
รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  
แหลงทุน : งบประมาณมหาวิทยาลัย (วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู) 

1. ปกนอก
2. รองปก
3. ปกใน
4. บทคัดยอ
5. กิตติกรรมประกาศ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ / แผนภูมิ / อ่ืน ๆ (ถามี)
9. บทท่ี 1  บทนํา
10. บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
11. บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย
12. บทท่ี 4  ผลการวิจัย
13. บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ
14. บรรณานุกรม
15. ภาคผนวก (ผูทรงคุณวุฒิ, เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย , แบบสอบถาม หรืออ่ืน ๆ)
16. ประวัติผูวิจัย
17. สันเลมรายงานการวิจัย (ระบุ  ชื่องานวิจัย  หัวหนาโครงการวิจัย  ปพ.ศ.ท่ีทําเสร็จ)

หมายเหตุ ใชรูปแบบอักษร TH SarabunPSK 



รายงานการวิจัย

 เรื่อง 

[ชื่องานวิจัยภาษาไทย] 
(TH SarabunPSK, 20pt, Bold)

[ช่ือผูทํางานวิจัย]
รศ./ผศ./ดร./นางสาว/นาง/นาย............................................... 
รศ./ผศ./ดร./นางสาว/นาง/นาย...............................................

(TH SarabunPSK, 20pt, Bold)
(ถามีผูวิจัยมากกวา 6 คน ใหระบุชื่อผูวิจัย 6 คน และคณะ)

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
[ปปฏิทินท่ีทํางานวิจัยเสร็จ] 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 (TH SarabunPSK, 20pt, Bold) 





รายงานการวิจัย                      

เรื่อง 

[ชื่องานวิจัยภาษาไทย] 
(TH SarabunPSK, 20pt, Bold)

[ช่ือผูทํางานวิจัย]
รศ./ผศ./ดร./นางสาว/นาง/นาย............................................... 

(สังกัด/คณะ/ศูนย)
รศ./ผศ./ดร./นางสาว/นาง/นาย...............................................

(สังกัด/คณะ/ศูนย)
(TH SarabunPSK, 20pt, Bold)

(ถามีผูวิจัยมากกวา 6 คน ใหระบุชื่อผูวิจัย 6 คน และคณะ)

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
[ปปฏิทินท่ีทํางานวิจัยเสร็จ] 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 (งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปงบประมาณ 255.....) 

(TH SarabunPSK, 20pt, Bold), (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 



เวน 1 บรรทัด 

หัวขอวิจัย ………………………………..(TH SarabunPSK, 16pt)…………….…………
ผูดําเนินการวิจัย ………………………………..(TH SarabunPSK, 16pt)…………….………… 
ท่ีปรึกษา (ถามี)………..………………..(TH SarabunPSK, 16pt)…………….………… 

หนวยงาน ระบุหนวยงานท่ีทําวิจัย / หลักสูตร / คณะ / ศูนย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (TH SarabunPSK, 16pt) 

ป พ.ศ. ...................... (TH SarabunPSK, 16pt)………….(ปปฏิทินท่ีทํางานวิจัยเสร็จ) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้.............................................……ประชากรและกลุมตัวอยาง
.....................……เครื่องมือท่ีใชในการวจิัย...........................สถิติท่ีใชในงานวิจัย....................................
ผลการวิจัยมีดังนี้........(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm).......... 

หมายเหตุ (ในสวนของหนวยงานใหเรียงลําดับตามลําดับชื่อผูดําเนินการวิจัย) 



เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

กิตติกรรมประกาศ (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………................ 
………………………………………………………………………………………………………............................................
.....(ตองระบุขอความวา “ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ตามความเหมาะสม).... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………… 

           [ชื่อผูทํางานวิจัย] 
[ปปฏิทินท่ีทํางานวิจัยเสร็จ] 

(หากมีผูทํางานวิจัยมากกวา 1 คน ใหใชคําวา “คณะผูวิจัย” ) 



เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

สารบัญ (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

หนา 
บทคัดยอ   (TH SarabunPSK, 16pt) ก 
กิตติกรรมประกาศ   (TH SarabunPSK, 16pt) ข 
สารบัญ   (TH SarabunPSK, 16pt) ค 
สารบัญตาราง   (TH SarabunPSK, 16pt) จ 
สารบัญภาพ   (TH SarabunPSK, 16pt) ฉ 

บทท่ี  1 บทนํา (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 1 
ความเปนมาและความสําคัญ 1 
วัตถุประสงคของการวิจัย         ... 
ขอบเขตการวิจัย ... 
ขอจํากัด (ถามี) ... 
สมมติฐานการวิจัย (ถามี) ... 
คําจํากัดความท่ีใชในงานวิจัย            ... 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ... 

