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บทที่ 1
บทนํา
1.1 คําแนะนําเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ เปนผลงานจากการคนควาทดลองและวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูก ต อ งและมีคุณ ค า สามารถนํา ไปใช อ  า งอิง หรือ เป น ข อ มูล สํา หรับ การวิจัย ที่เกี่ยวของตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกัน นักศึกษาควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1.1 นักศึกษาควรศึกษาขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธอยางละเอียด ตั้งแต การลงทะเบียน
กําหนดการตาง ๆ การสอบหัวขอและเคาโครง การสอบความกาวหนา การเขียนและการนําเสนอวิทยานิพนธ
1.1.2 การตั้ งชื่อเรื่ อง วิท ยานิพนธตองสอดคลองกั น ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ
ควรกําหนดชื่อเรื่องที่กระชับ เฉพาะเจาะจง ไมควรใหชื่อเรื่องยาวเกินไป เพราะอาจเกิดปญหาใน
การพิมพสันปกเลมวิทยานิพนธ และการเขาถึงของฐานขอมูลได นอกจากนี้หัวขอวิทยานิพนธ
ควรอยูในขอบขายของสาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู และควรตรวจสอบวาหัวขอวิทยานิพนธนั้น
ตองไมซ้ําซอนกับหัวขอ วิทยานิพนธที่ผูอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลว
1.1.3 ศึกษารายละเอียดในคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยใหถูกตองทุกขั้นตอน
ตั้งแตวิธีการเขียน จนถึงรูปแบบการพิมพ เพื่อลดปญหาในการจัดทํารูปเลม การเสียเวลา และคาใชจายตาง ๆ
1.1.4. เนื่องจากการทําวิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษารูจักคิดอยางมีระบบ มีเหตุ
มีผล มีความรูอยางลึกซึ้ง รูจักประมวลผลจากขอมูล สามารถรวบรวม เรียบเรียงความรู ความคิดได
อย า งมี ร ะบบ สามารถถ า ยทอดความรู  ใ ห ผู  อื่ น เข า ใจได ง  า ย ดั ง นั้ น การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ
จึงเปนงานที่มีลักษณะเฉพาะ ควรใชภาษาที่ดี อานเขาใจงาย ถูกตองตามหลักไวยากรณ และเขียนดวย
ความตั้งใจ แสดงความคิดอยางมีเหตุผล อยาเขียนในลักษณะกํากวมที่มีใจความไมชัดเจนอาจทําให
ผูอานเขาใจไมตรงประเด็นตามเนื้อหาที่นําเสนอ
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1.1.5 การใชคํา การเขียนตัวสะกด และคําศัพทเฉพาะทางของสายวิชาตาง ๆ เชน ศัพททาง
วิทยาศาสตร ตองเปนไปตามที่กําหนดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ควรเลือกใชคําตรง
ความหมาย ที่ตองการเขียนเปนประโยค ไมกาํ กวม ไดใจความชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงขอความได
อยางตอเนื่อง ละเวนการใชภาษาฟุมเฟอย การย้ําคําหรือย้ําขอความโดยไมสมควร
1.1.6 พิจ ารณาการเขีย นแต ล ะหัว ข อ ให ต รงตามความหมาย เช น บทนํา แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เปนตน
เนนขอความในตอนสําคัญ และสรุปขอความใหถูก ตอง ยอหนาขอความที่ ควรยอหนาเทานั้น
โดยเนื้อความในแตละยอหนาตองเปนเรื่องเดียวกัน
1.1.7 เอกสารและสิ่งอางอิงทุกรายการที่เขียนอางอิงในเลมวิทยานิพนธ ใหนํามารวบรวมไว
ในสวนของบรรณานุกรมทายเลม ทั้งนี้เพื่อใหผูสนใจสามารถติดตามคนควาเพิ่มเติมได แตปญหา
ในการเขียนเอกสารและสิ่งอางอิงที่มักเกิดขึ้นเสมอ คือ เมื่อเขียนวิทยานิพนธเสร็จแลวเอกสารที่ใช
อางอิง มักจะสูญหายหรือกระจัดกระจายไป ทําใหยากแกการรวบรวม เพื่อนํามาจัดทํารายการ
เอกสารและสิ่งอางอิงหรือบรรณานุกรม ฉะนั้น นักศึกษาควรหาวิธีการบริหารจัดการเรื่องการเขียน
เอกสารอางอิงตั้งแตเริ่มตน เชน
- ใชวิธีการเขียนอางอิงไวในการด (ขนาดประมาณ 3 คูณ 5 นิ้ว หรือขนาดตามความ
เหมาะสม) แลวเก็บสะสมไวเพื่อนํามาใชในการอางอิง เพื่อเรียบเรียงเนื้อหา และการเขียนบรรณานุกรมทายเลม
- ใชวิธีสรางไฟลคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกเอกสารอางอิงโดยเฉพาะ แลวทําการบันทึก
หรือลบออกทุกครั้งที่นําเอกสารมาใช
- ใชโปรแกรมบริหารจัดการหนังสืออางอิงเขามาชวย เชนโปรแกรม Footnote หรือ
Endnote
1.1.8 ควรตรวจร า งวิ ท ยานิพ นธ และปรับ ปรุ ง แก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ ใหสมบูรณ
กอนที่จะเสนอคณะกรรมการสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กอนนําเสนอตอคณะ เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตอไป
1.1.9 วิ ท ยานิ พ นธ  ฉ บั บ สมบู ร ณ เป น เอกสารที่ แ สดงคุ ณ ภาพของการค น คว า วิ จั ย และ
การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา จึงควรทําเต็มความสามารถและทําดวยความตั้งใจ
1.1.10 ระบุคําสําคัญ ของวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 3-5 คํา โดยคัดเลือกคําที่มีความสําคัญหลัก
ในเนื้อเรื่องวิทยานิพนธ อาจพิจารณาจากชื่อเรื่องหรือแนวคิดหลักของวิทยานิพนธนั้น คําสําคัญจะใช
เปนคําศัพทที่สามารถสื่อในการสืบคนและอางอิงตอไป
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1.2 การกําหนดหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
1.2.1 การกําหนดหัวขอ ในการกําหนดหัวขอเรื่องที่ตองการทําวิทยานิพนธ มีขอเสนอแนะดังนี้
1.2.1.1 ที่มาของหัวขอ
1) เริ่มตนจากความสนใจของนักศึกษาเอง แลวคนควาเรื่องที่สนใจนั้นเพิ่มเติมดวยการ
ตรวจสอบเอกสาร (Review Literature) เพื่อใหทราบวาเรื่องนั้นมีใครเคยศึกษาไวบาง อาจมีประเด็นที่
นาสนใจ ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเปนการสนับสนุนความรูนั้น ๆ ใหสมบูรณขึ้น การตรวจสอบเอกสาร
อาจคนหาไดจาก วิทยานิพนธ ในสาขาที่เกี่ยวของ รายงานผลการวิจัย หรือวารสารวิชาการ ที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ และทําการจดบันทึกหนังสืออางอิงไว
2) หัวขอที่นาสนใจที่จะทําการศึกษาอาจไดมาจากขอคิด ขอเสนอแนะของผูรูในสาขาวิชา
นั้น ๆ ตลอดจนเรื่องราวที่มีการถกเถียง หรือเปนขอขัดแยงที่ยังมิไดทําการตรวจสอบดวยวิธีการวิจัย
3) จากประสบการณทํางานของตัวนักศึกษาเอง
4) จากการปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษา
1.2.1.2 ควรกําหนดหัวขอเมื่อใด
หากกํ าหนดหัวข อเรื่ องวิ ทยานิ พนธ ไดเร็ ว จะเป นประโยชน กับนักศึ กษาในกรณี ที่
สามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานสนับสนุนการทําการศึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาตอไป
สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ควรมีหัวขอวิทยานิพนธตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษาใน
หลั กสู ตร เพื่ อแสดงศั กยภาพในการศึ กษาของนั กศึ กษา และเพื่ อสะดวกในการศึ กษาให ได ตาม
ระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด
1.2.1.3 หลักเกณฑการเลือกหัวขอโครงการที่จะศึกษา
1) หัวขอตองกะทัดรัด ไมสั้น และไมยาวจนเกินไป
2) โจทยที่ตองการศึกษาไมกวางเกินไป ควรคิดหัวขอเรื่องที่เปนโจทยในการศึกษาเปน
เรื่องแคบ ๆ แตสามารถศึกษาวิเคราะหอยางลึกซึ้ง อีกทั้งตองไมแคบเกินไปจนเปนเรือ่ งเล็กเฉพาะ
ที่ไมมีคนสนใจหรือไมมีประโยชนเมื่อทําวิจัยเสร็จ
3) การเลือกเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่นักศึกษามีความสามารถ มีความสนใจ และอยูใน
สาขาวิชา/หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
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4) ความเหมาะสมในการศึกษาตองคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
5) หัวขอเรื่องตองไมซ้ําซอนกับเรื่องที่คนอื่นเคยทําไว
6) การกําหนดหัวขอเรื่องตองมีขอบเขตที่แนนอน และอยูในวิสัยที่นักศึกษาสามารถทํา
ได ตามกําลังเงิน เวลา และความสามารถที่มีอ ยู นัก ศึก ษาไมควรเลื อ กหั ว ข อที่ มีข อบเขตกวา ง
จนเกินไป เพราะจะทําใหการศึกษาออกมาคลุมเครือ
7) ขอบเขตของหัวขอเรื่อง ตองไมเกินความสามารถที่นักศึกษาจะทําการศึกษาไดสําเร็จ
นักศึกษาไมควรเลือกหัวขอเรื่องที่ตองอาศัยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานที่ไปเก็บขอมูล มีการปกปด
เปนความลับ จนกระทั่งไมสามารถเก็บขอมูลได
8) นักศึกษาควรเลือกหัวขอที่มีประโยชน และมีความสําคัญ อยางนอยตองใหคุมกับเวลา
แรงงาน ความคิด และทุนทรัพยที่ตองสูญเสียไป
เมื่อเลือกหัวขอเรื่องไดภายใตหลักเกณฑดังกลาวแลว ขั้นตอไปคือ การตั้งชื่อหัวขอเรื่อง
โดยการกําหนดใชถอยคําใหกระทัดรัดและสื่อความหมายไดชัดเจน แลวนําไปปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษาตอไป
1.2.1.4 วิธีทดสอบการยอมรับหัวขอเรื่อง
เพื่ อ ให แ น ใ จว า อาจารย ที่ ป รึ ก ษาจะยอมรั บ หั ว ข อ เรื่ อ งหรื อ ไม จะต อ งทดสอบ
ดวยการตั้งคําถามตัวเองวา
1) หัวขอที่จะศึกษานั้นเปนเรื่องที่เคยมีผูศึกษามากอนแลวหรือไม
2) ถามี ทําไมจึงยังตองการศึกษาเรื่องนี้ มีประเด็นไหนที่นาสนใจ หรือยังไมมีคําตอบที่
ชัดเจน มีเหตุผลอะไรที่ทําใหเราสนใจเรื่องที่มีบุคคลอื่นเคยศึกษามากอนแลว
3) หากถายังไมมีผูศึกษามากอน จะหาขอมูลไดจากที่ไหน ความรูใหมที่จะเกิดขึ้นจาก
