
 

บทที่ 2 
 

สวนประกอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
            

 ในการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีสวนประกอบ 3 สวน คือ สวน-

นํา สวนเนื้อหา และสวนประกอบทายเรื่อง โดยทุกสวนจะตองถูกตองครบถวนตามคูมือ การจัดทํา

วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ กําหนดใหใช ดังนี้ 

 

 2.1  สวนนํา 

 ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

  2.1.1 ปกนอก (Cover)  เปนปกแข็ง  สีกรมทา พิมพขอความดวยอักษรสีทอง  แบบปม

ลงบนเนื้อกระดาษทั้งปก กําหนดใหมีสัญลักษณและขอความ เรียงตามลําดับจากดานบนลง

ดานลาง  ดังนี้ 

  2.1.1.1 ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ขนาดกวาง 0.98 นิ้ว สูง 

1.77  นิ้ว  )  ขอบบนของตราหางจากขอบกระดาษลงมา  1.5  นิ้ว         

 2.1.1.2   ชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ  ระบุเปนภาษาไทย 

 2.1.1.3   ชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ  ระบุเปนภาษาอังกฤษใหใช

ตัวอักษรพิมพใหญในอักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําเสมอ  ยกเวนคําบุพบทและ

คําสันธาน เวนแตคําบุพบทและคําสันธานดังกลาวจะเปนคําแรกของชื่อ โดยชื่อวิทยานิพนธให

พิมพไวกลางหนากระดาษ หางจากตรา 1 บรรทัด  กรณีที่มีความยาวเกินกวา 1 บรรทัด  บรรทัด

ถัดไปใหพิมพเปนรูปหนาจั่วกลับหัว ทั้งนี้ควรพิจารณาตัดคําใหมีความเหมาะสมดวย 

  2.1.1.4   ชื่อ นามสกุล ผู เขียนวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ระบุเปน

ภาษาไทย ไมตองใสคํานําหนานาม แตถามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ก็ใหระบุ

ไวโดยใชอักษรยอหนาชื่อ ใหพิมพไวกลางหนากระดาษ 

  2.1.1.5  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  ใหระบุเปนภาษาไทย อยูกึง่กลางหนากระดาษ 

ระหวางชื่อผูเขียนกับชื่อมหาวิทยาลัย 

  2.1.1.6   ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อยูกึ่งกลางหนากระดาษ 

   2.1.1.7  ป พ.ศ. ที่สงเลม (เลขอารบิค) อยูกึ่งกลางหนากระดาษ ใหระบุปที่สําเร็จ

การศึกษาโดยไมตองระบุคําวา พุทธศักราช หรือ พ.ศ. นําหนา  
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   2.1.1.8   สันปก  พิมพชื่อ นามสกุลผูเขียนดวยอักษรสีทอง (ไมตองใสคํานําหนา

ชื่อ) ตามดวยชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ (ภาษาไทย) และปที่สําเร็จการศึกษา จัดระยะ

ใหอยูหางจากขอบสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว  พิมพตามความยาวของสันปก (ดังภาคผนวก)   

  2.1.2  ใบรองปก (Blank Page) เปนกระดาษปอนดสีขาวอยางหนาคั่น 1 แผน ถดัจาก

ปกนอก และคั่นกอนปกหลัง 1 แผน รวมเปน 2 แผน  

  2.1.3  ปกใน (Title Page)  มีปกในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกหนากัน พิมพ 

ขอความเชนเดียวกันกับปกนอก โดยเพิ่มคําวา ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              

อยูถัดจากป พ.ศ. เวนระยะหาง 1 บรรทัด 

  2.1.4 ใบอนุมัติวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ (Approval Page) ประกอบดวย 

ชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ชื่อ นามสกุลผูเขียน ชื่อปริญญา สาขาวิชา คณะที่ศึกษา 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

หรือการคนควาอิสระ 

 2.1.5  บทคัดยอ (Abstract) เปนการสรุปเนื้อหาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระที่

กระชับ ชัดเจน ทําใหผูอานทราบถึงเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และงายตอการทําความเขาใจ 

