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ส่วนประกอบของงานวจิยั 
 
 งานวิจยัท่ีเป็นรูปเล่มสมบูรณ์มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 5 ส่วนคือ 
1.  ส่วนน า 
2.  เน้ือเร่ือง  
3.  บรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิง  
4.  ภาคผนวก  
5.  ประวติัผูว้ิจยั 
 

ส่วนน า 
 
 ส่วนน าของงานวิจยัประกอบดว้ยส่วนยอ่ยเรียงตามล าดบัคือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน 
บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ สารบญั รายการตาราง รายการภาพประกอบ สญัลกัษณ์ค ายอ่และตวัยอ่ 
ดงัรายละเอียดในแต่ละส่วน ดงัน้ี 
 1.  ปกนอก (Cover) เป็นปกแขง็สีน ้ าเงินเขม้ตามขนาดกระดาษ A4 พิมพข์อ้ความต่างๆ ดว้ย
ตวัพมิพสี์ทอง ปกนอกประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ หนา้ปกนอก สนัปก และปกดา้นหลงั 
  1.1 หน้าปกนอก ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
   1.1.1 ช่ืองานวจิยั วางห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.5 น้ิว ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองยาว
ใหจ้ดัเป็น 2 – 3 บรรทดั โดยจดัวางแบบปิรามิดหวักลบั 
   1.1.2 ช่ือผูว้ิจยั มีเฉพาะช่ือและนามสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ยกเวน้
หากมียศ ฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนาม และสมณศกัด์ิใหใ้ส่ไวด้ว้ย 
   1.1.3 (ขอ้ความ) วา่งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ดงัน้ี 
 

งานวจัิยทีไ่ด้รับทุนอุดหนุนการวจัิยจากมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 

