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แบบเสนอรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 
--------------------- 

ก.  หัวข้อส าคัญของรายงานการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์   
1.  ส่วนน า  ประกอบด้วย 

1.1 ปกนอก 
1.2 ปกใน 
1.3 ค าน า   
1.4 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
1.5 บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
1.6 สารบัญ 
1.7 สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) 

2.  เนื้อหาของงานวิจัยสถาบัน  ประกอบด้วย 
2.1 บทน า 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
2.4 ผลการวิจัย 
2.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

3.  ส่วนประกอบตอนท้าย  ประกอบด้วย 
 3.1  รายการอ้างอิง 
 3.2  ภาคผนวก 
 3.3  ประวัตินักวิจัย 
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ข.  แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ละหัวข้อ 
     1. ส่วนต้น 
 1.1  ปกนอก  ตามตัวอย่างหน้า 8 - 9  และโปรดใช้กระดาษสีครีมเป็นปกนอก 

1.2  ปกใน  ตามตัวอย่างหน้า 10 - 11 
 1.3  ค าน า  เป็นค าน ากลางที่คณะกรรมการวิจัยสถาบันก าหนดให้ใส่ไว้ในรายงานวิจัย
สถาบันทุกเล่ม ติดต่อขอไฟล์ได้ที่ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน โทร 4053 ตาม
ตัวอย่างหน้า 12 
 1.4  บทคัดย่อ  ให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบทคัดย่อภาษาไทย
เรียงเป็นล าดับแรก ต่อด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ในเนื้อหาของบทคัดย่อควรประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ส่วนแรก ให้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล  
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ส่วนที่สอง ให้ระบุถึงผลการวิจัยโดยสรุปตามล าดับของวัตถุประสงค์ที่
ศึกษา บทคัดย่อที่ดี ควรมีความถูกต้อง สมบูรณ์  เหมาะสม กระชับ ชัดเจน และมีความราบรื่นหน้า
อ่าน 

1.5 กิตติกรรมประกาศ  คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการวิจัย ในส่วนนี้ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  และให้ระบุข้อความ “การวิจัยสถาบัน
ครั้งนีไ้ด้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 

1.6  สารบัญเรื่อง  ตามตัวอย่างหน้า 13 - 14 
 1.7 สารบัญตาราง  (ถ้ามี) เป็นส่วนที่ระบุถึงต าแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในงานวิจัย ตาม
ตัวอย่างหน้า 15 
 1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ  (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แสดงต าแหน่งหน้าของภาพ แผนที่ 
แผนภูม ิ กราฟ ฯลฯ  

     2.  ส่วนเนื้อหาของงานวิจัยสถาบัน 
 2.1  บทน า  ระบุถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
วิจัย วิธีด าเนินการวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้วิจัย   
 2.2 เนื้อเรื่อง ในส่วนนี้ ให้แบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 บท โดยบทที่ เกี่ยวกับการปริทัศน์
วรรณกรรม (Literature review) ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการวิจัยสถาบันอาจมีหรือไม่มีก็ได้ หากมี ให้
กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา บทถัดไป เป็นการบรรยายวิธีการที่ใช้ใน
การวิจัยโดยละเอียดว่ามีขั้นตอนการท าอย่างไรบ้าง  แต่ละขั้นตอนใช้เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือ
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ประเภทใด ชนิดใด เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ได้มาอย่างไร โดยวิธีใด ตลอดจนวิธีการ
วิเคราะห์ผล  และบทที่เก่ียวข้องการรายงานผลการวิจัย 
 2.3 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  เป็นการสรุปเรื่องราวในการวิจัยทั้งหมด อภิปราย
ผลการวิจัยที่ได้ว่าเป็นอย่างไร มีความสอดคล้องกับทฤษฎี หรืองานวิจัยของผู้อ่ืนอย่างไร  พร้อมทั้งชี้
ข้อจ ากัดของการวิจัยครั้งนี้ (ถ้ามี)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอนต่อไป  รวมไปถึงประโยชน์
ในทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยที่ได้  

