
 

รูปแบบการจดัทํารูปเลมรายงานผลการวจัิย 
รูปแบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณควรประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ คือ 
1. สวนนํา (Preliminaries) ประกอบดวย 

1.1 ปก  (Cover) ประกอบดวยปกหนา สันปก และปกหลัง 
1.2 ใบรองปก (Fly leaf) เปนกระดาษเปลาขนาดเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพรายงานผลการวิจัย 

โดยตองรองทั้งปกหนา และปกหลังดานละหนึ่งแผน 
1.3 หนาปกใน (Title page) เปนหนาที่มีขอความหนาแรกของรายงานผลการวิจัย 
1.4 หนากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement page) เปนสวนที่ผูเขียนรายงานผลการวิจัย

แสดงความขอบคุณผูที่ไดใหความชวยเหลือในการศึกษาคนควาและจัดทํารายงาน
ผลการวิจัย 

1.5 บทคัดยอ (Abstract) เปนการยอสาระสําคัญของรายงานผลการวิจัย 
1.6 สารบัญ (Table of contents) เปนบัญชีแสดงการแบงเนื้อเร่ืองออกเปนบท โดยระบุช่ือบท

พรอมหมายเลขหนา ตามที่ปรากฎในรายงานผลการวิจัย 
1.7 สารบัญตาราง (List of  tables) เปนบัญชีตารางพรอมหมายเลขหนาที่ปรากฎในรายงาน

ผลการวิจัย ใชสําหรับรายงานผลการวิจัยที่มีตารางประกอบหลาย ๆ ตาราง 
1.8 สารบัญภาพ (List of figures) เปนบัญชีภาพประกอบเนื้อเร่ืองพรอมหมายเลขหนาที่ปรากฎ 

ใชสําหรับรายงานผลการวิจัยที่มีภาพประกอบหลาย ๆ ภาพ 
1.9 อักษรยอและสัญลักษณ (Abbreviations and symbols) เปนการนําเสนออักษรยอและ      

สัญลักณที่มีผูกําหนดไวแลวหรือผูเขียนกําหนดขึ้นใชในรายงานผลการวิจัย 
 

2. สวนเนื้อความ (Text) ประกอบดวย 
2.1 บทนํา (Introduction) เปนตอนที่ผูเขียนอาจกลาวถึง 

2.1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหาที่นําไปสูการคนควาวิจัย (Statement and 
significance of the problem) 

2.1.2 สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Literature review) เปนสวนที่ใหความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย 

2.1.3 หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุติฐาน (principle, models, 
rationale, or hypothesis) 

2.1.4 วัตถุประสงคของการวิจัย (objectives) 
2.1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย (scope of study) 
2.1.6 นิยามศัพท (definitions) สําหรับเสนอคําศัพทที่ไดกําหนดขึ้น และมีความหมาย 

ในการคนควาวิจัยนั้น ๆ โดยเฉพาะ 
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2.2 ตัวเร่ือง (Body of the text) เนื่องจากในแตละสาขาวิชามีแบบฉบับของตนในการแบง
เนื้อหาวิชาและวิธีการคนควาวิจัย ดังนั้นเนื้อหาและวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตอนนี้จึงควร
ดําเนินตามแบบแผน ซ่ึงเปนที่ยอมรับในแตละสาขาวิชา อยางไรก็ตามขอมูลที่ผูวิจัย        
จะนําเสนอในตอนนี้ ไดแก 
2.2.1 วิธีดําเนินการวิจัย (Research designs and methods) 
2.2.2 ผลที่ไดจากการคนควาวิจัยดวยวิธีการตาง ๆ 
2.2.3 การวิจารณหรือการอภิปรายผลเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขอใดขอหนึ่ง หรือหลาย ๆ 

ขอ คือ 
(1) ใหผูอานเห็นคลอยตามความสัมพันธของหลักการหรือกฎเกณฑอันเปนผล

ของการคนควาวิจัย 
(2) ใหผูอานเห็นความสําคัญของผลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนหรือคัดคาน

สมมติฐานที่มีผูเสนอมากอนหรือที่ผูเขียนสรางขึ้น 
(3) เปรียบเทียบผลการคนควาวิจัยของตนกับบุคคลอื่นโดยเนนปญหาหรือ        

ขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่อง 
(4) ช้ีใหเห็นขอดีขอเสียของวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ใชในการคนควาวิจัย 
(5) ช้ีใหเห็นลูทางที่จะนําผลการคนควาวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 
(6) เสนอคําแนะนําสําหรับการแกปญหา หรือปรับปรุงสถานการณที่ไดจากการ

คนควาวิจัย 
(7) เสนอแนวความคิด ปญหา หรือ หัวขอใหม สําหรับการคนควาวิจัยตอไป 
การวิจารณจะตองอางถึงขอคนพบในการศึกษาวิจัยของตนเอง ตลอดจนรูป ตาราง

ที่มีในผลการศึกษาทดลอง และจะตองมีการใชเอกสารมาสนับสนุนเทาที่จําเปน 
2.3 บทสรุป (Conclusion) เปนตอนที่นําเสนอผลการคนควาวิจัย โดยสรุปประเด็นสําคัญ 

สาระสําคัญ หรือ ประจักษพยานผลของการศึกษาวิจัย 
 
3. สวนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม (References or Bibliography) 

เปนตอนที่ผู เขียนแสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ บุคคล และวัสดุตาง ๆ เชน 
ภาพยนตร แผนเสียง วีดิทัศน ฯลฯ ที่ผูเขียนใชในการคนควา และไดอางถึง 

 
4. ภาคผนวก (Appendix) 

เปนสวนที่ ผู เขียนนําเสนอขอมูลและสิ่งที่จะชวยใหผูอานเขาใจสาระของรายงาน
ผลการวิจัยไดดียิ่งขึ้น (จะมีหรือไมก็ได) เชน 
4.1 ขอมูลเพิ่มเติมบางสวนที่ไดใชไปแลวในสวนเนื้อเร่ือง 
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4.2 ขอมูลเพิ่มเติมที่ไดจากการปฏิบัติการบางอยาง เชน การทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case study) การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ฯลฯ 

4.3 สําเนาเอกสารหายาก 
4.4 คําอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมขอมูล เชน การสังเกตการณ การใช

แบบสอบถาม การสัมภาษณ การทดสอบ ฯลฯ 
4.5 แบบฟอรมที่ใชในการรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสํารวจ 

(inventory) แบบตรวจสอบ (check list) แบบทดสอบ (test) ฯลฯ 
4.6 โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการทําวิจัย 
4.7 คําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีการทําภาพประกอบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณการ

ทดลอง ฯลฯ 
4.8 นามานุกรม (directory) บุคคลที่อางถึงในการทําวิจัย 

ภาคผนวก อาจมีมากกวาหนึ่งภาคก็ได กรณีที่มีมากกวาหนึ่งภาคใหใชเปน ภาคผนวก ก 
ภาคผนวค ข ภาคผนวก ค 

5. ประวัติผูเขียน (Curriculum vitae หรือ Vita) 
เปนรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานของผูเขียน ตามลําดับดังนี้ 
5.1 ช่ือ นามสกุล พรอมคํานําหนา ไดแก นาย นางสาว นาง ถามียศ บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม 

สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย พรอมทั้งวัน เดือน ปเกิด 
5.2 วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป สถานศึกษา และ พ.ศ. ที่สําเร็จ

การศึกษา รวมทั้ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ 
(ถามี) 

5.3 ตําแหนงและสถานที่ทํางานของผูเขียน (ถามี) 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