บทท่ี  2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) ... 
................................................................ ... 
................................................................ ... 
................................................................ ... 
................................................................ ... 
................................................................ ... 
................................................................ ... 
กรอบแนวคิดในการวจิัย ... 



ง 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

หนา 
บทท่ี  3 วิธีดําเนินการวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) ... 

ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง ... 
เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ... 
การเก็บรวบรวมขอมูล ... 
การวิเคราะหขอมูล ... 
........................................................... ... 

บทท่ี  4 ผลการวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) ... 
............................................................ ... 
............................................................ ... 
............................................................ ... 

บทท่ี  5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (TH SarabunPSK, 16pt, Bold)  ... 
สรุปผลการวิจัย … 
อภิปรายผล … 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ... 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ... 

บรรณานุกรม (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) ... 
บรรณานุกรมภาษาไทย ... 
บรรณานุกรมภาษาตางประเทศ ... 

ภาคผนวก (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) ... 
ภาคผนวก ก ............................ ... 
ภาคผนวก ข ............................ ... 
ภาคผนวก ค ............................ ... 

ประวัติผูวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) ... 



เวน 1 บรรทัด 

สารบัญตาราง (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

ตารางท่ี หนา 
1.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ….. 
2.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 
3.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 
ก-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ….. 
ก-2 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 
ข-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 

(ตารางท่ี 1.1 หมายความวา ตารางนี้อยูในบทท่ี 1 และเปนตารางแรกของบทท่ี 1) 

(ตารางท่ี ก-1 หมายความวา ตารางนี้อยูในภาคผนวก ก และเปนตารางแรกของ
ภาคผนวก ก) 



เวน 1 บรรทัด 

สารบัญภาพ (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

ภาพท่ี หนา 
1.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ….. 
2.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 
3.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 
ก-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ….. 
ก-2 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 
ข-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. ..... 

(ภาพท่ี 1.1 หมายความวา ภาพนี้อยูในบทท่ี 1 และเปนภาพแรกของบทท่ี 1) 

(ภาพท่ี ก-1 หมายความวา ตารางนี้อยูในภาคผนวก ก และเปนภาพแรกของ
ภาคผนวก ก) 



เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

บทที่ 1 (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 
บทนํา (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

ความเปนมาและความสําคัญ (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงคของการวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ขอบเขตการวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ขอจํากัด (ถามี) (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

สมมติฐานการวิจัย (ถามี) (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 



2 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

คําจํากัดความท่ีใชในงานวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

(ตัวอยางตาราง บทท่ี 1) 
ตารางท่ี  1.1 ......................................... (TH SarabunPSK, 16pt).................................... 

(ตัวอยางภาพประกอบ บทท่ี 1) 

ภาพท่ี 1.1 ..............(TH SarabunPSK, 16pt).................. 



3 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

บทที่ 2 (TH SarabunPSK, 18pt, Bold)  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

[หัวขอ].......................... (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

[หัวขอ].......................... (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

[หัวขอ].......................... (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 



4 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

บทที่ 3 (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 
วิธีดําเนินการวิจัย (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

การเก็บรวบรวมขอมูล (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

การวิเคราะหขอมูล  (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

[หัวขอ].......................... (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 



5 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

บทที่ 4 (TH SarabunPSK, 18pt, Bold)  
ผลการวิจัย (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

 
[หัวขอ].......................... (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

[หัวขอ].......................... (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

[หัวขอ].......................... (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 



6 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

บทที่ 5 (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

สรุปผลการวิจัย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

อภิปรายผล (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………............. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 



7 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

บรรณานุกรม (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

บรรณานุกรมภาษาไทย (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………….(TH SarabunPSK, 16pt,ตามรูปแบบ APA 6th).............................. 
…………………............................................... 

[ขอความ] ……………………….(TH SarabunPSK, 16pt,ตามรูปแบบ APA 6th).............................. 
…………………............................................... 

บรรณานุกรมภาษาตางประเทศ (TH SarabunPSK, 16pt, Bold) 

[ขอความ] ……………………….(TH SarabunPSK, 16pt,ตามรูปแบบ APA 6th) .............................. 
…………………............................................... 

[ขอความ] ……………………….(TH SarabunPSK, 16pt,ตามรูปแบบ APA 6th).............................. 
…………………............................................... 