     3.  ส่วนท้าย 
 3.1  รายการอ้างอิง  ระบุชื่อหนังสือ รายการอ้างอิง เอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ 
ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาเพ่ือประกอบการเขียนวิจัยสถาบันเรื่องนั้น ๆ รายการอ้างอิงจะอยู่ต่อจาก
ส่วนเนื้อเรื่อง และก่อนภาคผนวก การลงรายการอ้างอิง ให้พิมพ์เฉพาะเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา
ของงานวิจัยสถาบันเท่านั้น ถ้ามีเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้น ามาอ้างอิง และผู้วิจัยประสงค์จะ
น ามารวมไว้ด้วย ให้พิมพ์ต่อจากรายการอ้างอิง โดยขึ้นหน้าใหม่และใช้ค าว่า “บรรณานุกรม”  ทัง้รายการ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ให้เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาต่างประเทศ 
โดยเรียงล าดับตัวอักษร ไม่ต้องระบุเลขหน้าของล าดับเอกสารอ้างอิงนั้น ตามตัวอย่างหน้า  17 
 3.2 ภาคผนวก  เป็นส่วนที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนของเนื้อหา เป็นส่วนเสริมให้เกิดความ
เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยให้ระบุค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ  ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่นับ
หน้า ในกรณีมีหลายภาคผนวก ในหน้าต่อไปให้พิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก  ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค 
...” และแต่ละภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ 
 3.3 ประวัตินักวิจัย ให้เขียนเป็นเรียงความโดยไม่ต้องแยกเป็นข้อๆ  ความยาวไม่เกินหนึ่ง
หน้ากระดาษ ควรประกอบด้วย  ชื่อ นามสกุล  ต าแหน่ง  วันเดือนปีและสถานที่เกิด  วุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิต สถานที่ศึกษา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา  ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการ 
รางวัล และสถานที่ท่ีจะติดต่อได้   
 
ค.  การพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 1.  ตัวอักษรและการพิมพ์  ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ตลอดทั้งเล่ม  โดยในส่วน
เนื้อหารายงานให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point  สีด า  ส่วนหัวข้อหลักให้ใช้ตัวหนา (bold) การพิมพ์ให้
พิมพ์แบบกระจาย ขอบซ้าย และขอบขวาเท่ากัน     

ในกรณีของตารางที่มีข้อมูลจ านวนมาก และต้องการน าเสนอในหน้าเดียว สามารถปรับลด
ขนาดของตัวอักษรได้ตามความเหมาะสม  
 2.  กระดาษ  ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด  ขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   
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 3.  การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ ให้เว้นระยะขอบกระดาษดังนี้  
ขอบบน เว้นห่างจากขอบ   = 1.5  นิ้ว 
ขอบล่าง เว้นห่างจากขอบ   = 1  นิ้ว   
ขอบซ้าย เว้นห่างจากขอบ = 1.5 นิ้ว  
ขอบขวา เว้นห่างจากขอบ   = 1  นิ้ว 

4.  ล าดับหน้าและการใส่เลขหน้า  ให้ระบุเลขหน้าอยูท่ี่มุมขวาบนของกระดาษ 
  - ส่วนต้นทั้งหมด ล าดับเลขหน้าโดยใช้อักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทย
คือ ก  ข  ค ... โดยเริ่มล าดับเลขหน้าจาก หน้าปกใน เป็นหน้า ก  ค าน า เป็นหน้า ข และหน้าต่อ ๆ 
ไป  ตามล าดับ ทั้งนี้ การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์เลขหน้าตามล าดับทุกหน้า ยกเว้น หน้าแรกของค าน า 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญทุกประเภท ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ   
  - ส่วนของเนื้อหา ล าดับหน้าโดยใช้เลข 1  2  3 ... ไปจนจบเล่ม โดยพิมพ์เลข
หน้าทุกหน้า ยกเว้น หน้าแรกของทุกบท  ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ  แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย  
แต่ละบทให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและพิมพ์ค าว่า “บทที”่ ตามด้วยเลขประจ าบทกลางหน้ากระดาษ  และ
เว้น 1 บรรทัดแล้วพิมพ์ชื่อบทในบรรทัดต่อมา  จัดอยู่กลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 18 point 
  - ส่วนท้าย ให้ล าดับเลขหน้าต่อจากส่วนของเนื้อหา โดยพิมพ์เลขหน้าทุกหน้า ยกเว้น 
หน้าแรกของรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม หน้าแรกของภาคผนวก รวมทั้งหน้าแรกของภาคผนวก ก  
ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค ...   ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ  แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
 5.  ตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ    

5.1   ตารางกับการแสดงเนื้อความ 
ตารางจะช่วยให้ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลตัวเลขจ านวนมากโดยใช้เนื้อที่ในการพิมพ์ไม่

มากนัก ตารางจะน าเสนอค่าตัวเลขต่าง ๆ โดยมีการจัดอย่างเป็นระเบียบตามแถวและแนวซึ่งช่วยใน
การเปรียบเทียบ 

ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ ควรก าหนดว่าจะน าเสนอตารางจ านวนเท่าใด  ทั้งนี้ เพราะว่า
ถ้าตารางมากเกินไป ตารางจะแทรกเต็มข้อความหมดและท าให้ผู้อ่าน อ่านข้อความล าบาก  อีกทั้งการ
พิมพ์ตารางยากกว่าการพิมพ์ข้อความ ด้วยเหตุผลดังกล่าวตารางจึงน าเสนอข้อมูลส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับ
เนื้อความ เพ่ือไม่ให้เนื้อความเต็มไปด้วยตัวเลข ในขณะเดียวกัน ถ้าตัวเลขที่น าเสนอมีไม่มากนัก การ
น าเสนอควรรวมกับเนื้อความ 

ในการน าเสนอตาราง ให้พิจารณาปริมาณข้อมูลที่ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีเพ่ือเข้าใจ
ข้อความที่ก าลังอ่าน แล้วจึงตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นควรน าเสนอเป็นเนื้อความ หรือเป็นตาราง หรือเป็น
ภาพ ถ้าข้อมูลละเอียดมากควรน าเสนอในภาคผนวก 
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โดยปกติ ตารางใช้น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ แต่ในบางครั้งเพื่อเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพได้เช่นกัน ตารางที่น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการจัดน าเสนอข้อมูล
อย่างดีที่ผู้อ่านสามารถจับความหมายได้รวดเร็ว 

5.2 ส่วนประกอบของตาราง 
ตารางประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน : 
(1) หมายเลขตาราง จะใช้ค าว่า ตารางที่ แล้วใส่เครื่องหมายของตารางตามล าดับ

ตามท่ีปรากฏในเนื้อความ โดยเริ่มจากตารางที่ 1 เป็นต้นไป จนถึงตารางสุดท้าย หรืออาจก าหนดล าดับ
ที่ของตามบทที่ก็ได้ เช่น ตารางที่ปรากฏในบทที่ 1 ให้เริ่มจาก ตารางที่ 1.1 เป็นต้นไป ตารางที่ปรากฏ
ในบทที่ 2 ให้เริ่มจากตารางที่ 2.1 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งแล้วน าเสนอให้เหมือนกัน
ทั้งเล่ม 

(2) ชื่อตาราง ควรสั้น แต่ชัดเจน และได้ความ ไม่มีรายละเอียดมากเกินไป 
(3) หัวข้อในตาราง ตารางเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่น าเสนอเพ่ือช่วยให้เปรียบเทียบได้

ง่าย  ข้อมูลจึงจัดเป็นหมวดหมู่โดยมีหัวข้อก ากับ หัวข้อควรสั้น กะทัดรัด ไม่ควรยาวเกินความยาว
ของข้อมูลเมื่อพิมพ์แล้ว 

5.3 ความสัมพันธ์ของตารางและเนื้อความ 
ตารางที่สื่อความจะเสริมแต่ไม่ซ้ ากับเนื้อความ ในเนื้อความควรอ้างทุกตารางที่

น าเสนอและอธิบายข้อมูลเด่นๆ ที่ปรากฏในตารางเท่านั้น ถ้าในเนื้อความกล่าวถึงข้อมูลทุกเรื่องที่
น าเสนอในตาราง ตารางก็ไม่จ าเป็น ตารางแต่ละตารางจึงควรประสมประสานเป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อความ และควรเข้าใจในตัวเอง โดยอธิบายค าย่อท่ีใช้ในตาราง ยกเว้นค าย่อทางสถิติ เช่น X   S.D.  
df  และอย่าลืมระบุหน่วยของการวัดในตาราง เช่น หน่วย : คน หน่วย : บาท เป็นต้น 

5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
ให้พยายามรวมตารางที่น าเสนอข้อมูลซ้ ากัน โดยปกติข้อมูลแต่ละแถวหรือคอลัมน์ไม่

ควรปรากฏซ้ าใน 2 ตารางหรือมากกว่านั้น การน าเสนอตารางทั้งหมดควรมีความคงที่เพ่ือความ
สะดวกในการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ การน าเสนอหัวข้อ และค าศัพท์ที่ใช้ 

5.5 หมายเหตุตาราง 
หมายเหตุทั่วไป จะอธิบายให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตารางโดยรวม จบด้วยการ

อธิบายค าย่อ สัญลักษณ์ที่ใช้ในตาราง ในการเขียนจะใช้ค าหมายเหตุ และขีดเส้นใต้  
  หมายเหตุเฉพาะ จะอ้างถึงคอลัมน์ แถว หรือรายการใดรายการหนึ่ง โดยจะพิมพ์ (1, 
2, 3) หรือ (a, b, c) เยื้องขวาบนข้อความตรงที่ต้องการ หมายเหตุ  
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  หมายเหตุความน่าจะเป็น เพ่ือระบุผลการทดสอบนัยส าคัญ เครื่องหมาย * แสดงถึง
ค่าที่ปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติ (Null Hypothesis) โดยระบุค่าความน่าจะเป็น (ค่า p) ในหมายเหตุ 
เช่น * p < .05  