การศึกษานี้ จะเปนประโยชนอยางไร
1.2.2 เคาโครงวิทยานิพนธ
กอนที่นั กศึกษาจะเริ่ มลงมือทําการศึกษาเพื่อจัด ทําเปนวิทยานิพนธนั้น จําเปน ตองมีการ
นําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Research Proposal) ตอคณะ โดยผานความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ ป รึ ก ษามาแล ว จากนั้ น ให ท างคณะดํ า เนิ น การจั ด สอบหั ว ข อ และเค า โครงของการศึ ก ษา
ซึ่งนักศึกษาตองสอบและไดรับการอนุมัติผลการสอบ “ผาน” จึงจะเริ่มลงมือทําการศึกษาได
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เคาโครงวิทยานิพนธ ควรมีความยาวไมเกิน 30 หนากระดาษ ประกอบดวยหัวขอหลัก ๆ
ดังตอไปนี้
1. ชื่อหัวขอโครงการวิจยั
2. คําสําคัญ
3. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
4. คําถามหรือโจทยวจิ ัย
5. วัตถุประสงคในการวิจัย
6. สมมติฐานการวิจยั (ถามี)
7. ขอบเขตของการวิจยั
8. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
9. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดของการวิจัย
10. ระเบียบวิธีวิจัย
11. แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
12. บรรณานุกรม
ขอพึงระมัดระวังในการเขียนเคาโครงการวิจัย คือ ความถูกตอง ตรงประเด็นและชัดเจนของ
เนื้อ หาในแต ละหั ว ข อ เค าโครงการวิ จั ย ไม ควรสั้น เกิน ไป จนผูอา นไม ท ราบวาผูเ ขีย นตอ งการ
จะศึกษาอะไร หรือเคาโครงงานวิจัยก็ไมควรยาวเกินไปจนคลุมเครือ เยิ่นเยอไมกระชับ ในการเขียน
เคาโครงการวิจัยนั้น นักศึกษาควรหาความรูเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑและวิธีการเขียนในแตละหัวขอ
โดยศึกษาจากคูมือนี้ ซึ่งจะแนะนําไวเพียงแนวทางกวาง ๆ ดังนี้
คําสําคัญ
เป น Keyword
ของงานวิ จั ย ควรมี อ ย า งน อ ย 3-5 คํ า และไม เ กิ น 6-10 คํ า
ซึ่งคําเหลานี้ ควรมีอยูในหัวขอและ คําถาม/โจทยวิจัยดวย คําสําคัญจะถูกนําไปใชเปนฐานขอมูลเพื่อ
การสืบคนวิทยานิพนธและงานวิจัย ฉะนั้นถากําหนดคําสําคัญไมตรงกับเนื้อหา จะทําใหไมมีผูใด
สามารถสืบคนงานวิทยานิพนธหรืองานวิจัยของเราพบ
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เปนสวนที่เนนถึงปญหาที่ผูเขียนชี้ใหเห็นวา หัวขอที่เลือกมาเปนปญหาเดนและสําคัญ
ที่ผูเกี่ยวของใหความสนใจอยางยิ่ง รวมทั้งการสรุปปรากฎการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต
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ประกอบกั บทฤษฎี หรือแนวคิดที่มีผูเสนอไว ในการเขียนสวนนี้ ผูเ ขียนตองเขียนให ผูอานหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเขาใจวา ปญหาที่จะทําการศึกษานั้นเปนปญหาสําคัญจริง ๆ ซึ่งแนวการเขียนนั้น
ต อ งตอบป ญ หาที่ ผู วิ จั ย ต อ งตรวจเอกสารมาอ า ง สนั บ สนุ น รวมทั้ ง ทํ า ให ท ราบได ว า มี ผู ใ ดได
ทําการศึกษาปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับปญหานี้มากอนแลว หรือไมและศึกษาอยางไรบาง
คําถามหรือโจทยวิจัย
หมายถึง ขอความหรือประโยคที่เปนประเด็นคําถามหลักที่นําไปสูการสรางองคความรู
การใชความรู และผลที่เกิดจากการใชความรู ซึ่งมักเขียนโดยอิงจากชื่อหัวขอวิจัย ในรูปแบบของ
ประโยคคําถาม
วัตถุประสงคในการวิจัย
การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย ตองระบุใหชัดเจนและรัดกุมจากปญหาที่นักศึกษา
ตองศึกษา และผลคือคําตอบที่ตองการศึกษา จากเรื่องที่กําหนดการเขียนวัตถุประสงคกับหัวขอ
ศึกษาตองสอดคลองกัน โดยเขียนเรียงลําดับเปนขอ ๆ ดังนี้
ตัวอยาง
- เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือที่มีตอขอความสั้นการคา
- เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือของผูใหบริการเครือขายตาง ๆ
วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
- เพื่อวิเคราะหวาขอความสั้นการคาประเภทใดที่ผูใชโทรศัพทมือถือมีความ
ตองการมากนอยอยางไร
- เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส.
สมมติฐานการวิจัย (ถามี)
สมมติฐาน หมายถึง ขอความที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ของการวิจัย
เปนการสันนิษฐาน หรือความคาดหมายที่ผูศึกษาไดกําหนดขึ้นไวลวงหนาถึงทิศทางความสัมพันธ
ของตั ว แปร โดยอาศั ย ความรู จ ากการตรวจสอบเอกสาร การเขีย นสมมติ ฐ านสามารถเขีย นได
2 รูปแบบคือ (1) รูปแบบของสมมติฐานวิจัย ซึ่งเปนขอความหรือประโยคบอกเลาที่แสดงถึง
ความสัมพันธของตัวแปรที่ผูวิจัยคาดหมายเอาไว (2) รูปแบบของสมมติฐานทางสถิติ ซึ่งเขียนใน
รูปแบบของ สมมติฐานศูนย (H0) และสมมติฐานทางเลือก (Ha หรือ H1) ซึ่งเมื่อทดสอบตามวิธีการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติแลวตัวแปรตาง ๆ อาจมีความสัมพันธกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือ
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อาจไมมีความสัมพันธกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติก็ได
สมมติฐานที่ดี ควรมีลักษณะดังตอไปนี้
- ตองเขียนขอความเฉพาะเจาะจง
- มีความคิดรวบยอดที่ชัดเจน สามารถใหคําจํากัดความได
- สามารถทดสอบไดดวยเทคนิคทางสถิติที่มีอยู
- เกี่ยวของกับทฤษฎีที่มีอยู
ขอบเขตของการวิจัย
เปนการกําหนดขอบเขตความชัดเจนของการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
- ขอบเขตดานภูมิศาสตร คือสถานที่ที่ศึกษา
- ขอบเขตดานประชากรศาสตร คือประชากรที่ทําการศึกษา
- ขอบเขตดานตัวแปร คือการกําหนดวามีตัวแปรกี่ตัว กี่ประเภท
- ขอบเขตดานประเด็นที่ศึกษา คือขอบเขตเนื้อหา ทฤษฎีที่ทําการศึกษาวาครอบคลุม
แคไหน
- ขอบเขตดานระยะเวลา เวลาที่จะใชในการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หมายถึ งสว นที่ ผูศึก ษาคาดวา ผลลั พ ธ ที่ไ ดจ ากการศึ ก ษานั้น เป น ประโยชน ใ นทาง
วิชาการ และ/หรือ ในทางปรับปรุงนําไปใชกับหนวยงาน หรือตอแวดวงวิชาการหรือตอสังคม
อยางไรบาง
การทบทวนวรรณกรรม
สําหรับในเคาโครงวิทยานิพนธนั้น หมายถึง ทบทวนวรรณกรรมฉบับยอ (ฉบับเต็มอยูใน
รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ) ซึ่งเปนการเขียนผลการศึกษาเบื้องตนและผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในลักษณะสังเคราะห (ไมใชเขียนยอ) และเขียนแสดงขอมูลที่เปนแนวคิดและองคความรูกอนการ
วิจัยที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดหรือฐานความคิดในการวิจัย กรณีการวิจัยในทองถิ่นขอมูลจากการศึกษา
เบื้องตนอาจเปนขอมูล เกี่ยวกับความรูของบุคคล สิ่งของ หรือปรากฏการณ ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกลาว คือ
ฐานแนวคิด ความรู ที่การวิจัยครั้งนี้เปนการตอยอดองคความรูเดิมที่ไดสืบคนมา
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
แสดงถึงชุดความคิดที่ประกอบกันเปนโครงสรางแบบเชื่อมโยงและนําไปสูการตอบ
โจทยและคําถามวิจัยได เขียนแสดงเปนตัวแบบ (Model) หรือ วาดเปนภาพกราฟฟก หรือเขียน
บรรยาย หรืออาจผสมผสานกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
เปนสวนที่ระบุถึงวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค โดยแยก
เปนสวนยอย ๆ 5 สวนคือ
1. แผนการวิจัย คือ เลือกประเภทของการวิจัย อธิบายวิธีการวิจัยวาเปนเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ บอกมิติเวลาของการวิจัย
2. ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ จํ า นวน ชนิ ด ประชากรที่ ต อ งการศึ ก ษา กลุ ม
ตัวอยาง การคํานวณกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใ ช คือ เครื่องมือที่ใชในการวิจั ย วิธีการสรางเครื่องมือ และวิ ธีก าร
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4. การรวบรวมขอมูล คือ ประเภทของขอมูลที่ตองการและวิธีการรวบรวมขอมูล ซึ่ง
ขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ
5. วิธีการวิเคราะหขอมูล คือ การกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา หรือเชิง
ปริมาณ รวมทั้ง การบอกใหทราบถึงวิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตลอดจนเทคนิ ค ทางวิ ท ยาศาสตร
และการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านทางสถิ ติ
วิศวกรรมศาสตร หรือเทคโนโลยีที่ใช
แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
การระบุชวงระยะเวลาที่จะใชในการศึกษา นับตั้งแตเริ่มเสนอโครงการจนถึงการพิมพ
รายงานและเขารูปเลม โดยผานการอนุมัติจากอาจารยผูควบคุม หรืออาจารยที่ปรึกษา สามารถ
กําหนดขั้นตอนที่สําคัญ ๆ โดยแสดงเปนแผนการดําเนินงาน หรือ แกนตชารท (Gant Chart)
บรรณานุกรม
รายการเอกสารตาง ๆ ที่ไดอางอิงไวแลวทั้งหมดในเอกสาร ตั้งแตตนจนจบ ผูเขียน
รายงาน ตองเขียนใหถูกตองตามหลักและวิธีการเขียนเอกสารอางอิงตาง ๆ รูปแบบการเขียนตอง
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันตลอดทั้งเลม ใหศึกษารูปแบบการเขียนไดในคูมือเลมนี้