(ดูตวัอยา่งแนบทา้ย) 
   1.1.4  ปี พ.ศ. ท่ีงานวิจยัเสร็จ เขียนเฉพาะตวัเลข (ในกรณีท่ีเขียนงานวิจยัเป็น
ภาษาองักฤษใชปี้ ค.ศ.)  
   1.1.5  ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ วางห่างจากขอบกระดาษล่าง 1 น้ิว  
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หมายเหตุ  การใชภ้าษาในการพิมพห์นา้ปกนอก  มีเง่ือนไข  ดงัน้ี  
  ก. งานวิจยัท่ีเขียนเป็นภาษาไทย  หนา้ปกจะมี 2 ภาษา ในส่วนช่ืองานวิจยั และ 
ช่ือผูว้ิจยั โดยใหภ้าษาไทยอยูต่อนบน และภาษาองักฤษอยูต่อนล่าง  
  ข. งานวิจยัท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ หนา้ปกจะมีภาษาองักฤษเพียงภาษาเดียว 
  1.2  สันปก ระบุช่ืองานวิจยั ช่ือผูว้ิจยั และปีท่ีอนุมติังานวิจยัเสร็จ (ดูตวัอยา่งแนบทา้ย) 
โดยขอ้ความเหล่านั้นวางตามยาวของสนัปก ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองยาวใหจ้ดัเป็น 2-3 บรรทดั โดยจดัวาง
แบบปิรามิดหวักลบั  
  1.3  ปกด้านหลงั ตอ้งไม่มีขอ้ความใด ๆ  
 2.  ใบรองปก (Blank Page) กระดาษวา่ง 1 แผน่  
 3.  ปกใน (Title Page) พิมพข์อ้ความเหมือนกบัหนา้ปกนอก 
 4.  บทคัดย่อ (ABSTRACT) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
  4.1 ข้อมูลงานวจัิย ประกอบดว้ยหวัขอ้เรียงตามล าดงัดงัน้ี  
   ช่ืองานวิจยั (Research Title)  
   ผูว้ิจยั (Researcher)  
   สาขาวิชา (Field)  
   ทุนอุดหนุนการวิจยั (Research Scholarship)   
  4.2 เนือ้หาบทคดัย่องานวิจัย คือ การสรุปเน้ือหางานวิจยัท่ีกระชบัชดัเจนครอบคลุม
ปัญหา วตัถุประสงค ์ขอบเขตการวิจยั วิธีการวิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
กลุ่มตวัอยา่งการศึกษา และผลการวิจยัโดยสงัเขป 
 งานวิจยัท่ีเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ใหมี้บทคดัยอ่ทั้ง 2 ภาษา  
 ในกรณีทีเขียนงานวิจยัเป็นภาษาอ่ืน นอกเหนือจาก 2 ภาษาดงักล่าวขา้งตน้ ใหมี้บทคดัยอ่ 
ทั้งภาษาท่ีเขียนงานวิจยั ภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
 5.  กติติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) 
  เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณผูมี้ส่วนสนบัสนุนช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการท างาน
วิจยัให้พิมพค์  าว่ากิตติกรรมประกาศ ไวก้ลางหน้ากระดาษไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า และให้พิมพช่ื์อ               
ผู ้วิจยัไวท้า้ยขอ้ความดว้ย มีเฉพาะช่ือและนามสกุล ยกเวน้หากมียศ ฐานนัดรศกัด์ิ ราชทินนาม และ
สมณศกัด์ิใหใ้ส่ไวด้ว้ย 
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 6.  สารบัญ (CONTENT) 
  เป็นรายการของส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของงานวิจยั นับตั้งแต่สารบญัถึงหน้า
สุดทา้ย โดยมีเลขหนา้ก ากบัแต่ละส่วนท่ีเรียงตามล าดบัของเน้ือหาในเล่มงานวิจยั โดยพิมพค์  าว่า
สารบญัไวก้ลางหนา้กระดาษ หากไม่สามารถพิมพจ์บในหนา้เดียวให้ข้ึนหนา้ใหม่ และพิมพค์  าว่า
สารบญั (ต่อ) 
 7.  รายการตาราง (LIST OF TABLES) (ถา้มี) 
  เป็นรายการท่ีระบุช่ือ และต าแหน่งหนา้ของตารางทั้งหมดในงานวิจยั รวมทั้งตารางใน
ภาคผนวกดว้ย โดยพิมพค์  าว่ารายการตาราง กลางหนา้กระดาษ หากไม่สามารถพิมพจ์บในหนา้เดียว
ใหข้ึ้นหนา้ใหม่ และพิมพค์  าวา่รายการตาราง (ต่อ) 
 8.  รายการภาพประกอบ (LIST OF ILLUSTRATIONS / FIGURES) (ถา้มี) 
  เป็นรายการท่ีระบุช่ือ และต าแหน่งหนา้ของภาพประกอบทั้งหมดในงานวิจยั เช่น 
ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนท่ี กราฟ แผนผงั ฯลฯ โดยพิมพค์  าวา่รายการภาพประกอบ กลางหนา้กระดาษ 
หากไม่สามารถพิมพจ์บหนา้เดียวใหข้ึ้นหนา้ใหม่ และพิมพว์า่รายการภาพประกอบ (ต่อ) 
 9.  สัญลกัษณ์ค าย่อและตัวย่อ (LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS) (ถา้มี) 
  เป็นส่วนท่ีอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ค าย่อ และตวัย่อท่ีปรากฏในงานวิจัย
ยกเวน้สัญลักษณ์ค าย่อ และตัวย่อท่ีรู้จักกันโดยทั่วไป แต่ละสัญลกัษณ์ค าย่อ และตวัย่อต้องมี
ความหมายเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 
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เนือ้เร่ือง (Text) 
 
1.  สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 เน้ือเร่ืองของงานวิจยัอาจแบ่งออกเป็นก่ีบทกไ็ดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะเน้ือหา 
แบบแผนของวิธีการวิจยัของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงอาจประกอบดว้ยส่วนส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  บทน า (Introduction) เป็นบทแรกของงานวิจยัซ่ึงครอบคุลมเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี  
  1.1 ความส าคญัและที่มาของปัญหา (Statement of the Problem) 
   เป็นการกล่าวถึงเหตุผลในการท าวิจยัเร่ืองน้ี ปัญหาการวจิยั ค  าถามวิจยั (Research 
Question) 
  1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย (Objective) 
   เป็นส่วนท่ีระบุวตัถุประสงคข์องการวิจยัอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการศึกษาอะไร ใน
กรณีท่ีมีวตัถุประสงคห์ลายอยา่ง ควรแยกเป็นขอ้ๆ เรียงตามล าดบัความส าคญั 
  1.3 สมมติฐานการวจิัย (Hypothesis) 
   ส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม  สมมติฐานการวิจยัเป็นการคาด 
คะเนค าตอบของการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล การเลือก
ตั้งสมมติฐานแบบใดข้ึนกบัการประมวลความรู้จากทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.4 ประโยชน์ของการวจิัย (Significance of the Study) 
   เป็นส่วนท่ีผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลงานวิจยันั้นมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งและสงัคมอยา่งไรบา้ง 
  1.5 ขอบเขตการวจิัย (Limitations of the Study) 
   เป็นการก าหนดกรอบของปัญหาการวิจยัใหช้ดัเจน โดยระบุขอบเขตความ
ครอบคลุมถึงเร่ืองใด ท่ีไหน และเวลาใดบา้งเป็นตน้ 
  1.6  ข้อตกลงเบือ้งต้น (Assumption) (ถา้มี) 
   ในบางกรณีผูว้จิยัอาจมีเหตุผลท่ีจะเสนอขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ประกอบในตอนน้ี เปรียบ
เหมือน กติกา ท่ีตอ้งยอมรับในเบ้ืองตน้ของการด าเนินการวิจยั 
  1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Key Term) 
   หมายถึงการก าหนดความหมายค าบางค าท่ีใชเ้พื่อการวจิยัคร้ังนั้น โดยเฉพาะตวัแปร
ต่างๆ ท่ีศึกษาตอ้งใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ (Operational Definition) 
 