ในตารางหนึ่ง ๆ อาจมีหมายเหตุทั้ง 3 ประเภทนี้ ในการเรียงล าดับให้เรียงหมายเหตุ
ทั่วไป หมายเหตุเฉพาะ และหมายเหตุความน่าจะเป็น โดยขึ้นบรรทัดใหม่ 

5.6 ตารางจากแหล่งอ่ืน 
การน าตาราง (รวมถึงภาพ) จากแหล่งอ่ืนมาใช้เต็มรูปหรือน ามาดัดแปลง ควรได้รับ

อนุญาตจากผู้เขียนหรือผู้พิมพ์เผยแพร่ที่เป็นแหล่งเดิม หรืออย่างน้อยให้ลงรายการอ้างอิงที่สมบูรณ์ 
ถูกต้อง ตารางที่คัดลอกมาหรือที่ปรับปรุงใหม่ จึงต้องหมายเหตุท้ายตารางให้เครดิตแก่เจ้าของเดิม
และเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยรูปแบบการเขียนหมายเหตุขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร 

5.7 การพิมพ์ตาราง 
ตารางที่น าเสนอ ควรพิมพ์แนวตั้ง เพ่ือความสะดวกในการพิมพ์และการอ่าน โดยจัด

ต าแหน่งต่าง ๆ และที่ว่างอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น าเสนอในตารางอย่าง
เด่นชัด แต่หากมีข้อมูลที่ต้องน าเสนอจ านวนมากไม่สามารถน าเสนอตารางในแนวตั้งได้  ให้น าเสนอ
ตารางในแนวนอนได้ 

5.8 ภาพ/รูป 
อาจเป็นแผนผัง แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด ฯลฯ การใช้ภาพในรายงานการ

วิจัยสถาบันควรพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกัน โดยปกติตารางใช้เพื่อน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 
ทั้งนี้ เพราะน าเสนอข้อมูลละเอียดได้ ในขณะที่ภาพจะน าเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านมองปราดจะทราบผล
โดยรวม ภาพจึงเหมาะจะใช้อธิบายปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างๆ และสื่อสารแนวคิดได้ดีกว่า
ข้อความ 

(1)  ภาพที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานส าหรับภาพที่ดี คือ ง่าย กระจ่าง และต่อเนื่อง ภาพที่ดีควร 
- เสริมมากกว่าซ้ าข้อความ 
- น าเสนอข้อเท็จจริงส าคัญ ๆ เท่านั้น 
- ละเว้นรายละเอียดที่ดึงดูดสายตา 
- อ่านง่าย เข้าใจง่าย 
- มีความคงที่ในการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะขนาด ตัวอักษร ลายเส้น 
ภาพที่น าเสนอจะเรียงล าดับหมายเลขตามล าดับในลักษณะเดียวกับล าดับ

หมายเลขของตาราง โดยหากผู้วิจัยเลือกจะน าเสนอแบบใดให้เลือกน าเสนอแบบนั้นเหมือนกันทั้งเล่ม 
(2)  ค าอธ  บายภาพ  
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ภาพที่น าเสนอจะมีค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพ และค าอธิบายสั้น ๆ ได้
ใจความ ค าอธิบายนี้จะใช้แทนชื่อภาพไปในตัว 

ค าอธิบายภาพควรให้รายละเอียดอธิบายอย่างพอเพียง โดยผู้อ่านไม่จ าเป็นต้อง
ไปอ่านค าอธิบายในเนื้อความอีก นอกจากนี้ควรระบุหน่วยของการวัด ถ้าภาพที่ใช้น ามาจากแหล่งอ่ืน 
ให้ระบุแหล่งที่มาของภาพเช่นเดียวกับการท าหมายเหตุท้ายตาราง 

 
ง.  จ านวนและการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. หัวหน้าโครงการต้องส่ง “ร่าง” รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  ให้คณะกรรมการวิจัย
สถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันพิจารณาก่อน โดยจัดส่งตามจ านวนที่ระบุใน
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

2. หัวหน้าโครงการต้องส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  ที่ปรับแก้ตามข้ อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิจัย
สถาบัน หรือคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน จ านวน 3 เล่ม โดยส่งต้นฉบับที่ไม่ต้องเข้ารูปเล่ม
จ านวน 1 ชุด และเข้ารูปเล่มพร้อมจัดท าสันปก ตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 2  เล่ม (หรือ
ตามท่ีระบไุว้ในสัญญา) 

3. สรุปย่อส าหรับผู้บริหาร จ านวน 5 ชุด  
4. บันทึกรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ท้ังหมดลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) จ านวน 1 แผ่น 

 
    

 
 
 

 