9

1.3 ลักษณะของวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
วิทยานิพนธที่มีคุณภาพเปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถและความประณีตของผูจัดทํา
วิทยานิพนธนั้น ในดานผลลัพธ วิทยานิพนธที่มีคุณภาพ คือ งานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนประโยชน และ
ผูอานหรือผูสนใจสามารถนําไปใชอางอิง หรือใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการทําวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอไป อยางไรก็ตาม การนําเสนอผลงานวิจัยที่ทําเปนรูปเลมวิทยานิพนธ จําเปนตองมีคุณภาพดวย
เชนกัน ในที่นี้ขอกลาว ถึงลักษณะที่สําคัญของรูปเลมวิทยานิพนธ ที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะดังนี้
รูปเลมวิทยานิพนธ
ควรมีลักษณะของรูปเลมที่มีความคงทน ใชกระดาษแข็งหรือวัสดุที่ใชทําปกนอกของ
เลม วิทยานิพนธที่มีคุณภาพดี มีความประณีตในการเขาเลม ไมฉีกขาดงาย ทั้งในสวนของปกหนา
หรือสวนที่เปนเนื้อหาของเลม ตองมีความเรียบรอย ไมมีสวนของของเนื้อหาดานในที่ยื่นล้ําออกมา
จากส ว นปกหน า ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า การรวมเล ม หรื อ การตั ด กระดาษบริ เ วณขอบเนื้ อ ใน
วิท ยานิพ นธ เ รีย บร อ ย นอกจากนี้ กระดาษและหมึก ที่ ใ ชใ นการพิ มพ ต อ งมีคุณ ภาพดีต รงตาม
ขอกําหนด หรือดีกวาที่กําหนด
ความยาวและความหนา
วิทยานิพนธที่มีเนื้อหายาวมากทําใหขนาดของเลมวิทยานิพนธ มีความหนามากเกินไป
ในขณะที่ วิ ท ยานิ พ นธ บ างเล ม มี เ นื้ อ หาที่ น  อ ยเกิ น ไป อาจทํ า ให ผู  อ  า นขาดรายละเอี ย ด
ที่สําคัญ และ/หรือ อาจเปนปญหาสําคัญในการเขาเลมที่มีสันปกที่บางเกินไป ไมสามารถใสตัวอักษร
ชื่อเรื่องและชื่อผูจัดทําวิทยานิพนธไดชัดเจน นั่นคือ วิทยานิพนธ ที่ดีควรมีความยาวของขอความ
ทั้งหมดในเลมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความสามารถ ของผูเขียนในการใชภาษาที่กะทัดรัด ทําใหผู
อานเขาใจงาย มีความยาวของเนื้อหาไมมากหรือนอยเกินไป
สวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของเลม วิทยานิพนธ คือ บทคัดยอ (Abstract) ซึ่งเปนสวน
ที่สรุปสาระสําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธนั้น โดยครอบคลุมวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย วิธีการ
ดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ วิทยานิพนธที่มีคุณภาพ ตองเขียนบทคัดยอใหสั้นที่สุด
ไมควรเกิน 500 คํา หรือตองไมเกินสองหนากระดาษ และพิมพตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ภาษา
ภาษาที่ ใ ช ใ นเล ม วิ ท ยานิ พ นธ ไ ม ว  า จะเป น ภาษาไทย หรื อ ภาษาอั ง กฤษ
ตองเปน “ภาษาเขียน” ไมใช “ภาษาพูด” หรือ “ภาษาแสลง” หรือ “ภาษาสํานวน” ยกเวน แตเมื่อมี
ความจําเปนตองใช ดังนั้นภาษาที่เขียนตองมีความหมายที่ถูกตอง แมนยํา หากผูเขียนไมมั่นใจหรือ
เกิดความสงสัย ตองตรวจวอบจากพจนานุ ก รมที่เ ปนมาตรฐานตรวจสอบความถูก ต องทุ กครั้ง
นอกจากนี้ ใ นป จ จุบั น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช ใ นการพิ มพ ส  ว นใหญ มี ก ารจั ด คํ า และตั ด คํ า
ระหวางบรรทัดโดยอัตโนมัติ ทําใหบางครั้งมีความผิดพลาดในการตัดคําเกิดขึ้น ดังนั้น ผูเขียนวิทยานิพนธ
จําเปนตองมีการตรวจสอบความถูกตอง โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในเชิงเนื้อหา และความหมายของ
ประโยคดวยทุกครั้ง
ความสมดุลของสวนประกอบ
วิทยานิพนธที่ดีตองมีความสมดุลของสวนประกอบตาง ๆ ในเลม เชน บทนํา ไมควรมี
ความยาวมากกวาตัวเรื่อง บทสรุปควรมีความกะทัดรัดและมีความยาวเหมาะสมกับที่เปนการสรุป
เปนตน การอางอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน การอางบทความจากเอกสารอางอิงอื่น ไมควรทํา
การคัดลอกบางสวนของบทความมาพิมพเรียงตอกัน แตควรสรุปเนื้อหาที่ตองการอางถึงนั้น ใหสั้น
และกระชับ แตยังคงไวซึ่งใจความสําคัญ แทนการคัดลอกจากบทความมามากเกินความจําเปน
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บทที่ 2
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
2.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ
เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(ปริญญาเอก) และนักศึกษามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) โดยถือวา การทําวิทยานิพนธเปนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาดังกลาว
โดยทั่วไป แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
มีลําดับขั้นตอนที่เหมือนกัน คือ การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ (ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหลักสูตร)
การจัดทําและเสนอเคาโครง การสอบเพื่อขออนุมัติเคาโครง การทําวิจัยตามเคาโครงที่ไดรับการ
อนุมัติ การเขียนเลมรายงาน การสอบปองกัน การสงรูปเลมและแผนบันทึกขอมูลตอคณะ และการ
เสนอขออนุมัติปริญญา
การทําวิทยานิพนธ จะถือวาเสร็จสมบูรณตอเมื่อ นักศึกษาไดรับการอนุมัติปริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว

2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่มีความสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
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มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาหลัก ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไม ต่ํ า กว า รองศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น และต อ งมี
ประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

2.3 คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
แต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ทํ า การสอบวิ ท ยานิ พ นธ โดยกํ า หนดให มี ก รรมการคนหนึ่ ง เป น ประธาน
กรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติ และองคประกอบดังนี้
2.3.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ประกอบดวยคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน 4 คน
แต ไ ม ต่ํ า กว า 3 คน ได แ ก อาจารยป ระจํ า อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอก
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบ
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ โดยกรรมการตองมีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผูดํ า รงตํ าแหนง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รองศาสตราจารย ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
2.3.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกอบดวยคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน
ไดแก อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คนเพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ โดยกรรมการตองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
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บทที่ 3
รูปเลมวิทยานิพนธ
3.1 สวนประกอบของเลมวิทยานิพนธ
การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธจําเปนตองจัดรูปแบบใหถูกตองตามขอกําหนด ของมหาวิทยาลัย
โดยแบ ง เป น 5 ส ว นตามลํ า ดั บ คื อ ส ว นนํ า ส ว นเนื้ อ เรื่ อ ง ส ว นอ า งอิ ง ส ว นภาคผนวก และ
สวนประวัติผูวิจัย (ตัวอยางเลมวิทยานิพนธ แสดงในภาคผนวก ค)
3.1.1 สวนนํา
เปนสวนตนของเลมวิทยานิพนธ ประกอบดวย
3.1.1.1 ปกนอก เปนปกแข็ง สีดํา เดินตัวอักษรสีทองทั้งหนา รายละเอียดประกอบดวย
1) ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขนาดความสูง 3.75 ซม.
วางกึ่งกลางปก หางจากขอบกระดาษบน 2.5 ซม.
2) ชื่อเรื่องภาษาไทย
3) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
4) ชื่อของนักศึกษา ใหระบุเพียง ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยกเวน
หากมี ยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหระบุดวย (ดูตัวอยางในภาคผนวก)
- ระบุขอความไวสวนทายของหนา ดังนี้

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร................................
สาขาวิชา (ถามี) ………………………คณะ.................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปการศึกษา XXXX
ลิขสิทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภาพที่ 3.1 ตัวอยางขอความสวนทายของปกหนาวิทยานิพนธ

14
- สันปกนอก ประกอบดวย

- ชื่อวิทยานิพนธ ชื่อ นามสกุล ผูทํา ปการศึกษา

ที่สอบผาน
3.1.1.2 ใบรองปก เปนกระดาษวาง 1 แผน
3.1.1.3 ปกใน ภาษาไทย (ดูตวั อยางในภาคผนวก)
3.1.1.4 ปกใน ภาษาอังกฤษ(ดูตัวอยางในภาคผนวก)
3.1.1.5 หนาอนุมัติ ภาษาไทย มีรายนามและลายมือชื่อของคณะกรรมการสอบ และ
คณบดี เปนภาษาไทย (ดูตวั อยางในภาคผนวก)
3.1.1.6 หนาอนุมัติ ภาษาอังกฤษ มีรายนามและลายมือชือ่ ของคณะกรรมการสอบ และ
คณบดี เปนภาษาอังกฤษ (ดูตัวอยางในภาคผนวก)
3.1.1.7 กิตติกรรมประกาศ เปนการกลาวคําขอบคุณผูที่ชวยเหลือ และใหความรวมมือ
ในการศึกษาคนควา ความยาวไมควรเกิน 2 หนา และพิมพชื่อนักศึกษาทายขอความ (ดูตวั อยางใน
ภาคผนวก)
3.1.1.8 บทคัดยอภาษาไทย ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนขอมูลวิทยานิพนธไดแก ชื่อ
หัวขอวิทยานิพนธ ชื่อนามสกุลนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ปการศึกษาที่
สําเร็จ และสวนของบทคัดยอ ซึ่งเปนเนื้อความยอของการศึกษาทั้งเลม ควรชัดเจน กะทัดรัด ไมควรเกิน
500 คํา และตองไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
3.1.1.9 บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีขอความและรูปแบบเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาไทย
3.1.1.10 สารบัญ เปนรายการที่แสดงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของเลมรายงาน
โดยมีเลขหนากํากับแตละสวนที่เรียงตามลําดับของเนื้อหาในเลมรายงาน
3.1.1.11 สารบัญตาราง เปนรายการที่ระบุชอื่ และตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่
ปรากฏในรายงาน รวมทั้งตารางในภาคผนวกดวย โดยเรียงตามลําดับกอนหลังที่ปรากฏในรายงาน
3.1.1.12 สารบัญภาพ เปนรายการที่ระบุชื่อและตําแหนงหนาของรูปทั้งหมดที่ปรากฏ
ในรายงาน รวมทั้งรูปในภาคผนวกดวย โดยเรียงตามลําดับกอนหลังที่ปรากฏ
3.1.1.13 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ เปนสวนที่ใหคําอธิบายหรือขยายความสัญลักษณ
และคํายอตาง ๆ ที่ปรากฏในรายงาน
3.1.2 สวนเนื้อเรื่อง
สวนที่แสดงถึงรายละเอียดของวิทยานิพนธ การนําเสนอจํานวนบท ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของการวิจัยในแตละประเภท โดยไดผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาเปนหลัก โดยปกติ
แบงเปน 5 บท ดังนี้
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3.1.2.1 บทที่ 1 บทนํา
3.1.2.2 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.2.3 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการศึกษา
1) กรณีหลักสูตรสายสังคมศาสตร คือ วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการศึกษา
2) กรณีหลักสูตรสายวิทยาศาสตร คือ การดําเนินการ
3.1.2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัย หรือ ผลการวิเคราะหขอมูล
1) กรณีหลักสูตรสายสังคมศาสตร คือ ผลการวิจัย หรือ ผลการวิเคราะหขอมูล
2) กรณีหลักสูตรสายวิทยาศาสตร คือ ผลดําเนินงาน และวิจารณ
3.1.2.5 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล (ถามี) และขอเสนอแนะ
1) กรณีหลักสูตรสายสังคมศาสตร คือ สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
2) กรณีหลักสูตรสายวิทยาศาสตร คือ สรุปผล และขอเสนอแนะ
บทที่ 1 บทนํา
เปนการนําเอาเคาโครงวิทยานิพนธ (Proposal) ที่ผานความเห็นชอบแลวมารายงานไวในบทนี้
ซึ่งประกอบดวย
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 คําถามการวิจัย หรือโจทยวิจัย
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มหรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เปนการกลาวถึงแนวคิดหรือทฤษฎี ที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยนํามาเปนพื้นฐานในการศึกษานั้น
รวมถึงการตรวจสอบงานวิจั ย ที่ผานมาวา มีนัก วิ จัยคนอื่น ได ดํ า เนิ นการวิจัย เรื่องเดีย วกัน หรือ
คลายกันหรือไม การเขียนในสวนนี้ไมใชการยกแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของคนอื่นมาวางใน
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ลักษณะของตํารา แตผูวิจัย ตองทําการวิเคราะห สรุป และสังเคราะหออกมา เปนแนวความคิดของ
ตนเอง และในทายบท ก็จะเปนกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย ซึ่งเปนผลมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผานมานั่นเอง โดยเนื้อหาอาจเรียงลําดับ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ อธิบายตัวแปรทุกตัว ทฤษฎีที่นํามาใชประกอบรวม ทั้ง
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (ในกรณีที่ศึกษาเฉพาะองคการใดองคการหนึ่ง)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 กรอบแนวคิด
ทั้งนี้ อาจเพิ่มหรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการศึกษา
กรณีที่ 1 วิทยานิพนธสายสังคมศาสตร
เปนการนําระเบียบวิธีวิจัยที่ไดเขียนไวแลวในเคาโครงวิทยานิพนธ มาขยายความใหชัดเจน
ทั้งเหตุ ผลแนวคิ ดในการเลื อกวิ ธีวิ จั ย แบบแผนการวิจัย ขั้ นตอนกระบวนการตาง ๆ ในการสุ ม
ตัวอยาง การสรางเครื่องมือ การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล โดยอาจ
แบงออกเปนสวน ๆ ตามความเหมาะสม แตควรมีการกลาวนําถึงรูปแบบหรือเหตุผลของการเลือก
ระเบียบวิธีวิจัย โดยกําหนดหัวขอที่จําเปน ตามตัวอยาง ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
3.1.2 กลุมตัวอยาง (เชน จํานวน วิธีการสุม)
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช ใ นการเก็บ รวบรวมขอ มูล ครั้ งนี้ เป น แบบสอบถาม/แบบสั ม ภาษณ/ แบบ
สังเกต/แบบทดสอบ ฯลฯ ที่มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ (ปรับการเรียงไดตามความเหมาะสม)
3.2.1 การสรางเครื่องมือ (อธิบายวิธีการสรางเครื่องมือ และประกอบดวยขอคําถาม
ประเภทใดบาง มีกี่ตอน แตละตอนมีเกณฑอยางไร)
3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.2.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง
3.2.2.2 ตรวจสอบความเชื่อมั่น
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล (อธิบายวิธีการเก็บขอมูลวามีการปฎิบัติตามลําดับขั้นตอน
อยางไร)
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3.4 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ใหอธิบาย 2 ประเด็น ไดแก
3.4.1 วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร เชน ขอมูลทั่วไปขอมูลเกี่ยวกับองคกร
3.4.1.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
3.4.2 วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค เชน การวิเคราะหระดับความคิดเห็น การ
ทดสอบสมมติฐาน ทั้งขอที่ 1 และ 2 อาจพิมพหัว ขอดังนี้ (ปรับใหเหมาะสมตามลักษณะของ
งานวิจัย)
3.4.2.2 การวิเคราะหปจจัย (X1, X2, X3 …… และ Y1) หมายถึง ถางานวิจัยใด
มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของตัวแปร เชน เพื่อศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดหนาย ดานการสงเสริมการขาย และการตัดสินใจซื้อรถยนต
3.4.3 การวิเคราะหตามสมมติฐาน
3.4.3.1 ผลการวิเคราะห สงผลตอ.
3.4.3.2 ผลการวิเคราะห สงผลตอ.
3.4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.4.4.1 สถิติพื้นเชิงพรรณา
3.4.4.2 สถิติเพื่อเชิงอนุมาน
ทั้งนี้อาจเรียบเรียงสวนประกอบของบทนี้กอ นหรือหลังตามความเหมาะสม โดยอาจปรับเพิ่ม
หรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม
กรณีที่ 2 วิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร
บทที่ 3 การดําเนินงาน
เปนการนําระเบียบวิธีวิจัยที่ไดเขียนไวแลวในเคาโครงวิทยานิพนธ มาขยายความใหชัดเจน
ทั้งเรื่องแบบการวางแผนการวิจัย ขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ โดยจะตองแสดงถึงอุปกรณที่ใชใน
การวิ จั ย และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานวิ จั ย ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย โดยมี เ นื้ อ หา
เรียงลําดับดังนี้
3.1 การวางแผนงาน
3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.3 อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน
3.3.1 อุปกรณ
3.3.2 วิธีการดําเนินงาน
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บทที่ 4 ผลการวิจัย หรือ ผลการวิเคราะหขอมูล
กรณีที่ 1 วิทยานิพนธสายสังคมศาสตร
ในสวนนี้เขียนเพื่อใหทราบถึงผลของการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวมรวมไดตามระเบียบวิธีการ
วิจัยในบทที่ 3 โดยการวิเคราะหนั้นตองตอบสนองและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งอาจ
นําเสนอเปนเชิงพรรณนา หรือเชิงสถิติ หรือเชิงผลการทดลอง หรือการทดสอบสมมติฐาน หรือ
ผลลัพธอื่น ๆ ที่ไดกําหนดไวกอนแลว มีเนื้อหาอาจเรียงลําดับ ดังนี้
ผลการวิจัย (ใหใสผลการวิเคราะหเปน 2 ประเด็น)
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตร เชน ขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับองคการ
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค เชน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็น ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน
ทั้งขอ 4.1 และ 4.2 ควรปรับใหเหมาะสมตามลักษณะของงานวิจัย ดังตัวอยางตอไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะหทางประชากรศาสตร
4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม
4.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน (ถามีขอคําถามเกี่ยวกับองคการ เชน ลักษณะองคการ ระย
เวลา ในการดําเนินการ หรือ ขนาดองคการ
4.2 ผลการวิเคราะหปจจัย (X1, X2, X3 …และ Y1) หมายถึง ถางานวิจัยใดมีวัตถุประสงค
คือเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของตัวแปร เชน เพื่อศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และการจัดสินใจซื้อรถยนต
4.2.1 ผลการวิเ คราะห ปจ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา ชอ งทางการจํา หน า ย และการ
สงเสริมการขาย (เฉพาะตัวแปรอิสระ = X)
4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจซื้อรถยนต (เฉพาะตัวแปรตาม = Y)
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.3.1 ผลการทดสอบ
4.3.2 ผลการทดสอบ
ทั้งนี้ อาจปรับเพิ่มหรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม
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กรณีที่ 2 วิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร
บทที่4 ผลดําเนินงาน และวิจารณ
ในสวนของผลการดําเนินงานเขียนเพื่อใหทราบถึงผลลัพธของการดําเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัยในบทที่ 3 สําหรับในสวนการวิจารณจะตองนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและสังเคราะหให
เห็นถึงการตอบสนองและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยโดยมีเนื้อหาเรียงลําดับดังนี้
4.1 ผลดําเนินงาน
4.2 วิจารณ
หมายเหตุ การใสสัญลักษณทางสถิติ ใหใชดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงการใสสัญลักษณทางสถิติ
สัญลักษณ
μ
X