โดยการเขียนบทคัดยอที่ดี ควรมีลักษณะเปนความเรียง ประกอบดวย ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค 

ขอบเขตของการศึกษา วิธีดําเนินการ เชน การเก็บรวบรวมขอมูล จํานวนกลุมที่ศึกษา การ

วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยโดยสังเขป และคําสําคัญ  การเขียนตองเขียนใหส้ันที่สุด ไมควรเกิน 

300 คํา หรือไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 โดยตองจัดพิมพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

(ดังภาคผนวก) ใหเรียงลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอน และตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ ถา

เขียนเปนภาษาตางประเทศอื่น ใหพิมพบทคัดยอเพิ่มตามภาษาที่ใชดวย นอกจากนี้ตองมีคํา

สําคัญ ซึ่งเปนคําหลักหรือขอความสั้น ๆ ที่เปนจุดสําคัญของเนื้อเร่ือง ในวิทยานิพนธ หรือการ

คนควาอิสระ  ระบุอยูใตบทคัดยอทั้งของภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข้ึนบรรทัดใหม)  เพื่อส่ือ

ความหมายในเรื่องที่ศึกษาไมเกิน 3 คํา 

  2.1.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนการเขียนแสดงความขอบคุณ

บุคคลหรือหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือ สนับสนุนเปนแหลงทุนใหงานสําเร็จ ไมเขียน

ยืดยาวหรือยกยอมากเกินไป ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ A4 ในทายกิตติกรรมประกาศใหพิมพชื่อ 

นามสกุลผูเขียน โดยพิมพเยื้องไปทางขวามือของขอความ (ดังภาคผนวก) 

  2.1.7 สารบัญ (Table of Contents) เปนการแสดงตําแหนงและลําดับของหัวขอเร่ือง

ทั้งหมดที่มีอยูในเลม พิมพคําวา “สารบัญ” อยูกึ่งกลางหนากระดาษ ระบุเลขที่บท และชื่อบท
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พรอมหมายเลขหนาตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ถาวิทยานิพนธ หรือการ

คนควาอิสระเปนภาษาไทย ใหเขียนหนาสารบัญเปนภาษาไทย ถาวิทยานิพนธ หรือการคนควา

อิสระเปนภาษาอื่น ใหเขียนหนาสารบัญตามภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ หรือการคนควา

อิสระ 

    2.1.8  สารบัญตาราง  (List of Tables) เปนสวนแสดงลําดับหนาของตาราง

ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยพิมพคําวา “สารบัญตาราง” อยูกลาง

หนากระดาษ     (ดังภาคผนวก) กรณีที่มีตารางในภาคผนวก ใหพิมพรายการตารางภาคผนวกตอ

จากสารบัญตาราง  

    2.1.9  สารบัญภาพ (List of Figures) เปนสวนที่แสดงลําดับหนาของภาพ

ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยพิมพคําวา “สารบัญภาพ” อยูกลาง

หนากระดาษ  (ดังภาคผนวก)  กรณีที่มีภาพในภาคผนวกใหพิมพรายการภาพในภาคผนวกตอจาก

สารบัญภาพ 
   

2. 2  สวนเนื้อหา 
  เนื้อหาหรือเนื้อความของเรื่องใหแบงออกเปนบทอยางชัดเจน ส่ิงสําคัญของเนื้อเร่ืองใน

แตละบทควรมีการอางอิงในเนื้อหาดวยเสมอ เพื่อบอกถึงแหลงที่มาของขอความที่นําเสนอหรือที่

นํามาประกอบในเนื้อเร่ืองที่ผูเขียนตองการนําเสนอ การอางอิงนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะเปน

การแสดงหลักฐานประกอบการเขียนและการจัดทําวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ในการสราง

ความนาเชื่อถือตองานเขียนนี้และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  

  สวนเนื้อหาสามารถแบงออกเปน 5 บท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1  บทที่ 1 บทนํา เปนเนื้อหาที่ผานการนําเสนอเพื่อพิจารณาโครงรางมาแลวและได 

ทําการปรับแกตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา เนื้อหาประกอบดวย 

    2.2.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา กลาวถึงปญหา ความจําเปน 