คู่มือการเขียนและการพิมพง์านวิจยั 

ส านกัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ หนา้ 6 

 

 2.  เอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง (Related Literature) 
  เป็นส่วนท่ีสรุปขอ้มูล เน้ือหา แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีมีผูท้  ามาแลว้ ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้ง และส าคญัต่องานวิจยัท่ีก าลงัศึกษา โดยเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนท่ีไดใ้นความชดัเจน 
เน้ือหาถูกตอ้ง ตรงกบัเอกสารตน้ฉบบั 
 

 
 
 
 

 3.  วธีิด าเนินการวจิัย (Methodology)  
  เป็นส่วนท่ีระบุวิธีด าเนินการวจิยัตามแบบแผน และวิธีการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับในแต่ละ
สาขาอย่างละเอยีดชัดเจน โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
  3.1 ประชากร กลุ่มตวัอยา่งวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
  3.3 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล วิธีการทางสถิติต่างๆ ท่ีใช ้ 
 4.  ผลการวจิัย (Result)  
  ส่วนน้ีเป็นการเสนอผลการวิจยัหรือผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความผลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ การเสนอผลการวิจยัควรเสนอตามล าดบัของวตัถุประสงค ์และ / หรือสมมติฐาน (ถา้มี
โดยแสดงผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย) 
 5.  สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ ประกอบดว้ยเน้ือหาส่วนต่างๆ ดงัน้ี  
  5.1 สรุปผลการวจัิย (Conclusion)  
   สรุปจากส่วนเน้ือหาในงานวิจยัทั้งหมด โดยครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
สมมติฐานการวิจยั (ถา้มี) วิธีด าเนินการวิจยั และผลการวจิยัโดยสรุป 
  5.2 อภิปรายผล (Discussion) 
   กล่าวถึงผลการวิจยั วิเคราะห์ความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัทฤษฎี และผลการวิจยั
ท่ีผูอ่ื้นไดศึ้กษาไวน้ าแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัมาสนบัสนุน 
 
 

โดยมีการเขียนอ้างองิอย่างถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของแต่ละระบบการอ้างองิซ่ึงเลอืกมาใช้

โดยต้องใช้โดยต้องใช้ระบบเดียวตลอดในงานวิจัยเล่มน้ัน 
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  5.3 ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  
   กล่าวถึงการน าผลการวิจยัไปใชใ้นลกัษณะต่างๆ และเสนอแนะแนวทางการวิจยั 
ท่ีควรท าต่อไป 
 