SD

ความหมาย
คาเฉลี่ยของประชากร (Mean)
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
กรณีที่ 1 วิทยานิพนธสายสังคมศาสตร
บทสรุปเปนการสรุปผลการศึกษาจากเนื้อหาที่ไดกลาวถึงในบทที่ผานมา การสรุปควรยึด
วัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพื่อชี้วาผลการศึกษาไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
สอดคลอง กับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม และอยางไร
ในบทนี้ผูวิ จั ยต องอภิ ปรายผลการวิจัยดว ย กลาวคื อการอธิ บายหรือใหเหตุผลสนับสนุ น
ผลการวิจัยวาทําไมจึงไดผลลัพธเชนนั้น และผลลัพธที่ไดสอดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ผานมา
หรือไม ถาไมสอดคลอง นักวิจัยควรอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสอดคลองนั้นดวย
เนื้อหาในบทนี้สามารถเพิ่มสวน ขอจํากัดของงานวิจัยเอาไวดวยก็ได ซึ่งเปนการบอกถึง
ขอจํากัดตาง ๆ ที่มีในการทําวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยทราบถึงขอจํากัดนั้นดี และนําเสนอเปนขอเสนอแนะ
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ในการทําวิจัยครั้งตอไป
สวนขอเสนอแนะ อาจเปนการเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลที่ไดรับจากการศึกษา นําไป
ปรับใช หรือ พัฒนาแนวคิดในสาขาที่เกี่ยวของตอไป ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนควรเปนขอเสนอแนะที่
ไดจากการศึกษา เปนขอเสนอแนะใหม ซึ่งไมใชเรื่องที่รูกันแลว และเปนขอเสนอแนะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได แมวาจะมีขอจํากัดตาง ๆ อยูบางก็ตาม โดยเนื้อหาอาจเรียงลําดับ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย (สรุปผลทางประชากรศาสตรเฉพาะสวนมากที่สุด พรอมทั้งสรุปผล
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย (นําผลสรุปจากการทดสอบสมมติฐานมาอธิบายใหไดวา ผลที่ได
ยอมรับ หรือปฏิเสธ เพราะอะไร (เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่นักวิจัยตองทําใหได) และสอดคลองกั บ
งานวิจัยของใคร
5.3 ขอเสนอแนะใหเสนอผลการวิจัยเปน 3 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ และขอเสนอแนะในงานวิจัยในอนาคต
ทั้งนี้อาจเรียบเรียงสวนประกอบของบทนี้กอ นหรือหลังตามความเหมาะสม โดยอาจเพิ่ม
หรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม
กรณีที่ 2 วิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร
บทที่ 5 สรุป และขอเสนอแนะ
บทสรุปเปนการสรุปผลการวิจัยจากเนื้อหาที่ไ ดกลาวถึงในบทที่ผานมา การสรุ ปควรยึ ด
วัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพื่อชี้วาผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม และอยางไร
สวนขอเสนอแนะ อาจเปนการเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลที่ไดรับจากการวิจัย นําไปปรับใช
หรือพัฒนาแนวคิดในสาขาที่เกี่ยวของตอไป ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนควรเปนขอเสนอแนะที่
ไดจาการศึกษา และเปนขอเสนอแนะใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติได โดยมีเนื้อหาเรียงลําดับดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ขอเสนอแนะ
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3.1.3 สวนอางอิง
คือ รายการเอกสารอางอิง หรือ บรรณานุกรม ซึ่งเปนสวนที่แสดงถึงที่มาของความรูที่ศึกษา
และนํามาใชประกอบเพื่อการเขียนรายงาน เชน ชื่อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพอื่น ๆ ตลอดจนวิธีการ
ไดมาของขอมูล เชน การสัมภาษณ สื่ออิเล็คทรอนิคส เปนตน โดยรูปแบบการอางอิงและการเขียน
บรรณานุกรมจะแสดงรายละเอียดในบทที่ 4
3.1.4 สวนภาคผนวก
ภาคผนวก คือ สวนประกอบที่เพิ่มเขามาเพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณของขอมูล เนื้อหา
และกระบวนการศึกษาคนควา เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ นอกจากนี้อาจมีรายละเอียด
ปลีกยอยอื่น ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการศึกษา รูปภาพกิจกรรม เปนตน
หนาแรกของภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม ไมตองพิมพเลขหนา (แตนับหนาตอเนื่องจากหนา
กอน) และมีคําวา “ภาคผนวก” อยูกลางหนากระดาษ หากมีหลายภาคผนวก ใหแยกเปน “ภาคผนวก
ก” “ภาคผนวก ข” “ภาคผนวก ค” ตามลําดับ และขึ้นหนาใหม เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม
3.1.5 สวนประวัติผวู ิจัย
เปนการเขียนประวั ติของนักศึกษาเอง โดยมีความยาวไมเกิ น 1 หน า ครอบคลุมข อมูล ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปเกิด จังหวัดและประเทศที่เกิด ประวัติการศึกษา ตําแหนง และ สถานที่ทํางาน
(ถามี)

