บทที่ 2
องคประกอบวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธอาจแบงออกไดเปน 5 สวน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สวนแรก
สวนเนื้อหา
สวนอางอิง
สวนภาคผนวก
ประวัติการศึกษาและการทํางาน

สวนที่ 1 ถึงสวนที่ 3 นั้น ตองมีครบถวนในวิทยานิพนธ สําหรับสวนที่ 4 และ 5 นั้น มีไดตามความจําเปน
และความเหมาะสมของวิทยานิพนธแตละเรื่อง
สวนที่หนึ่ง: สวนแรก
สวนแรกมีองคประกอบตาง ๆ ตามลําดับดังนี้

1. ปกนอก (Front Cover)
ปกนอกตองเปนปกแข็ง ระดับปริญญาโทใชสีเขียวเขม (สีของมหาวิทยาลัย) ระดับปริญญาเอกใช
สีดํา พิมพขอความตาง ๆ ดวยตัวพิมพสีทอง (ดูตัวอยางหนา 74-75)
บนปกนอกของวิทยานิพนธ จะตองมีรายละเอียดตามลําดับจากบนลงลาง ดังนี้
1.1 ตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้วครึ่ง
1.2 ชื่อวิทยานิพนธภาษาไทย
1.3 ชื่อ – นามสกุล ของผูเขียนวิทยานิพนธ ใหระบุคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ไวหนาชื่อ
ผูเขียนดวย แตถามียศ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ เชน พันตรี หมอมราชวงศ พระมหากษัตริย ใหระบุไวดวย
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1.4 พ.ศ. ที่สงเลมวิทยานิพนธ (เลขอารบิก)
1.5 สันปก พิมพชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ ชื่อวิทยานิพนธ และพ.ศ. เรียงไปตามความยาวของสันปก
โดยจัดระยะใหเหมาะสม ตัวอักษรตั้งเมื่อหงายวิทยานิพนธขึ้น (ดูตัวอยางหนา 76-77)
2. กระดาษเปลา (Blank Page)
ถัดจากปกนอกดานหนา และกอนปกหลัง ตองมีกระดาษเปลาสีขาวคั่นดานละแผน
3. ใบรับรองวิทยานิพนธ (Approval Form)
ใหใชรปู แบบของบัณฑิตวิทยาลัย (ดูตัวอยางหนา 78-79)
วิธีพิมพรายนามอาจารยในวิทยานิพนธ
3.1 คํานําหนาชื่ออาจารย ใหใสตําแหนงทางวิชาการ และยศ เรียงตามลําดับ หากไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ หรือยศ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยาง ก็ใหใสเฉพาะตําแหนงทางวิชาการ หรือยศ ที่มีนั้น
หากไมมีทั้งตําแหนงทางวิชาการ และยศ ใหใชคําวา อาจารย ในภาษาไทย และใชคําวา Mr., Mrs. หรือ Ms.
ในภาษาอังกฤษ
3.2 คุณวุฒิ ใหระบุชื่อปริญญาสูงสุดที่ไดรับ หลังนามสกุล
ตัวอยาง
ศาสตราจารยทัศนีย อัตตะนันทน, D.Agr.
Professor Tasnee Attanandana, D.Agr.
รองศาสตราจารยไขแสง รักวานิช, พบ.ด.
Associate Professor Khaisang Rukvanich, Ph.D.
รองศาสตราจารย ม.ร.ว. วุฒิเลิศ เทวกุล, M.A.
Assistant Professor M.R. Wutilert Devakul, M.A.
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ผูชวยศาสตราจารยชีพสุมน รังสยาธร, Ph.D.
Assistant Professor Shiepsumon Rungsayatorn, Ph.D.
อาจารย ม.ล. นิพาดา เทวกุล, Ph.D.
M.L. Nipada Devakul, Ph.D.
อาจารยมาตรินี รักษตานนทชัย, Ph.D.
Mrs. Matrini Ruktanonchai, Ph.D.