2.  สาขาวชิาทางวิทยาศาสตร์ 
 เน้ือเร่ืองของงานวิจยัอาจแบ่งออกเป็นก่ีบทกไ็ด ้และรายละเอียดในแต่ละบทพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของลกัษณะเน้ือหา และแบบแผนของวิธีการวิจยัของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงประกอบ 
ดว้ยส่วนส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  บทน า (Introduction) ประกอบดว้ย 
  1.1 บทน าต้นเร่ือง 
   กล่าวถึงภูมิหลงั (Background and Rationale) ความเป็นมา เพื่อน าไปสู่ปัญหา
ในการวิจยั มีความส าคญัอยา่งไร 
  1.2 การตรวจเอกสาร (Review of Literature)  
   คือการสรุปความเป็นมา ความส าคญั ขอ้มูลวิธีการวิจยั ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวิจยัเร่ืองนั้น 
  1.3 วตัถุประสงค์ (Objective)  
   ระบุวตัถุประสงคก์ารวิจยัอยา่งชดัเจน อาจแยกเป็นขอ้ๆ เรียงตามล าดบัความส าคญั 
 2.  วธีิการวิจัย (Research Methodology) ประกอบดว้ย 
  2.1 วธีิด าเนินการ (Method)  
   อธิบายวิธีการวิจยั การทดลองอยา่งชดัเจนเป็นขั้นตอนตามล าดบั ระบุวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูล สถิติ/โปรแกรมทางสถิติท่ีใช ้
  2.2 วสัดุและอุปกรณ์ (Material and Equipment) 
   หมายถึงวสัดุ และอุปกรณ์ เคร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการต่างๆ อาจมีรูปแสดง
อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่างๆ 
 3.  ผล (Result) 
  เสนอผลการวิจยัโดยละเอียด การเสนอผลพิจารณาตามความเหมาะสมในรูปแบบ
บรรยายหรือแบบ ตาราง รูปภาพ แผนผงั แผนท่ีและแผนภาพต่างๆ โดยมีค าอธิบายประกอบ 
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 4.  บทวิจารณ์ (Discussion) 
  เป็นการอธิบายหรือตีความหมายผลการวิจยัใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน โดยใหเ้หตุผลแกผ้ล
การทดลอง น าแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยัมาสนบัสนุน วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัผลการทดลอง
อ่ืนในเร่ืองเดียวกนั เพื่อดูความแตกต่างและความเหมือนเพื่อหาขอ้มูลมาสนับสนุนเป็นการเพิ่ม
คุณค่าในการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion) 
  เป็นการสรุปผลงานส าคญัท่ีคน้พบจากการวจิยัหรือการศึกษาคร้ังน้ีพร้อมใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัประโยชน์ในการประยกุตผ์ลการวจิยั รวมทั้งเสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัคร้ังต่อไป 
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บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) หรือเอกสารอ้างองิ (REFERENCES) 
 
 ส่วนอา้งอิงทา้ยเล่มเป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัไดใ้ชอ้า้งอิงในการเขียน
งานวิจยัอาจรวบรวมเป็นรายการบรรณานุกรม หรือรายการเอกสารอา้งอิงข้ึนกบัการพิจารณา ซ่ึงมี
ขอ้แตกต่างกนัคือ 
 รายการบรรณานุกรม จ านวนรายการเอกสารท่ีอา้งอิงในส่วนน้ีอาจมีมากกว่าจ านวนท่ีถูก
อา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือเร่ือง หากผูว้ิจยัพิจารณาว่าเอกสารเหล่านั้นมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั และเป็น
ประโยชน์ 
 รายการเอกสารอา้งอิงรวบรวมเฉพาะรายการท่ีถูกอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองเท่านั้น ดงันั้น
จ านวนรายการอา้งอิงในส่วนทา้ยตอ้งมีจ านวนเท่ากนักบัจ านวนรายการท่ีถูกอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือเร่ือง 
 

ภาคผนวก (APPENDIX / APPENDICES) 
 
 ภาคผนวก เป็นส่วนท่ีใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตารางบนัทึกขอ้มูล รูปภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ เป็นตน้ 
 การจะมีภาคผนวกหรือไม่ ข้ึนกบัความเหมาะสม หากมีให้เร่ิมภาคผนวกในหนา้ถดัจาก
เอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม โดยมีขอ้ความว่าภาคผนวก อยูต่รงกลางหนา้กระดาษส่วนกลาง
รายละเอียดในภาคผนวก ให้แสดงในหน้าถดัไป อาจแบ่งออกเป็นภาคผนวกย่อย ให้ใชเ้ป็นภาค 
ผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค … (หรือ APPENDIX A, APPENDIX B… ในงานวิจยัภาษา 
องักฤษ) 
 

ประวตัผู้ิวจิัย (VITAE) 
 
 เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงประวติัยอ่ๆ ของผูเ้ขียนงานวิจยัตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวเ้รียงตามล าดบั 
ดงัน้ี 
 1.  ช่ือ ช่ือสกลุ พร้อมค าน าหนา้ช่ือ ไดแ้ก่ นาย นาง นางสาว หรือถา้มียศ ฐานนัดรศกัด์ิ 
ราชทินนาม และสมณศกัด์ิตอ้งระบุไวด้ว้ย 
 2. วนั เดือน ปีเกิด 
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 3.  วฒิุการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี โดยเรียงล าดบั
จากวฒิุต ่าไปสูง  
 4.  ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน (ถา้มี)  
 5.  ผลงานวิจยั หรือการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน  
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การพมิพ์งานวจิยั 
 