3.2 การพิมพวิทยานิพนธ
ในการพิมพวิทยานิพนธนั้น นักศึกษาตองจัดพิมพตามมาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด ดังนี้
3.2.1 กระดาษพิมพ
กําหนดมาตรฐานกระดาษที่ใชพิมพเปนกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4
และไมต่ํากวา 80 แกรม ใหพิมพเพียงหนาเดียว
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3.2.2 มาตรฐานการพิมพ
3.2.2.1 พิมพหนาเดียวของกระดาษที่กําหนดมาตรฐานไว
3.2.2.2 พิมพโดยใชคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพเลเซอร
3.2.2.3 พิมพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับพิมพเอกสารทั่วไปเทานั้น เชน
Microsoft Word
3.2.2.4 การพิมพตัวอักษรดวยภาษาไทย ใหนักศึกษาเลือกใชตัวพิมพ (Font) ไดแก
Angsana New เทานั้น และตองพิมพเปนตัวพิมพเดียวกันตลอดทั้งเลม (ภาษาอังกฤษทีม่ ีแทรกใน
ภาษาไทยใหใชตัวพิมพชนิดเดียวกันกับตัวอักษรภาษาไทย)
1) ขนาดตัวอักษร 16 พอยต สําหรับตัวอักษรธรรมดา ที่เปนตัวพื้น
2) ขนาดตัวอักษร 18 พอยต ตัวหนา (Bold) เมื่อพิมพชื่อบทและหัวขอสําคัญ
3) ขนาดตัวอักษร 16 พอยต ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอยอย
กรณี ห ลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษหรื อ หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ กํ า หนดให ก ารพิ ม พ วิ ท ยานิ พ นธ
เปนภาษาอังกฤษทั้งเลม ใหใชตัวพิมพ (Font) Time New Roman ดังนี้
1) ขนาดตัวอักษร 12 พอยต สําหรับตัวอักษรธรรมดา ที่เปนตัวพื้น
2) ขนาดตัวอักษร 14 พอยต ตัวหนา (Bold) เมื่อพิมพชื่อบทและหัวขอสําคัญ
3) ขนาดตัวอักษร 12 พอยต ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอยอย
3.2.2.5 การเวนวางขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1) เวนกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) ไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว)
2) ขอบดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
3) ขอบดานขวาเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
4) ขอบลางเวน 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
3.2.2.6 การลําดับหนา และการพิมพเลขหนา
1) ในสวนนําทั้งหมด ใชตัวอักษรกํากับหนา โดยถาเขียนดวยภาษาไทย ใหใชตัวอักษร
เรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค,…) แตถาเขียนดวยภาษาอังกฤษ ใชเลขโรมันกํากับ
หนา (i, ii, iii, …) โดยใหเริ่มตั้งแตหนากิตติกรรมประกาศ บทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษา
อังกฤษ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ เวนแต ปก และหนาอนุมัติ ไมตองกํากับเลขหนา และ
ไมตองนับจํานวนหนา
2) ในสวนเนื้อความ ใหลําดับหนาโดยใชหมายเลข 1, 2, 3,…. เวนแต หนาแรกของบท
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และหนาแรกของภาคผนวก ไมตองใชเลขหนากํากับ แตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย
3) ตํ า แหนง เลขหน า หรื ออัก ษรประจํา หนา ให อ ยู ด านบนขวา ให พิมพ ห  า งจากริ ม
กระดาษสวนบน 2 เซนติเมตร และใหอยูในแนวเดียวกับขอบขวามือ
3.2.2.7 การพิมพตัวอักษรแรก เมื่อมียอหนา หรือขึ้นยอหนาใหม ใหเยื้องเวนระยะ
(Tab) ประมาณ 1 ซม.จากกั้นระยะซาย
3.2.2.8 การขึ้นหัวขอใหม และ การขึ้นยอหนาใหม ตองเวนบรรทัด 1 บรรทัด
3.2.2.9 การเวนระยะระหวางบรรทัด กําหนดใหเวนระยะหางบรรทัด ใหเวน 1 บรรทัด
3.2.2.10 ขอความที่คัดลอกมา (Quotation) จากแหลงเอกสารอางอิงอื่นใหพิมพดังนี้
1) ถาขอความที่คัดลอกมาเมื่อพิมพแลวมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัดพิมพ ใหพิมพ
ตอเนื่องไปในเนื้อความนั้นไดเลยโดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม และใหใสขอความที่คัดลอกมาไวใน
ระหวางเครื่องหมายอัญประกาศ “ ” แสดงตัวอยางดังภาพที่ 3.2
ขอความที่คัดลอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของการเลนวา
“เลน หมายถึง ทําเพื่อสนุกหรือผอนอารมณ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2525: 133)
ภาพที่ 3.2 แสดงตัวอยางการคัดลอกขอความที่ไมเกิน 3 บรรทัด
2) ถาขอความที่คัดลอกมาเกิน 3 บรรทัดพิมพ ไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ แตให
พิมพขึ้นบรรทัดใหม โดยเวนกั้นระยะหนา 6 ชวงตัวอักษรจากขอบซาย และกั้นระยะหลัง 6 ชวง
ตัวอักษรจากขอบขวา แลวเริ่มพิมพขอความที่ตองการคัดลอก โดยระยะหางระหวางบรรทัดสุดทาย
ของขอความในเนื้อหากับบรรทัดแรกของขอความที่คัดลอกใหเวน 1 บรรทัดพิมพ แสดงตัวอยางดัง
ภาพที่ 3.3
3) ถาตองการเวนขอความที่คัดลอกออกมาบางสวน ใหพิมพเครื่องหมายจุด (Ellipsis
dots) สามครั้ง โดยพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร (…)
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กําพล อัศวกุลชัย (2548) กลาววา

ขอความที่คัดลอก

โลกยอมมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในโลกธุรกิจก็เชนเดียวกัน คลื่นของ
ความเปลี่ย นแปลงลูก ใหม ที่กํา ลัง วิ่ง เข า มาหาองค ก รธุร กิจ ประกอบแนวคิด
สําคัญทางเศรษฐศาสตร ดังกลาวขางตนกอใหเกิดเขตการคาเสรี (Free Trade Area:
FTA) ขึ้นในโลก ... ยังมีการสงออกสินคา และนําเขาสินคาระหวางกันมากขึ้น และ
จะเปนคูคาที่ใกลชิดกันมากกวาประเทศที่มิไดเขารวมในเขตการคาเสรี จะเห็นว
าในชวงที่การเจรจาการคาในระดับพหุภาคีประสบปญหาประเทศตาง ๆ ไดหัน
มาใชแนวทางการรวมกลุมทางภูมิภาคและการเจรจาแบบทวิภาคีกันมากขึ้นอยาง
เห็นไดชัด
ภาพที่ 3.3 ตัวอยางการคัดลอกขอความที่เกิน 3 บรรทัด
3.2.2.11 การพิมพบรรณานุกรมทายเลม ใหขึ้นหนาใหม พิมพคําวา “บรรณานุกรม”
ดวยตัวอักษรขนาด 18 ตัวเขม (ชนิดตัวอักษรเดียวกับขอความ คือ Angsana New) ไวกลางหนา
กระดาษหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 ซม. แลวพิมพรายการอางอิงโดยแยกภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ
การพิมพบรรณานุกรมจะเริ่มบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดกั้นระยะด
านซาย ในกรณีที่เอกสารบางรายการมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอไปใหยอหนา 8 ชวง
ตัวอักษร กรณีมีเอกสารมากกวา 1 รายการ ไมตองเวนบรรทัดระหวางรายการ
3.2.3 การแบงบทและหัวขอในบท
บท (Chapter)
เมื่อเริ่มบทใหมจะตองขึ้นหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบท ใหพิมพคําวา “บทที่” หรือ
“CHAPTER” ไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ สวน “ชื่อบท” ใหพิมพไวตรงกลางหนา
กระดาษเชนกัน ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2 - 3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ
เรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว และไมตองขีดเสนใต (ตัวอยางแสดงในรูปที่ 3.4)

25

หัวขอสําคัญ หรือ หัวขอใหญ
การพิมพหัวขอใหญ ควรกําหนดลําดับที่ของหัวขอกํากับ เชน 2.1 หมายถึง หัวขอใหญลําดับที่ 1
ของบทที่ 2 เปนตน โดยกําหนดใหพิมพชิดริมซาย โดยเวน 1 บรรทัด จากบรรทัดกอนหนา และเวน 1
บรรทัด หลังจากพิมพหัวขอใหญ (ตัวอยางแสดงในภาพที่ 3.4)
หัวขอยอย
การพิมพหัวขอยอย ใหยอหนาโดย เวนระยะ 1.0 ซม. (Tab) จากกั้นระยะซาย การพิมพหัวขอ
ยอยใหใชลําดับตอจากหัวขอใหญ ไดอีก 2 ลําดับ เชน 2.1.1 และ 2.1.1.1 หลังจากหัวขอยอยลําดับถัดมา
ใหใช 1) และ 2) และ 3) โดยแสดงใหดูเปนตัวอยางในภาพที่ 3.4 ดังนี้
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ภาพที่ 3.4 แสดงรูปแบบการพิมพหนาแรกของบท และหัวขอใหญ หัวขอยอย
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3.2.4 การจัดทําตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ
รายละเอียดของรูปแบบการพิมพ ตาราง กราฟ แผนภูมิ และ รูปประกอบ ที่แสดงในเนื้อหา
รายงาน สามารถสรุปไดดังนี้
3.2.4.1 ตารางและรูปจะตองมีหมายเลขประจํา และเรียงตามลําดับ หมายเลขของตาราง
และรูป ประกอบดวย บทที่.ลําดับของรูปในบท (ตัวอยางแสดงดังรูปที่ 3.5, รูป 3.6)
3.2.4.2 หัวและทายตารางจะตองเปนเสนคู
3.2.4.3 เลขลําดับที่และชื่อตาราง (Caption) ใหพิมพอยูสวนบนของตาราง ตําแหนง
กลางหนากระดาษ และพิมพอยูในหนาเดียวกับตาราง
3.2.4.4 กรณีที่ตารางมีความยาวมาก ไมสามารถใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ใหพิมพสวน
ที่เหลือในหนาถัดไป แตจะตองมีลําดับที่ ชื่อของตาราง และมีคําวา “ตอ” ในวงเล็บ นอกจากนี้ตอง
มีสวนของขอความในตารางรวมอยูดวยในแตละหนาอยางนอย 2 บรรทัด
3.2.4.5 ขนาดความกวางของตารางไมควรเกินกรอบหนากระดาษ สําหรับตารางขนาด
ใหญใหพยายามลดขนาดของตารางลงโดยใชการถายยอสวน หรือวิธีอนื่ ๆ ตามความเหมาะสมสวน
ตารางที่กวางเกินกวาหนาอาจจัดพิมพตามแนวขวางของหนาได
3.2.4.6 กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบใหถือวาเปน “รูป” (Figure) โดยรูปจะตองมี
หมายเลขประจําและเรียงตามลําดับ
3.2.4.7 ลําดับที่และชื่อของรูป พิมพอยูสวนลางจัดกึ่งกลางของรูป และอยูในหนา
เดียวกับรูป
3.2.4.8 รูปประกอบ หากเปนภาพถายที่อางอิงมาจากที่อนื่ ใหใชการถายสําเนาที่มี
คุณภาพดี
3.2.4.9 ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรจัดแทรกไว ตามลําดับเนื้อหาที่
ปรากฏ
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หมายถึงตารางของบทที่ 2 ลําดับที่ 1 (ในบทนี)้

ตารางที่ 2.1 แสดงกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวนตัวอยาง(คน)
รอยละ
ชาย
600
60
หญิง
400
40
รวม
1,000
100
หมายเหตุ กรณีที่ไมสามารถพิมพตารางในแนวตั้งได ใหจัดพิมพในแนวนอน แตตองอยูภายใน
กั้นระยะทีก่ ําหนด และกรณีที่ตารางมีความยาวเกิน 1 หนา ใหปด เสนตารางในหนา
ตอไป
ภาพที่ 3.5 แสดงตัวอยางรูปแบบการพิมพตาราง

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธของกลุมตัวอยาง
หมายถึง ภาพของบทที่ 2ลําดับที่ 1(ในบทนี้)
ภาพที่ 3.6 แสดงตัวอยางรูปแบบการพิมพรูป
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3.2.5 การพิมพเครื่องหมายวรรคตอน
การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน มีกฏเกณฑแสดงดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงการเวนระยะพิมพของเครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมาย
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
การเวนกอน
การเวนหลัง
.
มหัพภาค
period
ไมเวน
เวน 2 ตัวอักษร
,
จุลภาค
comma
ไมเวน
เวน 1 ตัวอักษร
;
อัฒภาค
semi-colon
เวน 1 ตัวอักษร เวน 1 ตัวอักษร
:
มหัพภาคคู
colon
เวน 1 ตัวอักษร เวน 1 ตัวอักษร
(
นขลิขิต(วงเล็บเปด) left parenthesis
ไมเวน
ไมเวน
)
นขลิขิต(วงเล็บปด) right parenthesis
ไมเวน
ไมเวน
“
อัญประกาศ
quotation marks
ไมเวน
ไมเวน
”
อัญประกาศ
quotation marks
ไมเวน
ไมเวน
qๆ
ไมยมก
เวน 1 ตัวอักษร ๆเวน 1 ตัวอักษร
X

สําหรับเครื่องหมาย นขลิขิต (วงเล็บ) และเครื่องหมายอัญประกาศ “เครื่องหมายคําพูด” มีหลักใน
การพิมพ คือ ดานในเครื่องหมาย ไมตองเวนวรรค แตดานนอกของเครื่องหมายเวนวรรค 1 ตัวอักษร
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บทที่ 4
การอางอิงเอกสารและบรรณานุกรม
กระบวนการที่สําคัญในการดําเนินงานวิจัย คือ การสํารวจเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่กําลังศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถคนควาไดจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ การสัมภาษณ หรือ เอกสารอิเล็คทรอนิกส ในการตรวจเอกสารนั้น นักศึกษาจะตอง
จดหรือบันทึกชื่อเอกสารที่ไดทําการสํารวจวามาจากหนังสือ วารสาร หรือเอกสารประเภทใด
เมื่อใด มีเนื้อเรื่องโดยสรุปอยางไร หรือนักวิจัยเหลานั้นไดสรุปขอคิดหรือตั้งทฤษฎีอะไรไวบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะศึกษา โดยเรียงเหตุการณตามชวงเวลาที่เกิดขึ้น ถานักศึกษาสามารถสรุปและ
ลําดับการตรวจสอบเอกสารไดอยางเหมาะสม จะเปนการสะดวก และชวยประหยัดเวลาในชวงของ
การเขียนเลมรายงานไดมาก
เมื่ อผู เ ขียนเรีย บเรียงรายงานเสร็จ เอกสารและแหลงตาง ๆ ที่ใ ชอางอิง จะถูก นํามาเรีย ง
ตามลําดับอักษรและรวบรวมเปนเอกสารอางอิง (References or Literature Cited) หรือบรรณานุกรม
(Bibliography) ไวทายเลมวิทยานิพนธ