4. ปกใน (Title Page)
ปกในมีรายละเอียดเหมือนปกนอก ยกเวนไมมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ดูตัวอยางหนา 80-81)
5. บทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอเปนการสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธที่กระชับ ชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูอานสามารถเขาใจ
วิทยานิพนธไดอยางรวดเร็ว
การเขียนบทคัดยอควรเขียนใหตอเนื่องกันในลักษณะความเรียง โดยระบุ
5.1 วัตถุประสงค และขอบเขตการวิจัย
5.2 วิธีการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใช จํานวนและลักษณะของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
5.3 ผลการวิจัยโดยสังเขป
ทั้งนี้ ใหพิมพบทคัดยอตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว ความยาวไมเกิน 1 หนา ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับบทคัดยอภาษาไทยไวกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ (ดูตัวอยางหนา 82-83)
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments)
กิตติกรรมประกาศเปนขอความแสดงความขอบคุณผูมีสวนสนับสนุน ชวยเหลือ และใหความ
รวมมือในการทําวิทยานิพนธ สวนนี้จะมีหรือไมมีก็ได ถามีใหพิมพคําวา กิตติกรรมประกาศ ไวกลาง
หนากระดาษ กิตติกรรมประกาศไมควรยาวเกิน 1 หนา (ดูตัวอยางหนา 84-85)
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7. สารบัญ (Table of Contents)
สารบัญเปนสวนที่บงบอกตําแหนงหนาของสวนตาง ๆ ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ โดยเริ่มลําดับ
หนาตั้งแตสารบัญเปนตนไป
หัวขอที่ตองบรรจุไวในสารบัญ คือ ชื่อบท และหัวขอรอง (หัวขอที่จัดไวกึ่งกลางหนากระดาษ) สวน
หัวขอขาง (หัวขอที่จัดไวชิดซายหนากระดาษ) นั้น จะใสในสารบัญหรือไมก็ได (ดูตัวอยางหนา 86-89 และ 9495)
8. สารบัญตาราง (List of Table)
สารบัญตารางเปนสวนที่บงบอกตําแหนงของตารางทั้งหมด ที่มีอยูในวิทยานิพนธ (ดูตัวอยางหนา 90
และ 96)
9. สารบัญภาพ (List of Figure)
สารบัญภาพเปนสวนที่บงบอกตําแหนงหนาของภาพ (รูปภาพ แผนที่ กราฟ และอื่นๆ) ทั้งหมดที่มีอยู
ในวิทยานิพนธ (ดูตัวอยางหนา 91 และ 97)
10. คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ (List of Abbreviations)
คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอเปนสวนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณและอักษรยอตาง ๆ ที่
ใชในวิทยานิพนธ ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ไดแลวแตความจําเปน (ดูตัวอยางหนา 92 และ 98)
11. ประมวลศัพท (Glossary)
วิทยานิพนธบางเรื่องอาจมีศัพทเฉพาะ หรือ คําภาษาตางประเทศ ตลอดจนถอยคํา วลี ที่ไมเปนที่
ทราบกันอยางกวางขวาง ควรมีประมวลศัพทแสดงคําเหลานี้ไว เรียงตามลําดับอักษร พิมพชิดกรอบดานซาย
ตามดวยเครื่องหมายยติภังค (-) หรือทวิภาค (:) และคําอธิบายศัพทนั้น ๆ (ดูตัวอยางหนา 93 และ 99)
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สวนที่สอง: สวนเนื้อหา
สวนเนื้อหาแบงออกเปน 3 ตอน คือ บทนํา ตัวเรื่อง บทสรุป และ/หรือ ขอเสนอแนะ
1. บทนํา
บทนําเปนสวนที่บรรยายอยางสังเขปเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ความเปนมาของเรื่องที่วิจัย
ความสําคัญของปญหาที่นํามาวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อตอบปญหาที่ตั้งไวในวัตถุประสงค
ขอตกลงเบื้องตน และนิยามศัพท (ถามี)
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับวิทยานิพนธแตละเรื่อง

ทั้งนี้อาจเรียบเรียงสวนประกอบของบทนําเหลานี้ในตําแหนงกอนหรือหลังตามความเหมาะสม
รายละเอียดอื่น ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
2. ตัวเรื่อง
เนื้อหาของตัวเรื่องวิทยานิพนธจะแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความเหมาะสมของการวิจัย ซึ่งควรจะ
ดําเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจัยแตละประเภทที่เปนที่ยอมรับในแตละสาขา ไมวาจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือการวิจัยเชิงปริมาณ
เนื้อหาของตัวเรื่องควรมีรายละเอียดตอไปนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ สวนนี้เปนการตรวจเอกสารโดย
บรรยายขอมูลความรูเดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัย ซึ่งได
จากการตรวจสอบจากหนังสือ ตํารา เอกสารและแหลงขอมูลอื่น ๆ ตลอดจนสมมติฐาน อาจมีนิยามศัพทเฉพาะ
หรือนิยามศัพทปฏิบัติการ และกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่แสดงขั้นตอน หรือความสัมพันธของตัวแปรที่ใช
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2.2 วิธีการวิจัย เปนสวนที่บรรยายวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยวามีขั้นตอนในการทําอยางไรบาง
แบงไดเปน 2 สวน คือ
2.2.1 การรวบรวมขอมูล เปนสวนที่ระบุใหทราบวิธีการที่ใชในการรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของการวิจัยแตละประเภท ซึ่งอาจมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางกัน โดยชี้ใหเห็นวาแตละขั้นตอน
ของการวิจัยใชเอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ไดมาอยางไร โดย
วิธีใด เชน ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิ สวนขอมูลทุติยภูมินั้นรวบรวมมาจาก
เอกสารที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ เปนตน
2.2.2 การวิเคราะหขอมูล เปนสวนที่ระบุใหทราบวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการวิจัยแตละประเภท หรือตามแตละสาขาที่เกี่ยวของ
2.3 ผลและวิจารณ สวนนี้มีเนื้อหาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการวิจารณ
ผลการวิจัย ซึ่งการรายงานผลการวิจัยและการวิจารณนั้น ควรยึดวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย
เปนหลัก เพื่อชี้ใหเห็นวาผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงคอยางไรบางและสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว
หรือไมอยางไร
3. บทสรุปและ/หรือขอเสนอแนะ
บทสรุปและ/หรือขอเสนอแนะเปนสวนที่สรุปเนื้อหาในวิทยานิพนธทั้งหมดที่กลาวมา อาจมี
ขอเสนอแนะตาง ๆ เชน การเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งตอไป ประโยชนในการนําผลการวิจัยไปปรับ
ใชไดจริงหรือนําไปพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เปนตน
สวนที่สาม: สวนอางอิง
ในวิทยานิพนธจะตองมีรายการเอกสารและสิ่งอางอิง เชน รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ
โสตทัศนวัสดุ และไฟลขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบและ
คนควาเพิ่มเติมได รายการเอกสารและสิ่งอางอิงจะอยูตอจากสวนเนื้อหา และกอนสวนภาคผนวก
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สวนที่สี่: สวนภาคผนวก
ภาคผนวกเปนสวนที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผลงานวิจัย เชน แบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตารางบันทึกขอมูล และสูตรคํานวณตาง ๆ เปนตน
การจะมีภาคผนวกหรือไมขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสม หากมีใหเริ่มภาคผนวกในหนา
ถัดจากเอกสารและสิ่งอางอิงโดยมีขอความวา ภาคผนวก อยูกลางหนากระดาษสวนกลาง รายละเอียดใน
ภาคผนวกใหแสดงในหนาถัดไป หากมีความจําเปนตองแบงภาคผนวกออกเปนภาคผนวกยอย ในหนาตอไป
พิมพคําวา ภาคผนวก ก และชื่อของภาคผนวก ก (ถามี) ตรงกลางหนากระดาษสวนกลาง การเริ่มภาคผนวก
ยอยทุกครั้งใหขึ้นหนาใหม (ดูตัวอยางหนา 113-116)
การแบงภาคผนวกออกเปนภาคผนวกยอย ใหใชเปนภาคผนวก ก ภาคผนวก ข (หรือ
APPENDIX A APPENDIX B ... ในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ) หากมีความจําเปนอาจแบงยอยเปน
ภาคผนวก ก 1 ภาคผนวก ก 2 ... อีกก็ได
สวนที่หา: ประวัติการศึกษา และการทํางาน
ประวัติการศึกษาและการทํางาน ควรประกอบดวยขอความ ตาง ๆ ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล (โดยมีคํานําหนาชื่อ)
วัน เดือน ป ที่เกิด
สถานที่เกิด (จังหวัด)
ประวัติการศึกษา (เริ่มตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจนถึงกอนการศึกษาปจจุบัน)
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ (ถามี)
ทุนการศึกษาที่ไดรับ (ถามี)
ทั้งนี้ ควรมีความยาวไมเกินหนึ่งหนา และเปนหนาสุดทายของวิทยานิพนธ โดยพิมพคําวา
ประวัติการศึกษาและการทํางาน ตรงกลางหนากระดาษสวนบน แลวใสขอความตาง ๆ ดังกลาวขางตน
เรียงลําดับลงมา (ดูตัวอยางหนา 117-118)