 รูปแบบการพมิพง์านวิจยั ส านกัวิจยัและพฒันา มีขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
 1.  ตัวพมิพ์ 
  ตวัอกัษรท่ีใชพ้ิมพใ์นเล่มงานวิจยัตอ้งเป็นสีด าคมชดั และตอ้งใชต้วัพิมพแ์บบเดียวกนั
ตลอดทั้งเล่ม โดยใชต้วัพิมพข์นาดต่างกนัในลกัษณะดงัน้ี 
   หวัขอ้ส าคญั ใชข้นาดตวัอกัษร 18 พอยตต์วัหนา 
   หวัขอ้ยอ่ย ใชข้นาดตวัอกัษร 16 พอยตต์วัหนา 
   ตวัพื้นของการพิมพต์ลอดทั้งเล่ม ใชข้นาดตวัอกัษร 16 พอยตต์วัธรรมดา 
  ชนิดของตวัอกัษร ใช ้Font EucrosiaUPC หรือ EucrosiaDSE หรือ Angsana New / 
Angsana UPC  
หมายเหตุ  ขนาดตวัอกัษรแต่ละ Font จะแตกต่างกนัไปขอใหป้รับขนาดตามความเหมาะสม 
 2.  กระดาษพมิพ์  
  เป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทดั ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 70 -80 แกรม พิมพเ์พียงหนา้เดียว 
 3.  การเว้นทีว่่าง  
  3.1 การเวน้ท่ีวา่งริมขอบกระดาษ ก าหนดใหเ้วน้ขอบกระดาษไว ทั้ง 4 ดา้นดงัน้ี  
   3.1.1 หนา้ท่ีข้ึนบทใหมี้ของแต่ละบท ใหเ้วน้ขอบกระดาษดา้นบนประมาณ 1.5 น้ิว  
   3.1.2 หนา้ปกติใหเ้วน้ขอบกระดาษดา้นบนประมาณ 1.5 น้ิว ถดัจากบรรทดั 
    เลขล าดบัหนา้ลงมา 
   3.1.3 ทุกหนา้ยกเวน้ปกนอกและปกใน ใหเ้วน้ขอบกระดาษซา้ยมือประมาณ 1.5 น้ิว 
    ขอบกระดาษขวามือและขอบกระดาษดา้นล่างเวน้ห่างขอบกระดาษประมาณ  
    1 น้ิว  
  3.2 การก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดั 
   3.2.1 ระยะห่างระหวา่งบรรทดัปกติใหเ้ว น 1 บรรทดั  
   3.2.2 ระยะห่างระหวา่งหวัขอ้ส าคญัและหวัขอ้ยอ่ยใหเ้วน้ 2 บรรทดั  
   3.2.3 ระยะห่างระหวา่งหวัขอ้ส าคญักบัเน้ือความใหเ้วน้ 2 บรรทดั  
 4.  การย่อหน้า  
  ใหเ้วน้ระยะตวัอกัษร 1 น้ิว จากแนวขอบขอ้ความซา้ยมือ 
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 5.  การล าดับหน้าและการพมิพ์เลขหน้า 
  5.1 ส่วนน า  
   ในการล าดบัหนา้ส่วนน าเร่ือง คือ ตั้งแต่หนา้ปกใน (Title Page) ไปจนถึงหนา้
สุดทา้ย ก่อนถึงส่วนเน้ือเร่ืองใหใ้ชต้วัเลขอารบิคในเคร่ืองหมายวงเลบ็กลม เช่น(1), (2), (3), … หรือ
ใชต้วัเลขโรมนั ส าหรับงานวิจยัท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ เช่น i, ii, iii, … โดยพิมพไ์วท่ี้มุมบนขวามือ
ห่างจากขอบกระดาษดา้นบนตรงกบัแนวขอบขอ้ความขวามือ ซ่ึงห่างจากขอบกระดาษดา้นขวา 1 น้ิว 
  5.2 ส่วนเน้ือเร่ือง  
   การล าดบัหนา้ส่วนเน้ือเร่ืองเป็นตน้ไป ใหใ้ชต้วัเลขอารบิค1, 2, 3, .... ตามล าดบั 
โดยพิมพไ์วท่ี้มุมบนขวาตรงกบัแนวขอบขอ้ความขวามือ ซ่ึงห่างจากขอบกระดาษดา้นขวา 1 น้ิว 
ยกเว้น ตวัเลขล าดบัหนา้แรกของแต่ละบท ไม่ตอ้งพิมพ ์
 6.  การพมิพ์บท (CHAPTER)  
  บท (CHAPTER) ตอ้งข้ึนหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจ าบท ส าหรับงานวิจยั
ภาษาไทยใชบ้ทท่ี 1, บทท่ี 2, บทท่ี 3,…ส่วนงานวิจยัภาษาองักฤษใหใ้ช ้CHAPTER 1, CHAPTER 2,  
CHAPTER 3 ,... โดยพิมพไ์วต้รงกลางตอนบนของหนา้กระดาษ (ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน                
1.5 น้ิว) ส่วนช่ือบทใหพ้ิมพ ์กลางหนา้กระดาษในบรรทดัถดัลงมา 
 7.  การพมิพ์และการท าส าเนางานวิจัย 
  7.1 การพิมพแ์ละการท าส าเนางานวิจยัใหใ้ชก้ระดาษหนา้เดียว 
  7.2 ท าส าเนางานวิจยัเพื่อเสนอต่อส านกัวิจยัและพฒันาใหใ้ชว้ิธีถ่ายส าเนาหรือวิธีอ่ืน 
ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียง 
  7.3 กระดาษท่ีใชถ่้ายส าเนาตอ้งมีมาตรฐานเช่นเดียวกบักระดาษพิมพ ์
 8.  การพมิพ์ตาราง และภาพประกอบ 
  8.1  ตาราง  
   การพิมพช่ื์อตารางใหพ้ิมพบ์นหวัตาราง และตามดว้ยรายละเอียดโดยพิมพชิ์ดขอบ
ดา้นซา้ย ดงัน้ี 
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ตัวอย่างการพมิพ์ตาราง 1 
 