4.1 ขอแตกตางระหวางเอกสารอางอิง และ บรรณานุกรม
โดยทั่วไปแลว เอกสารอางอิง (References or Literature Cited) และบรรณานุกรม
(Bibliography) ไมต างกั น มากนัก เพราะหมายถึ ง รายชื่อเอกสารที่ ผู เ ขี ย นใช ศึก ษาค น ควา และ
นํามาใชอางอิงในการเขียน เรียบเรียงไวทายเลม ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ความแตกตางคือ เอกสาร
อางอิงจะใชมากในการเขียนบทความวิชาการลงในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ สวนบรรณานุกรม
จะใชในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับเต็มของวิทยานิพนธ
ขอควรระวังในการเขียนอางอิงก็คือ การอางอิงภายในเนื้อหาและขางทายเลมตองตรงกัน
ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงไมใหตกหลน ซึ่งอาจกลายเปนการคัดลอกผลงาน
ของผูอื่นโดยไมอางอิงและเปนความผิดรายแรงในการทําวิจัย
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4.2 การอางอิงเอกสารในเลมวิทยานิพนธ
การเขียนเอกสารอางอิงสามารถเลือกทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ การอางอิงแบบแทรก
ในเนื้อหา หรือการอางอิงแบบเชิงอรรถ การอางอิงแตละรูปแบบมีขอดีขอเสีย และความสะดวก
แตกตางกัน แตทั้งสองรูปแบบชวยใหผูอานทราบถึงแหลงหรือเอกสารที่ถูกอางถึงในขณะอาน
งานเขียน และชวยใหหาเอกสารนั้นไดพบจากเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ที่รวบรวมไวขาง
ทายงานเขียนนั้น
****วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ใหใช การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา เทานั้น****
การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
การลงเอกสารอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 2 ระบบ คือ ระบบนาม-ป และระบบตัวเลข
****วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ใหใชเฉพาะ ระบบนาม-ป เทานั้น****
การอางอิงระบบนาม-ป หมายถึง การอางอิงเอกสารโดยใสรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและชื่อ
สกุลของผูแตง (สําหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (สําหรับชาวตางประเทศ) ตามดวยปที่พิมพ และอาจ
ระบุเลขหนาของเอกสารดวย (ถาใสเลขหนาก็ควรใสเลขหนาทุกครั้งที่อางอิง) ก็ได การอางอิงนี้ให
ใสไวในวงเล็บและแทรกอยูกับเนื้อหาในตําแหนงที่เหมาะสม
ตัวอยาง
แผนภูมิและกราฟ เปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการอธิบายการแจกแจงความถี่ของขอมูลตาง ๆ
ตารางการแจกแจงความถี่นั้นแมวาจะทําใหขอมูลถูกจัดอยางมีระเบียบแบบแผน กะทัดรัด เขาใจงาย
แตสิ่งที่ปรากฏในตารางการแจกแจงความถี่ก็เปนคาทางตัวเลขไมสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
โดยเฉพาะความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับแผนภูมิและกราฟ (ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย, 2536 : 10)
The distinction is often made between random and pseudorandom. A pseudorandom
number generator is a deterministic algorithm. A random number generator is one that truly picks
unpredictably. (Kaufman, 1995 : 256)
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ในบางครั้งสามารถอางงานนั้นโดยระบุนามผูแตงลงในเนื้อความไดเลย โดยไมตองระบุถึง
นามผูแตงซ้ําอีกในวงเล็บ ใหระบุเฉพาะปพิมพและเลขหนาที่อางอิง
ตัวอยาง
เสนาะ ติเยาว (2534 : 113) กลาววาในการทําการสัมภาษณมีขอจํากัดบางประการ คือ
ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณอยางหนึ่งกับตัวบุคคลผูทําการสัมภาษณอยางหนึ่ง การสัมภาษณที่
กระทําอยางรวดเร็วโดยใชเวลาเพียง 5 นาที 10 นาที แลวตกลงรับหรือไมรับเขาทํางานเลยนั้น นับวาเปน
ความผิดพลาดอยางมาก เพราะไมเปนการเพียงพอที่จะประเมินคาในตัวบุคคล…
ในย อหน าหนึ่ ง ๆ เมื่ ออ างถึ งงานนั้ นซ้ํ าอีกครั้งหนึ่ ง ไม ตองระบุ ป ที่พิ มพ และเลขหน าใน
การอางครั้งตอมาได ถางานนั้นเพิ่งถูกอางและไมสับสนกับงานอื่น
ตัวอยาง
อัครเสน สมุทรผอง (2539 : 126) ไดอธิบายวาความเสียหายรายแรงที่สุดในระบบเครือขาย
โดยปกติแลวจะเปนความเสียหายที่เกิดจากฮารดดิสก และอุปกรณที่เกี่ยวของเปนสวนใหญ เพราะ
การทํ างานของผู  ใชในระบบเครือขายตองใชขอมูลที่ เก็บอยู ในฮารดดิ สกของศู นยบริ การข อมู ล
ทั้งสิ้น...อัครเสน สมุทรผอง พบวาการปองกันการเสียหายของขอมูลในเนื้อที่เหลานี้มีอยูใน SET
Netware 286 และ Advanced 286 ที่ชวยในการสํารองไฟลไดเรกทอรี่ และยายขอมูลจากบล็อกเก็บ
ขอมูลที่เสียหายไปยังบล็อกที่มีความเชื่อถือไดในฮารดดิสก
ในกรณีที่อางถึงงานเขียนของชาวตางประเทศ ถาใชชื่อชาวตางประเทศเปนภาษาไทย ตอง
กํากับชื่อชาวตางประเทศไวในวงเล็บดวย
ตัวอยาง
รีสส (Reiss, 1996 : 94) ไดอธิบายวา HyperText Markup Language (HTML) คือ ภาษา
สําหรับงานเขียนโปรแกรมที่ใชสรางดอคคิวเมนตไฮเปอรมีเดียซึ่งถูกเก็บไวใน World Wide Web
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แตถาการอางถึงงานเขียนของชาวตางประเทศ และใชชื่อชาวตางประเทศนั้นเปนภาษาอังกฤษ ไม
จําเปนตองใชชื่อเปนภาษาไทยกํากับ
ตัวอยาง
Reiss (1996 : 94) ไดอธิบายวา HyperText Markup Language (HTML) คือ ภาษาสําหรับงาน
เขียนโปรแกรมที่ใชสรางดอคคิวเมนตไฮเปอรมีเดียซึ่งจะถูกเก็บไวใน World Wide Web…
ถาอางเอกสารเรื่องเดียว เขียนโดยผูแตงคนเดียว แตมีหลายเลมจบภายในปเดียวกัน ใหระบุ
หมายเลขของเลมที่อางถึงดวย
(ปราณี ธรรมรักษ, 2530, เลม 2 : 47)

