนาถัดไป (ดังตัวอยางในภาคผนวก ก  หนา 59-60) 
 9. สารบัญตาราง (List of Tables) เปนสวนท่ีแจงหมายเลขหนาของตารางท้ังหมดท่ีมีอยู
ในวิทยานิพนธ (ถามี) การจัดพิมพสารบัญใหเปนไปตามตัวอยาง หากสารบัญตารางไมจบในหน่ึง
หนาใหพิมพคําวา “สารบัญตาราง (ตอ)” หรือ “List of Table (Continued)” กลางหนากระดาษหนาถัดไป 
(ดังตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 61) 
 10. สารบัญภาพ (List of Figures) เปนสวนท่ีแจงหมายเลขหนาของภาพ (รูปภาพ แผนที่  
แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ท้ังหมดท่ีมีอยูในวิทยานิพนธ การจัดพิมพสารบัญภาพใหเปนไปตามตัวอยาง 
หากสารบัญภาพไมจบในหน่ึงหนาใหพิมพคําวา “สารบัญภาพ (ตอ)” หรือ “List of Figures (Continued)” 
กลางหนากระดาษหนาถัดไป (ดังตัวอยางในภาคผนวก  ก  หนา 62) 
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 11. คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (List of Abbreviations and Symbols) เปนสวนท่ี
อธิบายถึงสัญลักษณและคํายอตางๆ ท่ีใชในวิทยานิพนธ (ถามี) ท้ังน้ีใหสัญลักษณและคํายอมีความหมาย
เดียวกันตลอดทั้งเลม และใหพิมพเรียงตามลําดับตัวอักษร 
 

สวนเนื้อหา 
 สวนเน้ือหาเปนสวนท่ีแสดงสาระสําคัญของวิทยานิพนธประกอบดวย 1) บทนํา 2) ขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย  การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการวิจัย  และ 3)  สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ 

1. บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของวิทยานิพนธ ครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการทํา
การวิจัยเร่ืองน้ี  ความสําคัญของปญหา  วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย การสํารวจงานวิจัยอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวของรวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดท่ีจะนํามาใชในการวิจัย วิธีท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยยอ  
ตลอดจนประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย  ในสวนน้ีจะแบงออกเปนก่ีบทก็ไดตามความจําเปน แตละบท
จะแตกตางกันไปตามลักษณะเน้ือหา และแบบแผนของวิธีการวิจัยของแตละสาขาวิชา โดยท่ัวไปจะ
เปนการบรรยายสาระสําคัญของวิทยานิพนธ  ในสวนน้ีควรมีบทหน่ึงเก่ียวกับการปริทัศนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ (Literature Review) ซ่ึงบรรยายครอบคลุมทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีจะ
ศึกษาอีกบทหน่ึงควรบรรยายวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Methodology)โดยละเอียด และ
ครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือในการวิจัย  แตละ
ขั้นตอนการใชเอกสารขอมูลหรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด เอกสารขอมูล หรือเครื่องมือน้ันๆ ไดมา
อยางไร โดยวิธีใด (Material and Method) ตลอดจนการวิเคราะห รายงานผล (Result) และอภิปราย หรือ
วิจารณผลการวิจัย (Discussion) 
 ขั้นตอนโดยละเอียดของสวนน้ี  ควรดําเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับ
ในแตละสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  ผลการศึกษาควรนําเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม  เชน ตาราง รูปภาพ 
พรอมท้ังคําอธิบาย  เพ่ือใหเกิดความเขาใจ การอภิปรายผล  หรือการวิจารณผลควรอยูตอจากผล
การศึกษา  และควรมีเน้ือหาครอบคลุมวาผลการศึกษาหรือผลการวิจัยท่ีไดมาน้ันเหมือนหรือแตกตาง
จากการศึกษาของผูอ่ืนท่ีไดศึกษา  พรอมเหตุผลประกอบความเหมือน  หรือความแตกตางน้ัน มีการคนพบ
ใหมเกิดขึ้นหรือไม  พรอมเหตุผลประกอบเชนเดียวกัน  ตอนสุดทายของการอภิปรายหรือวิจารณผล
ควรมีขอเสนอแนะในเรื่องท่ีเก่ียวของ เปนตนวาหากจะมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมควรจะมีแนวทาง   
อยางใดจึงนาจะมีผลดีท่ีสุด  หรือถาจะมีการศึกษาวิจัยในหัวขอเดียวกันน้ีใหมจะปรับเปล่ียนวิธีการ
ว ิจ ัยอยางใดบาง  เ พื ่อใหไดผลการวิจ ัย ที ่ด ีขึ ้นกว าการว ิจ ัย ที ่ไดกระทํามาในการศึกษา น้ี           
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีประโยชนประการใดบางในการประยุกตใช พรอมใหเหตุผลประกอบความเห็นใน
ขอเสนอแนะเชนเดียวกัน 

3. สรุปผลและขอเสนอแนะ ขอสรุป (Conclusion) เปนตอนท่ีสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญๆ 
ในวิทยานิพนธท้ังหมด  ตองระบุงานสําคัญท่ีคนพบจากการศึกษาวิจัย  ขอจํากัดของการวิจัยครั้งน้ี  
สวนขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนการใหขอเสนอแนะโดยยอเก่ียวกับการวิจัยตอไป ตลอดจน
ประโยชนท่ีอาจจะไดจากการประยุกตผลการวิจัยท่ีไดกระทําน้ี 
 

สวนอางอิงหรือสวนทาย 
 สวนอางอิงซ่ึงมีท้ังการอางอิงภายในและการอางอิงทายเร่ืองประกอบดวย  บรรณานุกรม
หรือเอกสารอางอิงภาคผนวก (ถามี) ประวัติผูวิ จัย ในสวนอางอิงน้ีอาจมีสวนประกอบอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากน้ีไดตามความเหมาะสมของวิทยานิพนธฉบับน้ันๆ ท้ังน้ีใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสาขาวิชามีรายละเอียดดังน้ี 

1. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (Reference) เปนสวนท่ีแสดง
รายชื่อหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นๆ ท่ีใชสําหรับการคนควาอางอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธเรื่องน้ันๆ 
โดยอยูตอจากสวนเน้ือหาและกอนภาคผนวก 

2. ภาคผนวก (Appendix) เปนสวนท่ีเพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือชวยเสริมความเขาใจในเน้ือหา
สาระของวิทยานิพนธเรื่องน้ันอาจมีหรือไมมีก็ไดตามความเหมาะสมและความจําเปน ซ่ึงไดแก  
อภิธานศัพท  คํายอ  ภาพประกอบ  การคํานวณตางๆ แบบสอบถาม และอ่ืนๆ  เปนตน 

3. ประวัติผูวิจัย (Biography) การเขียนประวัติผูวิจัย ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาไทย
ใหเขียนประวัติผูวิจัยเปนภาษาไทย  ถาวิทยานิพนธเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนใด  
ใหเขียนประวัติผูวิจัยเปนภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธน้ัน ใหเขียนโดยจําแนกเปนหัวขอโดยมีขอความ
ดังน้ี 

3.1 ประวัติการศึกษา  ตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนตนไป  โดยระบุช่ือ
สถานศึกษาและปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละระดับดวย 

3.2 ประวัติการทํางาน ใหระบุประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือ
ทุนการศึกษาท่ีสําคัญ  ตําแหนงและสถานท่ีทํางานของผูวิจัยพรอมกับป พ.ศ.  

3.3 สถานท่ีติดตอ 