ในงานวิจัยน้ีผูว้ิจัยก าหนดให้ผูบ้ ังคับบัญชาเป็นตัวแทนองค์การ และท าการยืนย ัน

แบบจ าลองของผูบ้งัคบับญัชาโดยใชผ้ลแบบจ าลองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการพิจารณาประกอบ 
 

ตาราง 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สังกดั 
จ านวนประชากร 

(ระดบัองค์การ): สภ. 
จ านวนประชากร: คน 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
(ระดบัองค์การ): สภ. 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
(ระดบับุคคล): คน 

บช.ภ.1 132 13,613 20 160 
บช.ภ.2 116 11,167 17 136 
บช.ภ.3 236 19,254 36 288 
บช.ภ.4 248 21,797 38 304 
บช.ภ.5 152 15,866 23 184 
บช.ภ.6 147 14,100 22 176 
บช.ภ.7 104 10,105 16 128 
บช.ภ.8 112 11,599 17 136 
บช.ภ.9 72 17,694 11 88 
รวม 1,319 135,195 200 1,600 
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ตัวอย่างการพมิพ์ตาราง 2 
 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช ้
(Try out) กบัสถานีต ารวจท่ีไม่ไดถู้กเลือกใหเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 สถานี  จากนั้นจึงน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามดว้ยการหาค่าอ านาจจ าแนก โดยการหาค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้ค าถามรายขอ้กบัคะแนนรวมของแบบวดัแต่ละดา้น โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัดว้ยวิธีการทางสถิติ ซ่ึงพิจารณาจาก
การวดัค่าความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency) โดยใชค่้า สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั
ในการทดสอบ  ผลการหาคุณภาพเคร่ืองมือดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นสถานีต ารวจ  

 จ  านวน 50 สถานี  
 

แบบวัด 
จ านวน
ข้อ 

ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่ 
ผู้บังคบั 
บัญชา 

ผู้ใต้บังคบั 
บัญชา 

ผู้บังคบั 
บัญชา 

ผู้ใต้บังคบั 
บัญชา 

ผลการด า เนินงานด้านการ
บริการทั่วไป 

     

     - ประสิทธิภาพ 5 0.407-0.630 0.369-0.673 0.733 0.773 
     - ประสิทธิผล 4 0.532-0.715  0.647-0.742 0.806 0.852 
     - ความยติุธรรม 2 0.626-0.626 0.702-0.702 0.762 0.821 
 



คู่มือการเขียนและการพิมพง์านวิจยั 

ส านกัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ หนา้ 15 

 

  8.2  ภาพประกอบ 
   การพิมพช่ื์อภาพประกอบใหพ้ิมพด์า้นล่างของภาพ และตามดว้ยรายละเอียด โดย
พิมพชิ์ดขอบดา้นซา้ย ดงัน้ี 
 