หลักและตัวอยางการเขียนอางอิงนามผูแตง
4.2.1 อางเอกสารหนึ่งเรื่องทีม่ ีผแู ตง 1 คน
4.2.1.1 ถาเปนชาวตางประเทศใชนามสกุลเทานั้น ถาเปนชาวไทยใหใสชื่อกอนแลวตาม
ดวยนามสกุล ถึงแมเขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศก็ตาม เพราะถือเปนแบบสากลยอมรับแลววา
ประเทศไทยใชเชนนี้ ถาไมทราบวาเปนคนไทยหรือไม ใหอางอิงแบบชาวตางประเทศ
(กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ, 2544 : 29)
(Kittipong Sophonthummapharn, 1996 : 27)
(Abrahams, 1996 : 577)
4.2.1.2 ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ตองใสยศ
(กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2516 : 12)
(พระยาอนุมานราชธน, 2510 : 44)
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี), 2512 : 38)
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2520 : 94)
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4.2.1.3
ผู  แ ต ง มี ย ศทางทหาร ตํ า รวจ มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ เป น นายแพทย
นายสัตวแพทย ศาสตราจารย ไมตองใสยศ หรือตําแหนงทางวิชาการ
(วสุธิดา นุริตมนต, 2516 : 115)
(วสิษฐ เดชกุญชร, 2522 : 87)
4.2.1.4 ผูแตงใชนามแฝง ใหใสนามแฝงนั้นไดเลย
(Dr.Seuss, 1968 : 29)
(หมอ เอ. อาร., 2534 : 96)
4.2.2 อางเอกสารหนึ่งเรื่องทีม่ ีผแู ตง 2 คน
เมื่อเอกสารที่อางถึงมีผูแตง 2 คน ใหระบุนามผูแตงทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอางโดยใชคํา และ
หรือ and เชื่อมนามผูแตง
(จันทนา แสนสุข และวสุธิดา นุริตมนต, 2539 : 339)
(Dehlin and Curland, 1996 : 463)
4.2.3 อางเอกสารหนึ่งเรื่องทีม่ ีผแู ตง 3 คน หรือมากกวา
ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผูแตงคนแรกตามดวยและคนอื่น ๆ สําหรับคนไทย กรณีของ
ชาวตางประเทศ ใหระบุเฉพาะชื่อสกุลแลวตามดวย et al. หรือ and others โดยใชเครื่องหมายจุลภาค
(Comma) “,” คั่นระหวางชื่อสกุลกับคําดังกลาว
(กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ และคนอื่น ๆ, 2502 : 22-24)
(White, et al., 1996 : 65)
(Horton, and others, 1996 : 418-420)
4.2.4 อางเอกสารที่ผแู ตงเปนสถาบัน
เมื่ อ อ า งเอกสารที่ มี ส ถาบั น โดยใส ชื่ อ ย อ ไว ใ นเครื่ อ งหมายวงเล็ บ ( ) เป น ผู  แ ต ง
แทรกในเนื้อความ ใหระบุนามผูแตงที่เปนสถาบันโดยเขียนชื่อเต็มในการอางครั้งแรก และเขียน
ชื่อยอในการอางครั้งตอ ๆ มา โดยเฉพาะถาชื่อสถาบันยาว และชื่อยอเปนที่คุนเคยเขาใจกันอยู
ในการตัดสินใจวาจะยอชื่อสถาบันหรือไม ใหพิจารณาวาคํายอที่ใชจะใหขอมูลและชี้แหลงแก
ผูอา นไดหรือไม ถายอแลวทําใหขาดความเขาใจใหระบุชื่อสถาบันเต็มทุกครั้ง
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ตัวอยาง
การอางครั้งแรก
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.), 2539 : 7)
(Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI), 1991 : 18)
(The National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), 1996 : 41)
การอางครั้งตอมา
(สวทช., 2539 : 7)
(TDRI, 1991 : 18)
(NECTEC, 1996 : 41)
ถาสถาบันนั้นเปนหนวยงานรัฐบาลอยางนอยตองเริ่มตนระดับกรม
(กรมโยธาธิการ, 2539 : 113)
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ภาควิชาสถิติ, 2538 : 65)
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ, 2535 : 39)
คณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระ ใหใสชื่อคณะกรรมการนั้นเลย
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2537 : 72)
ถ า คณะกรรมการที่ ไ ด รั บ การจั ด ตั้ ง โดยสถาบั น เพื่ อ มอบหมายหน า ที่ เ ฉพาะ ให ถื อ เป น
สวนหนึ่งของสถาบันนั้นตองใสชื่อสถาบันหลักกอน
(American Library Association, Reference and Adult Services Division, Standards
Committee, 1976 : 61)
สถาบันอื่น ๆ เชน
(ฟสิกสเซ็นเตอร, 2536 : 19)
(ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533 : 6)
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4.2.5 อางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน
ในการอ า งเอกสารหลายเรื่ อ งที่ เ ขี ย นโดยผู  แ ต ง คนเดี ย วกั น แต ป  ที่ พิ ม พ ต  า งกั น ให ร ะบุ
ผูแตงครั้งเดียว แลวระบุปที่พิมพตามลําดับ ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางปโดยไมตองระบุ
นามผูแตงซ้ําอีก เชน
(กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ, 2543 : 47, 2546 : 12)
(วรรณิดา สุนทรีรัตน, 2545 : 35, 2546 : 73, 2547 : 21)
(Tesar, 1990: 114, 1991 : 84, 1992 : 27)
ถาอางเอกสารหลายเรื่องพรอมกันที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน แตปที่พิมพซ้ํากันใหใช
a b c ตามลําดับป สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข ค ง ตามหลังป สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย เชน
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2536ก : 9)
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2536ข : 33)
(Nilson, 1991a : 101)
(Nilson, 1991b : 58)
(Smith, 1994a : 8, 1994b : 12, 1994c : 32)
4.2.6 อางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน
ในการอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงตาง ๆ กัน พรอมกัน มีวิธีเขียนสองวิธี
โดยใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดทั้งเลมคือ
4.2.6.1
ให ระบุน ามผูแ ตง โดยเรีย งตามลํ า ดั บอัก ษร ตามดว ยปที่พิ มพ และใส
เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นเอกสารที่อางแตละเรื่อง เชน
(กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ, 2543 : 44 ; จันทนา แสนสุข, 2546 : 17 ; วสุธิดา นุริตมนต,
2538 : 28 ; วิลาศ วูวงศ, 2535 : 36)
(Broughton and Ndumbara, 1994 : 76; El Naschie, 1990 : 13-14 ; Marion, 1991 : 59 ;
Trantina, 1994 : 10)
4.2.6.2 ใหเรียงตามปที่พิมพจากนอยไปหามาก และใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น
ระหวางเอกสารที่อางแตละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา เชน
(Nilson, 1991 : 81-85 ; Paulay, 1992 : 54 ; Reynolds, 1992 : 14-16 ; Johnson, 1994 : 6-8)
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ในกรณีที่อางเอกสารหลายชื่อเรื่องที่มีทั้งผูแตงเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหอางชื่อ
ผูแตงเปนภาษาไทยจนครบกอน แลวจึงตามดวยชื่อผูที่แตงเปนภาษาตางประเทศ โดยวิธีใดวิธี
หนึ่งขางตน
4.2.7 อางเอกสารที่ไมปรากฏผูแตง
เอกสารที่ไมปรากฏผูแตงหรือผูแตงไมปรากฏนาม มีวิธีการอางดังนี้
4.2.7.1 ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องไดเลย
(ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386, 2530 : 25)
(Boundary element methods in structural analysis, 1989 : 76)
(Seismic design for buildings, 1973 : 144)
4.2.7.2 ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูทําหนาที่เปนบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม
(American Concrete Institute, comp., 1992 : 18-21)
(Slomon, ed., 1994 : 110)
(Illston, ed., 1994 : 43-45)
4.2.7.3 หนังสือแปลระบุชื่อผูเขียนที่เปนเจาของเรื่อง ถาไมทราบจึงระบุชื่อผูแปล
(แรทโบน, 2538 : 7)
(วิทยา วัชระวิทยากุล, ผูแปล, 2534 : 19)
4.2.8 อางเอกสารที่ปรากฏในสื่ออิเล็คทรอนิคส หรือ อินเตอรเน็ต
ใหระบุชื่อผูแตง หรือชื่อหนวยงานเจาของเรื่อง, วันเดือนปที่สืบคน
(Porter, 5 September 2012)
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 4 พฤษภาคม 2555)
4.2.9 อางเอกสารที่ถูกอางอิงในเอกสารอื่น
ถาตองการอางเอกสารที่ผูแตงไดอางถึงในงานของผูอื่น ถือวาไมไดเปนการอางถึงเอกสาร
นั้นโดยตรง ใหระบุนามผูแตงของเอกสารทั้ง 2 รายการ โดยระบุนามผูแตงและปพิมพของ
เอกสารอันดับแรก ตามดวยคําวา “อางถึงใน” หรือ “cited in” แลวระบุนามผูแตงของเอกสาร
อันดับรองและปพิมพ และใหระบุชื่อผูเขียน และ การอางถึงใหใสไวในวงเล็บ พรอมระบุป และ
เลขหนา ดังตัวอยาง
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Katz and others (1999 อางถึงในยุคล เบ็ญจรงค, 2534 : 86) ไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการใช
สื่อ เพื่อประโยชนและความพึงพอใจ...
หรือ
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ (Katz and others,
1999 อางถึงในยุคล เบ็ญจรงค, 2534 : 86)....
4.2.10 อางอิงจากการสัมภาษณ
การอ า งอิ ง ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คล ทํ า โดยให ใ ส คํ า สั ม ภาษณ ใ นเครื่ อ งหมาย
“ ” เวนขอบระยะซายเขามา 8 ตัวอักษร เริ่มพิมพที่ตัวอักษรที่ 9 และใหระบุชื่อผูใหสัมภาษณ และ
วัน เดือน ป ที่ใหสัมภาษณ โดยพิมพตามรูปแบบที่กําหนด ดังตัวอยางตอไปนี้
จากภาพปกนิตยสาร ไดนําเสนอความคิดเชื่อมโยงที่มีตอภาพ ผูใหสัมภาษณเปาหมายด
านการตลาดในกลุมสินคาแบรนดเนม พวก แอลจี ซัมซุง ดังนี้
8 ตัวอักษร

เวน 1 บรรทัด

“สินคาตาง ๆ ของ Korea ดูจาก ความเปนเกาหลี ที่เปนแหลงกําเนิดจากที่นั่น เชน
อะไร แอลจี ไมก็ซัมซุง หรือวา แดวู” (บุษกร, สัมภาษณ, 13 กุมภาพันธ 2550)
เวน 1 บรรทัด

จากคํากลาวขางตนของผูใหสัมภาษณ ....
4.2.11 อางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
ในการอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือ ซึ่งเปนสิ่งพิมพที่รวมบทความหรือผลงานของผู
เขียนหลายคนและมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหนาที่บรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผู
เขียนบทความหรือสวนที่ตองการอาง ในกรณีที่ไมปรากฏนามผูเขียนบทความ ใหใชวิธีการอางอิง
ตามแบบของเอกสารที่ไมปรากฏผูแตง
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4.3 การเขียนบรรณานุกรมทายเลม
การเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ในสวนทายเลมของวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
มีแบบแผนและหลักเกณฑแตกตางกันตามประเภทของเอกสาร เชน หนังสือ บทความในหนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ สารานุกรม วิทยานิพนธ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา การสัมภาษณ เปนตน
นักศึกษาจําเปนตองเลือกแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตองกับประเภทของเอกสาร
4.3.1 หลักการลงรายการ
รายละเอียดของบรรณานุกรมแตละรายการประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ
1)
ส ว นชื่ อ ผู  แ ต ง ได แ ก ผู  รับ ผิ ด ชอบในการเขี ย นหรื อ ผลิ ตสิ่ ง พิม พนั้ น ซึ่ ง อาจเป น
ผูรวบรวม บรรณาธิการ ผูแปลหรือหนวยงานตาง ๆ ก็ได
- ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชื่อ และ ชื่อสกุล เมื่อผลงานเปนภาษาไทย โดยไมตองใสคํานําหน
าชื่อซึ่งบอกยศตําแหนง และเพศ เชน พันเอก ศาสตราจารย ดร. นาย นาง นางสาว ฯลฯ ยกเวนคํานํา
หนาที่เปนฐานันดรศักดิ์และบรรดาศักดิ์ใหลงตอจากชื่อสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น สวน
พระที่มีสมณศักดิ์จะเขียนตามปกติ เชน
ศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ กลิ่นสุคนธ
= ธีรยุทธ กลิ่นสุคนธ
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
= เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว.
พระยาอนุมานราชธน
= อนุมานราชธน, พระยา
พระเทพวิสุทธิเมธี
= พระเทพวิสุทธิเมธี
กรณีที่ผลงานเปนภาษาอื่น ๆ ใหเขียนชื่อสกุลและตามดวยชื่อตามหลักสากลนิยม
- ผูแตงชาวตางประเทศ ใหกลับเอาชื่อสกุลมาไวขางหนาคั่นดวยเครื่องหมาย จุลภาค (,) ตา
มด ว ยชื่ อ ต น และชื่ อ กลางตามลํ า ดั บ ส ว นคํ า นํ า หน า ชื่ อ ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ เ ช น เดี ย วกั บ ผู  แ ต ง
ชาวไทยดังกลาวขางตน
- ผูแตง 2 คน หรือ มากกวา 2 คน แตไมเกิน 6 คน ลงชื่อผูแตงทุกคน ใชเครื่องหมายจุลภาค (,)
คั่นชื่อผูแตงแตละคน และใชคําวา และ หรือ and กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย แตถามีผูแตง 7 คน หรือ
มากกวานั้นขึ้นไป ใหใช และคณะ หรือ และคนอื่น ๆ et al. หรือ and others เชน