8 

ภาคผนวก 
(TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 



9 

ภาคผนวก ก 
(TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

[หัวขอ] 
(TH SarabunPSK, 16pt) 
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[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………................ 
………………………………………………………………………………………………………............................................
...................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
(TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

[หัวขอ] 
(TH SarabunPSK, 16pt) 
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[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………................ 
………………………………………………………………………………………………………............................................
...................................................................................................... 
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เวน 1 บรรทัด 

ประวัติผูวิจัย (TH SarabunPSK, 18pt, Bold) 

[ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ] ………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………... 
………………………………………………...........................................................................................................
......................................................... 
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ระเบียบการสงตนฉบับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานการพิมพรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ ตรวจรูปแบบการพิมพ (Format) รูปแบบการอางอิงเอกสาร (Style) ในเนื้อหารายงาน
วิจยัฉบับสมบูรณ การกําหนดลักษณะของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ท่ีนักวิจัยจะตองนําสงสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดกําหนดระเบียบการสงตนฉบับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไวให
นักวิจัยยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
สามารถตรวจสอบตนฉบับ เพ่ือใหรายงานวิจัยฉบับสมบูรณมีคุณภาพและมีรูปแบบเดียวกัน 

1. การเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 โดยกําหนดเวน

ระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบนและซายมือ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ดานลางและขวามือ 
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชรูปแบบ
อักษร TH SarabunPSK พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด โดยตั้งคา Spacing (ระยะหาง) ดังนี้ 
คา Before (กอน) เทากับ 0 , คา After (หลัง) เทากับ 0 , คา Line Spacing (ระยะหางบรรทัด) 
เทากับ 1 หรือ Single   และขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมท้ังการจัดวางตําแหนง มีดังนี้ 

1.2.1 หัวกระดาษ  ประกอบดวย เลขหนา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา 
ตําแหนงชิดขอบกระดาษดานขวา  

1.2.2 ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ คลิกท่ีตําแหนงนี้ใหเปนแถบสีดํา และ
พิมพชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ชนิดตัวหนา ตําแหนงก่ึงกลางหนากระดาษ 

1.2.3 ชื่อผูวิจัย  ขนาด 20 ชนิดตัวหนา ตําแหนงก่ึงกลางหนากระดาษใตชื่อ
เรื่อง 

1.2.4 หนวยงานหรือสังกัดของผูวิจัย ขนาด 20 ชนิดตัวหนา ตําแหนงก่ึงกลาง
หนากระดาษใตชื่อผูวิจัย 

1.2.5 หัวขอของบทคัดยอไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนง
ชิดขอบกระดาษดานซาย 

1.2.6 เนื้อหาบทคัดยอไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิด   ตัวธรรมดา 
จัดพิมพเปน 1 คอลัมน บรรทัดแรกเวน 1 Tab จากขอบกระดาษดานซาย และพิมพ
ใหชิดขอบท้ังสองดาน   

1.2.7 หัวขอเรื่องภาษาไทย 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงก่ึงกลางหนากระดาษ 
1.2.8 หัวขอยอย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา 

ระบุหมายเลขหนาหัวขอยอย โดยเรียงตามลําดับหมายเลขตําแหนง เวน 1 Tab 
จากขอบกระดาษดานซาย 
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1.2.9 เนื้อหา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา 
จัดพิมพเปน 1 คอลัมน และพิมพใหชิดขอบท้ังสองดาน 

1.2.10 บรรณานุกรม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิด ใชแบบ 
APA 6th (American psychology Association)  

2. การเรียงลําดับเนื้อหาตนฉบับ
เนื้อหา  ภาษาไทยท่ีมีคําศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากท่ีสุด (ในกรณีท่ี

คําศัพทภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะท่ีแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทได) และควรใชภาษา
ท่ีผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรก เนื้อหาเรียงลําดับดังนี้ 

2.1 ปกในและปกนอก โดยชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไมควรเกิน 100 
ตัวอักษร ชื่อเรื่องภาษาไทย พรอมรายชื่อผูวิจัย (ถามีผูวิจัยมากกวา 3 คน ใหระบุชื่อผูวิจัย 3คน และ
คณะ) 