ความสําคัญ แรงจูงใจที่ตองศึกษา แนวคิดที่ศึกษานํามาซึ่งประโยชนอยางไร ควรมีการอางอิง

ขอมูล ทฤษฎี หลักการ ขอเท็จจริงสนับสนุนความจําเปนที่ตองศึกษา 

   2.2.1.2  วัตถุประสงค  เปนการระบุส่ิงที่ตองการศึกษาที่เปนรูปธรรม สามารถ

ทดสอบไดโดยแยกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน เพื่อเปนแนวในการศึกษาใหตรงเปาหมาย สามารถ

ดําเนินงานไดอยางถูกตอง 

        2.2.1.3  ขอบเขตของการศึกษา  เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการศึกษา เนื่องจากอาจไม 
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สามารถศึกษาไดครบถวน โดยทั่วไปจะจํากัดขอบเขตในดานประชากร  กลุมตัวอยาง สภาพแวดลอม  

เมื่อระบุในขอบเขตแลวไมตองเขียนในวิธีการดําเนินงานอีก 

   2.2.1.4  ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)  เปนขอมูลความเปนจริง โดยอาศัยทฤษฎี 

หลักเกณฑ และกฎตาง ๆ เพื่อตองการใหผูอานยอมรับโดยไมตองทดลองพิสูจน 

   2.2.1.5  สมมติฐาน (ถามี)  เปนการตั้งประเด็นความคิด ขอสันนิษฐานที่ได

กําหนดหรือคาดเดาไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางในการเก็บและวิเคราะหขอมูลนําไปสูคําตอบของ

การศึกษา 

     2.2.1.6  กรอบแนวความคิด เปนการกําหนดกรอบของการศึกษาที่มีการระบุตัว

แปรที่ศึกษา และตัวแปรตามที่เปนผลของการศึกษา และสามารถแสดงความสัมพันธระหวางตัว

แปรทั้งหมดที่ทําการศึกษาวาเปนในรูปแบบและทิศทางใด 

    2.2.1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  เปนการคาดคะเนสวนที่คาดวาจะไดจาก  

การศึกษาวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยคาดวาผลจากการศึกษานําไปใชประโยชน

อยางไร เมื่อบรรลุวัตถุประสงคแลว จะไดประโยชนอะไรและใครไดรับประโยชนนั้น แตไมใชการ

เขียนตามจากวัตถุประสงค    

    2.2.1.8  นิยามศัพท  เปนการใหความหมายของคําที่ใชในการศึกษา โดยเปนการ

เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา คือ ความหมายระหวางผูศึกษาและผูอานให

เขาใจตรงกันใหมากที่สุด อาจเปนคําสั้น ๆ ขอความยาว ๆ การเขียนนิยามศัพทมี 2 ลักษณะ คือ 

         ก)  การนิยามแบบทั่วไป เปนการนิยามตามความหมายของศัพทปกติ

ตามที่ระบุในพจนานุกรม สารานุกรม ตํารา หรือผูศึกษาใหคํานิยามเอง ในกรณีไมมีผูนิยามมา

กอน หรือการนิยามที่มีผูนิยามไวแลว แตยังไมดีพอ 

         ข)  การนิยามบทปฏิบัติการ เปนการนิยามที่ใหความหมาย พรอมบอก

วิธีในการวัด ตรวจสอบ สังเกต ฯลฯ ไวดวย 

   2.2.1.9  คําสําคัญ เปนคําหลักหรือขอความสั้น ๆ ที่เปนจุดสําคัญของเนื้อเร่ือง 

รวมกันแลวไมเกิน 3 คํา  

  2.2.2  บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เปนสวนที่ใชอธิบายงานที่เกิดขึ้น

กอนและเกี่ยวของกับงานนี้ ตลอดจนการคนควาทฤษฎี แนวคิด เพื่อเปนการแสดงความรอบรูที่ 

เกี่ยวของกับงาน โดยการคนควาเอกสารงานวิจัยและองคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการแสดงให

เห็นวาเรื่องที่ผูเขียนกําลังดําเนินการศึกษานี้มีใครหรือหนวยงานใดเคยทําการวิจัย หรือศึกษาใน