ตัวอย่างการพมิพ์ภาพประกอบ 1 
 

งานดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

                       
 
ภาพประกอบ 1  ค่าสมัประสิทธ์ิองคป์ระกอบคะแนนมาตรฐาน แบบจ าลองการวดัของแบบจ าลอง 

ในงานดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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จากภาพประกอบ 1 ซ่ึงเป็นแบบจ าลองในงานดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ 
ทรัพยสิ์นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผลจากการประมาณค่าพบว่า ค่าดชันี (df = 148) 211.67 sig = 

0.000, /df = 1.430, CFI = 0.99, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.046 (ช่วงความเช่ือมัน่ 0.031 ถึง  

0.060), SRMR = 0.032    ค่าดชันีดงักล่าวแสดงวา่แบบจ าลองการวดัของแบบจ าลองในงานดา้นการ

รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แมว้่าค่าไคส

แควร์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่สัดส่วนไคสแควร์ต่อค่าองศาอิสระอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด

ไว ้คือ ไม่เกิน 3 และค่าดชันีอ่ืนๆ กอ็ยูใ่นเกณฑท่ี์แสดงวา่แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์
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การอ้างองิในงานวจิัย 
 
 การอา้งอิงในงานวิจยั เป็นการบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความแนวคิด หรือขอ้มูลต่างๆ เพื่อ
เป็นการใหเ้กียรติแก่บุคคลหรือสถาบนั องคก์รผูเ้ป็นเจา้ของขอ้ความ 
 การเขียนเอกสารอา้งอิงมีรูปแบบแตกต่างกนัไปตามประเภทของเอกสาร เช่น หนงัสือทัว่ไป 
หนงัสือแปล บทความจากหนงัสือ บทความจากวารสาร วิทยานิพนธ์  รายงานการสัมมนา ส่ิงพิมพ์
รัฐบาล สิทธิบตัร ส่ือ โสตทศัน์และแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์(แบบออนไลน์(Online) และแบบ
ซีดี-รอม (CD-ROM)) เป็นตน้ 
 การอา้งอิงเอกสาร มีการอา้งอิง 2 ส่วน คือ การอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ือง และการอา้งอิง
ส่วนทา้ยเร่ืองหรือทา้ยเล่ม 
 

 การอ้างองิในส่วนเนือ้เร่ือง 
 คือ การบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการอา้งอิงปนไปในส่วนเน้ือเร่ือง ท าใหท้ราบวา่ขอ้ความ
ส่วนนั้น มาจากแหล่งใด ผูว้ิจยัสามารถเลือกใชว้ิธีการอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองแบบใดแบบหน่ึง โดย
จะตอ้งเป็นแนวเดียวกนัตลอดในเล่มงานวิจยั โดยส านักวิจยัและพฒันา ก าหนดให้งานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ใชก้ารอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองโดยใช ้APA Style เช่น  
 

 
 
 
 

 การอ้างองิในส่วนท้ายเล่ม 
 การอา้งอิงในส่วนน้ีเป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีเขียนไดใ้ชอ้า้งอิง โดยรวบรวม
เป็นรายการบรรณานุกรม (Bibliography) โดยส านกัวิจยัและพฒันา ก าหนดใหง้านวิจยัของมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ ใชก้ารอา้งอิงในส่วนทา้ยเล่มโดยใช ้APA Style เช่น 
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จรรยาบรรณนักวจิยั 

 

 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลกัเกณฑค์วรประพฤติปฏิบติัของนกัวิจยัทัว่ไป เพื่อให้
การด าเนินงานวิจยัตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนั
มาตรฐาน ของการศึกษา คน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของนกัวิจยั 
 

ข้อ 1  นักวจัิยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ  
 นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียน
งานของผู้อื่น ตอ้งให้เกียรติ และอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย               
ตอ้งซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวิจยั 
 

ข้อ 2  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพนัธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงทีท่ าไว้กบัหน่วยงานทีส่นับสนุน
การวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกดั 
 นกัวิจยัตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณี และขอ้ตกลงการวิจยัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนั
อุทิศเวลาท างานวิจยัให้ไดผ้ลดีท่ีสุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงาน
ระหวา่งด าเนินการ 
 

ข้อ 3  นักวจัิยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาการทีท่ าวจิัย 
 นกัวิจยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวจิยัอยา่งเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ 
หรือมีประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั เพื่อน าไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ และเพื่อป้องกนัปัญหา
การวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปท่ีผดิพลาด อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานวิจยั 
 

