
โครงสร้างและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเบือ้งต้น 
                                                                                                                              มานพ  ทองใบ 
โครงสร้างรายงานการวิจัย  โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
                 1. ส่วนน า (The front matters or preliminaries) 
                2. ส่วนเนื้อความ (The text) 
                3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (References) 
ส่วนน า (The front matters or preliminaries) 
 ส่วนน ามีสาระส าคัญๆ หลายประการเร่ิมตั้งแต่ส่วนที่เป็นปก ส่วนที่เป็นการเสนอและการ
อนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศและสารบัญต่างๆ เรียงตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. ปกนอก (Cover)  
 วัสดุที่ใช้ก าหนดให้ใช้ปกท าด้วยกระดาษแข็งสีด า พิมพ์ข้อความต่างๆ ด้วยอักษรสีทองดังนี้ 
(การวางรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามตัวอย่างในภาคผนวก ก) 
  1.1 ชื่องานวิจัย เป็นชื่อหัวข้อวิจัยที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอนุมัติ       ให้เขียนชื่อไว้กลาง
หน้ากระดาษ  ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว    ถ้าชื่อเร่ืองมีความยาวเกินหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์เป็น
รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ▼ 
  1.2 ชื่อนักศึกษาให้ระบุเพียงชื่อ สกุล ยกเว้นหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์  พิมพ์ไว้ตรง
กลางหน้ากระดาษ 
  1.3 ระบุข้อความว่างานวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรใด   สาขาวิชาใด 
  1.4 ชื่อสถาบัน ให้ใช้ชื่อว่า   วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี

  1.5 ปีที่พิมพ์ ใช้ปี พ.ศ. ที่สอบงานวิจัยผ่านและได้รับอนุมัติ 
  1.6 ระบุค าว่า “ ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ” ห่างจาก ริมขอบกระดาษล่าง 1.5  

นิ้ว 
  1.7 การพิมพ์สันปก ให้พิมพ์ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งตามความในข้อ 1 และ2 และปี พ.ศ. ที่สอบ
โครงงานวิจัยผ่านและได้รับอนุมัติ เรียงไปตามความยาวของสันปก (ภาคผนวก ข) 
 2. ใบรองปก  (Fly sheet)  
 ใช้กระดาษว่างขนาดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์งานวิจัย โดยต้องวางคั่นทั้งปกหน้าและปกหลัง
ด้านละหนึ่งแผ่น 
 3. ปกใน (Title page)  
 พิมพ์ข้อความต่างๆ เช่นเดียวกับปกนอกและนับเป็นหน้าแรกของงานวิจัย 
 4. หน้าเสนองานวิจัย   (Thesis entitled)  



 หน้าเสนองานวิจัย   ก าหนดให้ระบุรายนามที่แสดงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัยเพื่อลง
นามรับรอง   โดยมีค าน าหน้าชื่อและต าแหน่ง  การมี  ยศ   ฐานันดรศักดิ์  สมณศักดิ์ ทั้งนี้ให้เขียนอักษรย่อ
คุณวุฒิไว้ท้ายชื่อ  การลงนามเรียงล าดับดังนี้  ชื่อนักศึกษา   ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย    
 5. หน้าอนุมัติ (Approval sheet)  
 หน้าอนุมัติเป็นส่วนที่แสดงรายนาม  ชื่อนักศึกษา  ประธานกรรมการสอบโครงงานวิจัย
กรรมการสอบโครงงานวิจัย  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  และผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยมีค าน าหน้าชื่อ
เช่นเดียวกับหน้าเสนอรายงานวิจัย เพื่อลงนามอนุมัติ  (ภาคผนวก ง) 
 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)  
 กิตติกรรมประกาศเป็นส่วนที่ผู้เขียนโครงงานวิจัยกล่าวค าขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
ในการท าโครงการวิจัย ขอบคุณสถาบัน องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและขอบคุณสถาบันที่ให้
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ถ้ามี) ความยาวของข้อความไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษ โดยไม่มีการพิมพ์ชื่อ
นักศึกษาไว้ท้ายข้อความ (ภาคผนวก จ) 
 7. หน้าบทคัดย่อ (Abstract)  
 บทคัดย่อประกอบด้วยสองส่วน คือ บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) ใน
บทคัดย่อทั้งสองภาษามีข้อความแบ่งเป็นสองตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ส่วนที่เป็นข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วยข้อความดังนี้ 
       1. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
       2. สาขาวิชา  และวุฒิการศึกษาที่ได้รับ 
       3. ค าส าคัญ (Key words) ไม่ควรเขียนค าย่อเพราะจะต้องน าไปใช้ในการท าดรรชนีเพื่อ
การสืบค้น 
       4. ชื่อนักศึกษา 
       5. ชื่องานวิจัย 
       6. ชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย  พร้อมระบุปริญญาที่ได้รับไม่ควรเกินสอง
ปริญญา 
       7. จ านวนหน้าของรายงานการวิจัย 
 ตอนที่ 2 ส่วนที่เป็นบทคัดย่อ เป็นข้อความโดยย่อของรายงานวิจัยทั้งเล่มที่กล่าวถึงความส าคัญ
ของเร่ืองที่วิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
       ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    และวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 



      ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยกรอบแนวคิดในการวิจัย (Framework) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูล ช่วงเวลาเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
พร้อมทั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสรุปผลการวิจัย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ที่ส าคัญๆ อน่ึง บทคัดย่อควรเป็นข้อความส าคัญและสั้นที่สุดไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษ ซึ่งอาจพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับความยาวของเนื้อหาและต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
วิธีการเขียน มีลักษณะของการรายงานผลข้อมูลที่ส าคัญที่ได้จากการวิจัย โดยไม่มีค าวิจารณ์ (ภาคผนวก ฉ) 
  8. สารบัญ (Table of contents)  
 เป็นบัญชีที่แสดงถึงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของโครงงานวิจัย นับตั้งแต่บทคัดย่อไปจนถึง
หน้าสุดท้าย การวางรูปสารบัญ (ภาคผนวก ช) 
 9. สารบัญตาราง (List of tables)  
 เป็นบัญชีที่แจ้ง “ต าแหน่งหน้า” ของตารางที่มีอยู่ในโครงงานวิจัยทั้งหมด รวมทั้งตารางใน
ภาคผนวกด้วย กรณีที่น าตารางจากแหล่งอื่นมาใช้ให้แจ้งแหล่งที่มาไว้ใต้ตารางด้วย การวางรูปสารบัญตาราง 
(ภาคผนวก ซ) 
 10. สารบัญภาพประกอบ (List of illustrations or figures)  
 เนื่องจากภาพประกอบแบ่งออกได้หลายประเภท อาจล าดับประเภทดังตัวอย่างต่อไปนี้ คือ 
ประเภทแผนผัง ประเภทภาพลายเส้น ประเภทภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิและภาพเขียนล าดับประเภทดังกล่าว 
อาจสลับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   10.1.ให้เร่ิมล าดับด้วยหมายเลข 1 เมื่อเร่ิมต้นภาพประกอบภาพแรกของแต่ละประเภท 
   10.2 หมายเลขและค าอธิบายภาพประกอบที่ให้ไว้ในสารบัญภาพประกอบ    ต้องตรงกับ
ข้อความใต้ค าอธิบายภาพ 
   10.3 กรณีที่น าภาพประกอบจากแหล่งอื่นมาใช้   เช่น  จากเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่แล้วให้แจ้ง
แหล่งที่มานั้นไว้ใต้ภาพด้วย  
ส่วนเนื้อความ (The text)  
 ส่วนเนื้อความ หมายถึงส่วนที่เป็นสาระส าคัญของรายงานการวิจัยที่จะต้องกล่าวถึงโดยละเอียด  
ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของโครงงานวิจัย คุณค่าของโครงงานวิจัยขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาส่วนนี้  ซึ่ง
อาจแบ่งได้เป็น สามตอน คือ ส่วนที่เป็นเน้ือหา ส่วนประกอบในเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย 
 ตอนที่ 1 ส่วนที่เป็นเน้ือหา (Text) หมายถึง  เนื้อหาของโครงงานวิจัยที่แบ่งออกเป็นบทๆ ในการ
เรียบเรียงรายงานการวิจัยต้องล าดับหัวข้อเร่ืองและสาระส าคัญให้เป็นระบบ มีระเบียบ โดยทั่วไปเนื้อหาของ
รายงานการวิจัย มักประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ 6 บทดังนี้ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่



เกี่ยวข้อง  บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย   บทที่ 4  ผลการวิจัย  บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ   

 บทท่ี 1 บทน า (Introduction) เป็นการกล่าวน าก่อนที่จะเข้าสู่เน้ือเร่ือง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบ
เร่ืองราวเป็นพื้นฐานก่อนเข้าสู่เน้ือหาส าคัญของเร่ือง อาจเป็นที่มาของเร่ืองที่จะศึกษาหรือลักษณะ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะศึกษา บทน าประกอบด้วยบางหัวข้อหรือทุกหัวข้อต่อไปนี้ 

     1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      (Background and significance of the problems) 
     2. ปัญหาหรือค าถามของการวิจัย   (Statement of research problems or research questions 
     3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research objectives) 
    4. ขอบเขตของการวิจัย (Delimitation of the research) 
    5. ข้อตกลงเบื้องต้น   (Research assumption)     
    6. ข้อจ ากัดของการวิจัย (Limitations of the research) 

                 7. นิยามตัวแปร  (Definition of  variables)  เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
รวมถึงข้อความที่เป็นค าหลักในชื่อเร่ืองที่วิจัย 

 บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Review of related literature and research) เป็นการ 
เรียบเรียงสรุปสาระส าคัญผลการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่จะท าวิจัย โดย 
                    1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษาอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมและ 
เจาะลึก  
                   2. ศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ท า 

     3. สมมติฐานของการวิจัย (Research hypothesis) 
     4.  กรอบแนวคิดของการวิจัย    (Theoretical / Conceptual framework of research study) 

                 บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย  (Method of research) วิธีด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วย 2ขั้นตอน คือ 
ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีเน้ือหาพอสรุปได้ดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การวางแผนการวิจัยตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด (Research   implementation planning) 
ระยะที่ 2 วิธีจัดการและด าเนินการวิจัย  (Implementation and research methodology)         
ระยะที่ 3 การเรียบเรียบรายงานการวิจัย (Writing research report) 

            บทท่ี 4 ผลการวิจัย (Results)  เป็นการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดชัดเจน ตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยตามล าดับ การน าเสนออาจใช้ตารางหรือภาพประกอบหรืออาจมี
วิธีการทางสถิติประกอบ   
 
 



 
               บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion Discussion and recommendation) 
ส่วนอ้างอิง 
              บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนที่รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ที่ใช้ในการท า
รายงานการวิจัย 

ภาคผนวก (Appendix)    ภาคผนวกมีไว้ส าหรับเพิ่มเติมและน าเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ในเน้ือหาได้ดีขึ้น ภาคผนวกอาจมีมากกว่าหนึ่งภาคผนวกก็ได้ 
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