2.2 บทคัดยอ เขียนเฉพาะภาษาไทย สรุปสาระสําคัญใหเขาใจงาย ความยาวไมควร
เกิน 15 บรรทัด ใชอักษรตัวตรง จะใชตัวเอนเฉพาะศัพทวิทยาศาสตร ประกอบดวย วัตถุประสงค 
จุดมุงหมาย และขอบเขตของการวิจัยวิธีการวิจัย รวมถึงเครื่องมือท่ีใช วิธีการเก็บขอมูล จํานวนและ
ลักษณะของกลุมท่ีศึกษาผลการวิจัย รวมถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ถามีการทดสอบ) บทคัดยอท่ีดี 
ควรมีความถูกตอง โดยระบุจุดประสงคและเนื้อหาของเรื่องตามท่ีปรากฏในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
เชน คํายอ คําท่ีไมคุนเคยใหเขียนเต็มเม่ือกลาวถึงครั้งแรก ไมจําเปนตองอางเอกสาร พยายามเขียนให
สั้นท่ีสุด ลักษณะของการรายงานมากกวาการประเมิน จึงไมควรมีคําวิจารณ นอกจากรายงานผล 
ขอมูลตัวเลขท่ีสําคัญท่ีไดจากการวิจัย 

2.3 กิตติกรรมประกาศ คือ ขอความแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบันและ/หรือ
หนวยงานท่ีมีสวนชวยเหลือ ใหความรวมมือในการคนควาเพ่ือเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ตลอด
ท้ังคณะกรรมการสอบผูสนับสนุนเงินทุนวิจัย ผูใหขอคิดเห็น ใหขอมูล และผูท่ีอนุญาตใหใชขอเขียน
หรือเครื่องมือในการวิจัย ขอความดังกลาวควรเขียนเรียบๆ โดยเขียนเปนภาษาทางวิชาการ การระบุ
ชื่อบุคคลใหระบุชื่อจริงพรอมนามสกุลและคํานําหนา หามใชชื่อเลน ถาเปนบุคคลท่ีมียศ/ตําแหนงทาง
วิชาการ และตําแหนงหนาท่ีการงาน ใหระบุไวดวย กิตติกรรมประกาศนี้ใหพิมพไวตอจากบทคัดยอ 
ความยาวไมเกิน 1 หนา ทายขอความระบุชื่อผูเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณพรอมปท่ีทําเสร็จ หาก
ผูเขียนรายงานวิจัยมีมากกวา 1 คน ใหใชคําวา “คณะผูวิจัย” 

2.4 สารบัญ เปนรายการท่ีแสดงถึงสวนประกอบสําคัญท้ังหมดของรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ พิมพเลขหนากํากับ โดยเริ่มนับจากบทคัดยอเปนหนา ก 

2.5 สารบัญตาราง (ถามี) เปนสวนท่ีแจงตําแหนงหนาของตารางท้ังหมดท่ีมีอยูใน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พิมพเรียงลําดับตอจากสวนสารบัญ 

2.6 สารบัญภาพ (ถามี) เปนสวนท่ีแจงตําแหนงหนาของ รูปภาพ แผนท่ี แผนภูมิ 
กราฟ ฯลฯ ท้ังหมดท่ีมีอยูในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พิมพข้ึนหนาใหมเรียงตอจากสารบัญตาราง 
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2.7 บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ, วัตถุประสงคของการ
วิจัย, กรอบแนวคิดในการวิจัย, ขอบเขตการวิจัย, สมมติฐานการวิจัย, นิยามศัพท และประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับ  

บทท่ี  2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
บทท่ี  3 วิธีดําเนินการวิจัย 
บทท่ี  4 ผลการวิจัย 
บทท่ี  5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

ตามลําดับ โดยหนาแรกของแตละบทท่ี  ไมตองพิมพเลขหนา แตนับหนา สวนหนา
ถัดไป พิมพเลขหนากํากับทุกหนา 

2.8 สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผูเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โดยใหเขียนเปนความเรียง ความยาวไมเกิน 1 หนา มีเนื้อหาดังตอไปนี้ ชื่อ 
นามสกุล พรอมคํานําหนา ถามียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย วัน เดือน ป และ
สถานท่ีเกิด วุฒิการศึกษา ตั้งแตข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาข้ึนไป สถานศึกษาและป พ.ศ. ท่ีสําเร็จ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน ชื่อผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ี
ไดรับ ระบุเฉพาะท่ีสําคัญ ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน และสถานท่ีทํางานตามลําดับ โดยหนาแรกของหัวขอ  
ไมตองพิมพเลขหนา แตนับหนา สวนหนาถัดไป พิมพเลขหนากํากับทุกหนา 
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