แงมุมตางๆ หรือไม ใชวิธีการอยางไร และผลงานเหลานั้นเปนอยางไร เนื้อหาประกอบดวย 
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  2.2.2.1   แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ เปนสวนสนับสนุนที่ผูศึกษา จัดวางโครงเรื่อง

ที่เปนเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวของกับส่ิงที่ศึกษา ชวยใหเกิดแนวทางในการคิดวิเคราะห หรือให

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินการศึกษา โดยเรียบเรียงเปนภาษาเขียน โดยไมจําเปนตอง

คัดลอกทุกตัวอักษร อาจใชการอานทําความเขาใจและเรียบเรียงใหมเปนสํานวนของตนเอง ซึ่ง

ตองมีการอางอิงขอมูลที่สืบคน การเลือกขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควา มีขอแนะนํา ดังนี้ 

   ก)  เปนเรื่องที่สอดคลองกับเร่ืองที่ศึกษา มีความทันสมัย และเปนความรู

ใหม 

            ข)  มีภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ถูกตองชัดเจน 

          ค)  มีความนาเชื่อถือ โดยดูจากประสบการณ ความเชี่ยวชาญของ

ผูเขียน รวมถงึสํานักพิมพทีเ่ชื่อถือได 

       ง)  แหลงศึกษาขอมูล เชน ตํารา พจนานุกรม สารานุกรม คูมือ หนังสือ 

การสืบคนดวยคอมพิวเตอร 

   2.2.2.2   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนสวนศึกษาผลการศึกษาที่ผานมาที่มีผูศึกษา

ไวกอนหนาเกี่ยวของกับเร่ืองที่กําลังศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อศึกษาวามีผูศึกษาไวแลวมาก

นอยเพียงใด ผลเปนอยางไร ปองกันการศึกษาซ้ํากับผูอ่ืน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย 

ออกแบบเครื่องมือ วิเคราะหผล อภิปรายผล และสรุปผลการศึกษา การเลือกขอมูลที่ใชคนควา มี

ขอแนะนํา ดังนี้  

    ก)  รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ 

    ข)  วารสารวิจัย บทความวิจัย 

   ค)  เอกสารรวบรวม บทคัดยองานวิจัยหรือปริญญานิพนธ 

   ง)  การสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

   2.2.3  บทที่ 3  วิธีดําเนินการ  เพื่อบอกใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการ 

ระบุข้ันตอนที่จะศึกษาโดยละเอียด เชน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาเฉพาะที่

สําคัญและจําเปนที่ใช การวางแผนงาน สถานที่ในการดําเนินงาน เปนตน โดยอาจแบงเปนหัวขอ

ตาง ๆ ดังนี้ 

  2.2.3.1 เครื่องมือที่ใช ควรเลอืกเครื่องมือทีใ่ชใหเหมาะสมกับการดําเนนิการวิจัย 

   ก)  เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง เชน วัสดุทดลอง   เครื่องมอื

ทางวทิยาศาสตร เปนตน 
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         ข)  เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ เชน แบบทดสอบ แบบประเมิน 

แบบสอบถาม  การสัมภาษณแบบเจาะลกึ เปนตน 

   2.2.3.2  วิธกีาร โดยผูศึกษาจะตองกาํหนดวิธีการวิจัยอยางเหมาะสม ดังนี ้  

      ก)  ประชากรและกลุมตัวอยาง เชน การวางแผนการทดลอง การเลือก

กลุมตัวอยาง เปนตน 

     ข)  การควบคมุตัวแปร (ถามี) 

     ค)  การเก็บรวบรวมขอมูล 

      ง)  การวิเคราะหขอมูล เชน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปนตน 

       จ)  การแปลผล 

  2.2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล เปนบทที่อธิบายผลที่ไดจาก

การทดลอง หรือผลที่ไดจากการศึกษาโดยแสดงเปนตาราง ภาพประกอบ แผนภูมิ เปนตน เพือ่ชวย

ใหเขาใจงาย สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ระบุ แสดงการวิเคราะหขอมูล และสรุปในรูปตารางหรือ

