
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(ชื่อโครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อยภาษาไทย) 

(ชื่อโครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อยภาษาอังกฤษ) 
 

 
 
 
 
 

คณะนักวิจัย 
 

 
 
 
 
 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนสจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ .......................... รหสัโครงการ............................................. 
*รหัสโครงการตรวจสอบจากระบบ PRPM หรือสัญญารับทุน 

 



ส่วนน า  ประกอบด้วย 
 1. หน้าปก 
 2. ปกใน 
 3. บทคัดย่อ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงให้เห็นสรุปงานวิจัยอย่างย่อย  ความยาวประมาณ 
1 หน้า ควรครอบคลุมชื่อเรื่อง (Title) วัตถุประสงค์ (Objective/Purposes) วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) 
ผลการวิ จั ยที่ เป็นประเด็ นส าคัญ  (Findings/Results) และข้อ เสนอแนะ  (Suggestions) หรือนั ยยะ 
(Implications) และค าส าคัญ (Keyword) ทั้งสองภาษาไม่เกิน 5 ค า โดยเรียงตามล าดับอักษร 
 4. กิตติกรรมประกาศ แสดงถึงการเขียนขอบคุณบุคคล หน่วยงาน แหล่งทุน  และผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัย 
 5. สารบัญ  ประกอบด้วย สารบัญเนื้อเรื่อง  สารบัญตาราง  และสารบัญภาพ  การเรียงหน้าในส่วน
นี้ให้ใช้ตัวอักษร  ก  ข  ค  ง  จ  เป็นต้น 
 
ส่วนเนื้อเรื่อง  ประกอบด้วย 
 1. บทที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย 
  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.3 ขอบเขตการวิจัย  ได้แก่  ด้านพื้นที่ท่ีศึกษา  ด้านตัวแปร  ด้านประเด็นที่ศึกษา/ด้านเนื้อหา 
  1.4 สมมติฐานการวิจัย/ค าถามการวิจัย 
  1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น  (ถา้มี)  แสดงถึงหลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลตามหลักจริยธรรมการวิจัย 
  1.6 ข้อจ ากัดของการวิจัย  (ถ้ามี) 
  1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
  1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 2. บทที่  2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งน าไปสู่ช่องว่าง
งานวิจัย  ค าถามวิจัย ตัวแปรที่ท าการศึกษาหรือสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
ก าลังศึกษาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
  2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3. บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วย 
  3.1 รูปแบบการวิจัย  แสดงถึงว่าการวิจัยที่ก าลังด าเนินการนี้เป็นรูปแบบใด เช่น การวิจัยเชิง
ปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงพรรณนา  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  หรือการวิจัยเชิงทดลอง 



  3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แสดงถึง 
   - ประเภทของเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และรายละเอียดของเครื่องมือ 
   -  วิธีการสร้างเครื่องมือและการหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ  
    ระบุการด าเนินงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
   - การทดลองใช้เครื่องมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. บทที่  4  ผลการศึกษา/ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
  ประกอบด้วยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตอน ๆ  
เรียงล าดับตามค าถาม/วัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของตาราง แผนผัง กราฟ และ/หรืออ่ืน ๆ  
รวมทั้งการบรรยายสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยกับทฤษฎี
และ/หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงเปรียบเทียบ สนับสนุน หรือหักล้าง 
 5. บทที่  5  สรุปการวิจัย 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 นัยยะส าคัญของผลการวิจัยในทางทฤษฎี/ปฏิบัติซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทที่กว้างขึ้น 
  5.3 ข้อเสนอแนะ อาจน าเสนอได้ 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะทั่วไปหรือข้อเสนอแนะส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้อง  2) ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 
ส่วนท้าย  ประกอบด้วย 
 1. บรรณานุกรม เขียนตามรูปแบบ APA 
 2. ภาคผนวก  อาจประกอบด้วย 
  2.1 ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ 
  2.2 ภาคผนวก ข ผลการทดสอบเครื่องมือ 
  2.3   ภาคผนวก ค ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  2.4   ภาคผนวก ง ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 3. ประวัตินักวิจัย  ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  วันเดือนปี และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ 
 
  



การพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 1. ตัวอักษรและการพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้งเล่ม 
 2. ส่วนเนื้อหา  ตัวอักษรขนาด 16 point สีด า 

 3. ส่วนชื่อบท  ตัวอักษรขนาด 20 point สีด า ตัวหนา  (bold) 
  ตัวอย่าง  บทท่ี  1  บทน า 

 4. ส่วนหัวข้อหลัก  ตัวอักษรขนาด 16 point สีด า ตัวหนา  (bold) 
  ตัวอย่าง  1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 5. การอ้างอิงในเนื้อหา  ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี  (Author-date) และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ตามแบบ APA Style 
  ตัวอย่าง   
  -  การอ้างอิงหน้าข้อความ  อรพินท์  ค าสอน (2545, น. 56) 
  -  การอ้างอิงท้ายข้อความ  (อรพินท์  ค าสอน 2545, น. 56) 
 
    
 
 