ข้อ 4  นักวิจัยต้องมีความรับผดิชอบต่อส่ิงทีศึ่กษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงทีม่ีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
 นักวิจัยตอ้งด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวงั และเท่ียงตรงในการท าวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคน สัตว ์พืช ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม มีจิตส านึก และมีปณิธาน             
ท่ีจะอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อ 5  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทีใ่ช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 นกัวิจยัตอ้งไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกัด์ิศรี
ของเพื่อนมนุษยต์อ้งถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยัแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบงัคบั และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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ข้อ 6  นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขั้นตอนของการท าวจัิย 
 นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด ตอ้งตระหนกัวา่อคติส่วนตนหรือความล าเอียง ทางวิชาการ 
อาจส่งผลใหมี้การบิดเบือนขอ้มูล และขอ้คน้พบทางวิชาการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียหายต่องานวิจยั 
 

ข้อ 7  นักวิจัยพงึน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบ 
 นกัวจิยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และสงัคมไม่ขยายผลขอ้คน้พบ
จนเกินความเป็นจริง และไม่ใชผ้ลงานวิจยัไปในทางมิชอบ 
 

ข้อ 8  นักวจัิยพงึเคารพความคดิเห็นทางวชิาการของผู้อืน่ 
  นกัวิจยัพึงมีใจกวา้งพร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูล และขั้นตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็น 
และเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยัของตนใหถู้กตอ้ง 
 

ข้อ 9  นักวจัิยพงึมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นกัวิจยัพึงมีจิตส านกัท่ีจะอุทิศก าลงัสติปัญญาในการท าวิจยั เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สภาวิจยัแห่งชาติ. (2556, สิงหาคม 15). จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. สืบคน้จาก 
http://www.riclib.nrct.go.th/ebook/Researcher%20Ethics%20Thai.pdf 
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แนวทางการเขยีนบทความวจิยั 
 

 การก าหนดแบบของเอกสารบทความวิจยั ข้ึนกบัเกณฑม์าตรฐานของแต่ละวารสาร แหล่ง 

หรือ ผูตี้พิมพเ์ผยแพร่ ่ดงันั้น ผูท่ี้ตอ้งการตีพิมพห์รือเผยแพรผลงานตอ้งศึกษา และปฏิบติัตามขอ้ 
ก าหนดของแหล่งผลิตเอกสารนั้นๆ แต่อยา่งไรก็ตามในภาพรวมบทความวิจยัโดยทัว่ไปประกอบดว้ย
ส่วนส าคญั 6 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  บทคดัยอ่ เป็นส่วนท่ีเสนอการสรุปเน้ือหาของการวิจยัท่ีกระชบั สั้น ชดัเจน ครอบคลุม 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั วธีิการวิจยั และผลการวิจยั  
 2.  ส่วนน าประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
  2.1 เหตุผลในการท าวิจยัเร่ืองน้ี ปัญหาการวิจยั ค  าถามวิจยั (ถา้มี)  
  2.2 การสรุปเอกสารพอสงัเขปเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การสร้างกรอบความคิดในการศึกษา และสมมติฐานการวิจยั (ถา้มี) 
  2.3 วตัถุประสงคก์ารวิจยั สมมติฐานการวิจยั (ถา้มี) ขอบเขตการวิจยั (ถา้มี)  
 3.  วิธีด าเนินการวิจยั เสนอสาระของวิธีด าเนินการวิจยัพอสังเขป ประกอบดว้ย ประชากร 
กลุ่มตวัอยา่ง วธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการวิจยั คุณภาพเคร่ืองมือ วิธีการเกบ็รวบรวม 
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 4.  ผลการวิจยั เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ในรูปแบบ
ของตาราง รูปภาพ หรือแผนภาพ ตามความเหมาะสม โดยมีการบรรยายอยา่งชดัเจน  
 5.  สรุป อภิปรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ เสนอผลการวิจยัโดยสรุป โดยใหเ้หตุผลเชิง
วิชาการแก่ผลการวิจยั ประกอบการอธิบาย โดยการน าแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยัอ่ืนๆ มาสนบัสนุน 
อภิปรายขอ้จ ากดั ขอ้ดี ขอ้สงัเกตของการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการน าผล การวิจยัไป
ประยกุตใ์ช ้หรือแนวทางในการท าวิจยัต่อไป  
 6.  บรรณานุกรม หรือเอกสารอา้งอิง เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัได้
ใชอ้า้งอิง 