รายงานผลการคนควาทดลอง หรือการศึกษาตามลําดับข้ันตอน โดยเนื้อหาประกอบดวย 

  2.2.4.1   ผลการวิเคราะหขอมูล เปนการแปลความจากผลการวิเคราะหขอมูล

ดวยคาสถิติ 

   2.2.4.2   การอภิปรายผล  ควรสอดคลองกับวัตถุประสงค อาจทําในรูปตาราง 

หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

  2.2.5 บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ เปนบทสุดทาย ผูเขียนจะตองสรุปผลและให

ขอคิดเห็นโดยใชความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษานี้ เนื้อหาประกอบดวย 

   2.2.5.1 สรุปผล  กลาวถึงผลการศึกษาอยางยอ ประกอบดวย วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ  ผลการศึกษาแตละขั้นตอน โดยอธิบายใหเขาใจวาผลจากการทดลองหรือผลจาก

การศึกษาขอมูลบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม อยางไร พรอมทั้งอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุ

ที่สงผลกระทบตอผลของการทดลอง หรือการศึกษา  

   2.2.5.2   ขอเสนอแนะ   กลาวถึง แนวทางและขอเสนอที่ไดจากการศึกษา รวมถึง

การพัฒนาครั้งตอไป เชน สามารถขยายผลการศึกษาตอไปได อยางไร หรือเปนประโยชนใน

การศึกษาตอไป เปนตน 
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2.3 สวนประกอบทายเรื่อง 
  ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ เอกสารอางอิง ภาคผนวก ประวัติการศึกษาและ

การทํางาน รายละเอียดแสดงดังตอไปนี้ 

   2.3.1  เอกสารอางอิง (References) ในวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ตองมีการ

อางเอกสารอางอิง เชน ชื่อหนังสือ ส่ิงพิมพ โสตวัสดุ รวมถึงขอมูลจากคอมพิวเตอร ตลอดจน

วิธีการที่ไดมาซึ่งขอมูลเพื่อประกอบการเขียนเรื่องนั้นๆ เพื่อใหผูอ่ืนศึกษาคนควาตอไปได และทํา

ใหขอมูลที่คนความีความนาเชื่อถือเปนการแสดงใหเห็นการสืบคนขอมูลในปริมาณที่เพียงพอและ

เปนระบบ 

  2.3.2  ภาคผนวก (Appendix) เปนสวนแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของการศึกษา เชน

แบบสอบถาม แบบประเมินผล แบบทดสอบ เปนตน เปนขอมูลที่ใชเขียนวิทยานิพนธ หรือ 

การคนควาอิสระ แตไมไดอางอิงโดยตรง ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลหรือสูตรคํานวณตาง ๆ 

การใสภาคผนวกขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมของขอมูลที่นําเสนอ หนาแรกของ

ภาคผนวกใหข้ึนหนาใหม ใหพิมพคําวา “ภาคผนวก” อยูกึ่งกลางหนากระดาษ ไมตองพิมพ 

เลขหนาแตนับหนา รายละเอียดในภาคผนวกใหแสดงในหนาถัดไป ในกรณีที่มีหลายภาคผนวก 

ใหใชเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข  ตามลําดับ 

  2.3.3  ประวัติการศกึษาและการทํางาน (Curriculum Vitae) ควรมีความยาวไมเกนิ 

1 หนากระดาษ A4 ประกอบดวยขอความตางๆ ตามลาํดับ ดังนี ้

   2.3.3.1   ชื่อ นามสกุล  มีคํานําหนาชื่อ นามสกุล และถามียศ ฐานันดรศักดิ์           

ราชทินนาม  สมณศักดิ์ ใหใสไวดวย 

   2.3.3.2   วัน เดือน ปเกิด 

   2.3.3.3   ภูมิลําเนา (อําเภอ และจังหวัด) 

   2.3.3.4   ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน และปการศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา เร่ิมจากการศึกษาปจจุบันไลลงตามลําดับ 

   2.3.3.5   ตําแหนงงานและสถานที่ทํางานปจจุบัน 

   2.3.3.6   ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ (ถามี) 

   2.3.3.7   ทุนการศึกษา (ถามี) 