40
วันชัย ริจิรวนิช, และชอุม พลอยมีคา.
กาญจนา กาญจนสุต, และคนอื่น ๆ.
Kjaernsli, B., and Simons, N.E.
Tolly, K., Curtis, John C., and Hiddin, Eric M.
Muftic, Sead, et al.
Chambers, Mark L., and others.
- ถาผูแตงเปนสถาบัน ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน เชน กรมโยธาธิการ.
- ถาไมมีผูแตง ใหลงชื่อเรื่องในตําแหนงของชื่อผูแตงไดเลย
ผูแตงที่เปนผูรวบรวม (Compiler) หรือบรรณาธิการ (Editor) ใหใสคําวา
ผูรวบรวม (ภาษาอังกฤษใช comp.) หรือบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษใช ed. หรือ eds.) ไวทายชื่อ
ผูแตงนั้น ๆ โดยคั่นดวยเครื่องหมาย, เชน Basham, Kim D., ed.
- ปดทายชื่อผูแตงและบรรณาธิการดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
2) สวนชื่อเรื่อง ไดแก ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร และชื่อของสิ่งพิมพประเภทนั้น ๆ
ที่ผูเขี ยนนํามาค นควาอางอิ ง ในการลงรายการใหลงชื่อเรื่อง ตามที่ปรากฏในหนาปกในของ
หนังสือ หากมีชื่อเรื่องรองก็ใหใสไวดวย สําหรับชื่อเรื่องภาษาตางประเทศใหใชอักษรตัวใหญขึ้นต
นคําสําคัญทุกคํา ยกเวน คําบุพบท (Preposition) คําสันธาน (Conjunction) คํานําหนานาม (Articles) ซึ่ง
มิใชคําแรกของชื่อเรื่องใหใชอักษรตัวเล็ก หรือจะพิมพอักษรตัวใหญ อักษรตัวแรกก็ได
3)
ส ว นการพิ มพ ได แ ก ครั้ งที่ พิ ม พ สถานที่ พิ มพ สํ า นั ก พิ ม พ หรื อ โรงพิม พ และ
ปที่พิมพของหนังสือ หรือเปนปที่ วันเดือนปของวารสาร หรืออื่น ๆ ที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ
ของสิ่งพิมพแตละประเภทนั้น
- ครั้งที่พิมพ หนังสือที่พิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหระบุ ครั้งที่พิมพ โดยการลงรายการเฉพาะกา
รพิมพตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไปเทานั้น เชน
พิมพครั้งที่ 2 หรือภาษาอังกฤษใช 2nd ed.
พิมพครั้งที่ 3 หรือภาษาอังกฤษใช 3rd ed.
พิมพครั้งที่ 4 หรือภาษาอังกฤษใช 4th ed.
- สถานที่พิมพ ใหระบุชื่อเมืองที่สํานักพิมพหรือโรงพิมพตั้งอยู โดยใชชื่อตามที่
ปรากฏในหนาปกในของหนังสือเทานั้น หากเมืองนั้นไมเปนที่รูจักแพรหลาย หรือชื่อเมืองเดียวกันนี้
ซ้ํ ากั น หลายแหง ใหร ะบุ ชื่อ รัฐ หรือ ประเทศต อ จากชื่อ เมื อ งโดยคั่ น ด ว ยเครื่ อ งหมายจุ ลภาค (,)
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หากชื่อเมืองในหนาปกในมีมากกวา 1 ชื่อ ใหใสเฉพาะชื่อเมืองแรกที่ปรากฏอยูเทานั้น หากไมทราบ
ชื่อเมือง ใหใสวา ม.ป.ท. หรือ n.p
- สํานักพิมพ ใหลงชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏในหนาปกใน ถามีทั้งชื่อสํานักพิมพ
และโรงพิ ม พ ให ใ ส ชื่ อ สํ า นั ก พิ ม พ เ ท า นั้ น ถ า ไม มี ชื่ อ สํ า นั ก พิ ม พ จึ ง ใส ชื่ อ โรงพิ ม พ แ ทน เช น
ซีเอ็ดยูเคชั่น โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คําที่เปนสวนหนึ่งของชื่อสํานักพิมพ สําหรับภาษาไทยใหตัดคําวา สํานักพิมพ, บริษัท,
หางหุนสวนจํากัดและจํากัดออก ภาษาอังกฤษใหตัดคําวา Limited (Ltd.) Incorporated (Inc.) ออก
สําหรับโรงพิมพ (Press) ใหใสคําวาโรงพิมพ (Press) เสมอ เชน
หจก.สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร = ฟสิกสเซ็นเตอร
Prentice-Hall, Inc. = Prentice-Hall
ยกเวนในกรณีที่เปนสํานักพิมพของสวนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาใหใสคําวาสํานักพิมพ
ดวย เชน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในกรณีที่ไมปรากฏทั้งชื่อสํานักพิมพและโรงพิมพให
ใส ม.ป.ท. หรือ n.p. เชนเดียวกับไมปรากฏสถานที่พิมพ
ป ที่ พิ ม พ ให ร ะบุ เ ฉพาะตั ว เลขของป ที่ พิ ม พ โดยไม ต  อ งใส คํ า ว า พ.ศ. หรื อ ค.ศ.
ถาไมปรากฏปที่พิมพใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d. ถาหนังสือนั้นไมมีทั้งสถานที่พิมพ สํานักพิมพหรือ
โรงพิมพ และปที่พิมพใหใส ม.ป.ท., ม.ป.ป. หรือ n.p., n.d.
4.3.2 การพิมพบรรณานุกรม
พิมพคําวา “บรรณานุกรม” ดวยตัวอักษรขนาด 18 ตัวเขม (ชนิดตัวอักษรเดียวกับ
ขอความ คือ Angsana New) ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 ซม. แลวพิมพ
รายการอางอิงโดยแยกภาษาไทย และภาษาตางประเทศใหพิมพรายการอางอิงภาษาไทยขึ้นกอน
โดยไมตองแยกประเภทของเอกสารและการอางอิง
การพิมพจะเริ่มบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบกระดาษ
ดานซาย ในกรณีที่เอกสารบางรายการมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอไปใหยอหนา
8 ชวงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 9 ถาอางงานเขียนของบุคคลซ้ํา ใหขีดเสน 8 ชวงตัวอักษร
แทนนามบุคคล และ 4 ชวงตัวอักษรแทนชื่อหนวยงาน เชน
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Kotler, Philip. Marketing Management. Englewood Cliffe, N.J.: Prentice Hall, 200.
--------. Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control
Englewood Cliffe, N.J. : Prentice Hall, 1999.
เสรี วงษมณฑา. กลยุทธการตลาด : การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีรฟลมและไซแท็กซ. 2542. -------. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: Diamond in Business World, 2542.
4.3.3 แบบแผนการลงรายการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือพิมพตัวเอียง

ชื่อผูแตง.ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ (ถามี). สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
ผูแตง 1 คน
มัณฑนา ปราการสมุทร. การเขียนชุดคําสั่งภาษา C. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
ไฮเทคพริ้นติ้ง, 2534.
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน. คอมพิวเตอรเบื้องตนและเทคนิคการเขียนโปรแกรม. พิมพ
ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533.
Hsich, Yuan-Yu. Elementary Theory of Structure. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice Hall, 1988.
ผูแตง 2 คน หรือมากกวา แตไมเกิน 6 คน
ธนัท ชัยยุทธ, และกณพ แกวพิชัย. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องตน.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา, ยืน ภูวรวรรณ, และสมนึก คีรีโต.ภาษาซี. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2534.
Wylie, E. Benjamin, Streeter, Victor L., and Suo, Lisheng. Management Strategies.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1993.
ผูแตงตั้งแต 7 คน ขึ้นไป
Munoz, Stephen R., and others. Infrastructure: New Materials and Methods of
Repair. New York : American Society of Civil Engineering, 1994.

43
ผูแตงที่เปนนิติบุคคล
อเมริกัน สมอล บิสซิเนส คอมพิวเตอร, บริษัท. คูมือการใช Design CAD 3-D.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
American Concrete Institute. Nondestructive Testing. Detroit, Mirch. : American
Concrete Institute, 1988.
ผูแตงที่ใชนามแฝง
หมอ เอ.อาร (นามแฝง). วายรายไวรัส. กรุงเทพฯ : เอ.อาร. อินฟอรเมชั่น แอนด
พับลิเคชั่น, 2534.
ผูแตงที่เปนผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ
Admixtures (Superplasticizers) in Concrete. Detroit, Mich. : American Concrete
Institute, n.d.
Mullender, Sape., ed. Distributed Systems. 2nd ed. New York : Academic Press, 1993.
หนังสือแปล ใชคําวา แปลโดย และ Translated by
แรทโบน, แอนดี้. แรกเริ่มเรียนรูเรื่อง Window 95. แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
Marion, Andre. Introduction to Image Processing. Translated by Charles Polley.
London : Chapman and Hall, 1991.
หนังสือที่มีหลายเลมจบ
ปราณี ธรรมรั ก ษ . เทคนิ ค ในการวิ เ คราะห ออกแบบและพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอร เลม 1. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดบุคส, 2530.
Werasak Suengtaworn. Fundamentals of Java Programming Vol. I. Bangkok :
SUM, 1999.
หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องในตําแหนงของชื่อผูแตงไดเลย
ประมวลรัษฎากร (ฉบับนักศึกษา). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2539
Red Hat Linux 5.0 : The Official Red Hat Linux Installation Guide .Research
Triangle Park, N.C. : Red Hat Software, 1997.
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หนังสือไมปรากฏสถานที่พิมพ
ไพรั ต น สั ง ข ส กุ ล และ เฉลิ ม ดวงยี่ ห วา. การใช โ ปรแกรมภาษา C. ม.ป.ท. :
โรงพิมพ ควอลิพริ้นท, 2529.
Mulgan, John and Davin, D.M. An Introduction to English Literature. n.p. : Crafton
Book, 1947.
หนังสือไมปรากฏสํานักพิมพหรือโรงพิมพ
สัตยานันทปุรี, สวามี. บอเกิดมติพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2516.
Guernsey, Otis L., The Best Plays. New York : n.p., 1968.
หนังสือไมปรากฏสถานที่พิมพและสํานักพิมพ
ศิริพร สาเกทอง. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร . พิมพครั้งที่ 4. ม.ป.ท., 2528.
Padover, Saul K. Thomas Jefferson on Democracy. n.p., 1939.
หนังสือไมปรากฏปที่พิมพ
ประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ. ดีเบสโฟร. กรุงเทพฯ : ฟสิกสเซ็นเตอร, ม.ป.ป.
Chemical Admixtures. Detroit, Mich.: American Concrete Institute, n.d., 1939.
สุภางค วงษขันธ. การใชโปรแกรมสําเร็จรูป News Master II. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
Horngren, Charles T. Cost Accounting : A Managerial Emphasis. 3rd ed. n.p., n.d.
วิทยานิพนธ

ชื่อเรื่องพิมพตัวเอียง

ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. “ชื่อเรื่อง.” ระดับวิทยานิพนธ, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย, ปที่พิมพ.
ภูวดล ตรีเมฆ. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการฝกอบรมพนักงานบริษัท
ใ น เ ข ต นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฮ เ ท ค อํ า เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุ รกิจมหาบั ณ ฑิต,
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2552.
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สุชาติ ชื่นกิจมงคล. “การศึกษาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กและการจัดการน้ําในชุมชน
บานปาละอุนบน ประจวบคีรีขันธ.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531
Anan Hirunsalee. “Plant Parasitic Nematode Populations and Mung Bean (Vigna
Radiata (L) Wilczek) Reactions in Soil.” Master’s Thesis in Science (Plant
Pathology), Graduate School, University of the Phillipines, 1981.
เอกสารที่ไมไดตีพิมพ ใชแบบแผนเดียวกับหนังสือ แตใหระบุคําวา (อัดสําเนาหรือ Mimeographed),
(พิมพดีดหรือ Typewritten)
ทองเที่ยวอินเดีย, สํานักงาน. “อินเดีย: สิ่งที่ควรรูสําหรับนักทัศนาจร.” กรุงเทพฯ:
ม.ป.ท., 2531. (อัดสําเนา).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations.
“World Communications.” Paris: n.p., 1985. (Mimeographed).
เอกสารประกอบการ
ก อ สวั ส ดิ์ พ าณิ ช ย . “อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ของอี ส านเขี ย ว.”
ประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานเขีย ว
ณ ขอนแกนโฮเต็ล, 18 กันยายน 2530. (พิมพดีด).
Khien Theeravit. “The Kampuchean Independence Struggle: A Case Against the
Remnant of Colonialism.” Paper Presented in the Kampuchea Conference,
Bangkok, 31 July-1 August 1982. (Typewritten).
บทความในวารสาร

ชื่อวารสารพิมพตัวเอียง

ผูเขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ปที่: ฉบับที่ (เดือน ปพิมพ): เลขหนา
กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ. “ทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือที่มีตอขอความสั้นเชิง
พาณิชย.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 32: 4 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2555) : 1-14.
วรรณี เอกศิลป, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และอภิชิต เทอดโยธิน. “คาใชจายในการ
ลดกาซ Co2 ที่เกิดจากการผลิตไฟฟาโดยการปลูกปา.” วารสารวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต. 3 (2542) : 38-42.

46
Naomi, T. “A Day in the Life of a Protocol Analyzer.” LAN Technology.
7 (February 1991) : 43.
Bishop, A.W., and Margensten, N. “Stability Coeffcients for Earth Slopes.”
Geotechnique. 10 (March 1967) : 129-150.
Kittipong Sophonthuumapharn. “The Adoption of Techno-Relationship
Innovations: A Framework for Electronic Customer Relationship
Management.” Marketing Intelligence and Planning. 27: 3 (2009) : 380412.
Thirayudh Glinsukon, Chaivat Toskulkao, Pawinee Piyachaturawat, and Somphong
Sahaphong. “Influence of Cytochalasin E on Gastrointestinal Function.”
Health Science and Technology. 1 (1998) : 1-11.
ผูเขียนเปนสถาบัน
กรมทางหลวง. “การแกไขปญหารถบรรทุกน้ําหนักเกิน.” ขาวชาง. 26 (กุมภาพันธ 2540) :
91-92.
บทความในหนังสือพิมพ
ชื่อหนังสือพิมพ พิมพตัวเอียง
ผูเขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ. วัน เดือน ป, เลขหนา.
สุวิทย ศิริเ ธียรวานิชกุล. “ดาตาแวรเฮ าสชวยบริห ารจั ดเก็ บขอมูลไดอยางไร?.”
กรุงเทพธุรกิจ, 26 กันยายน 2539, หนาพิเศษ 6.
Sloan, Wanda. “DOS Shells Makes Life Easier.” Bangkok Post, 18 October 1989, p.6.
ไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหใสชื่อบทความในตําแหนงของผูเขียนบทความไดเลย
“หินกอสรางกับความตองการในป 40-47.” ขาวชาง. 26 (กุมภาพันธ 2540) : 48-51.
บทความในหนังสือ

ชื่อหนังสือ พิมพตัวเอียง

ผูเขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ในชื่อหนังสือ, เลขหนา. ชื่อบรรณาธิการ (ถามี). สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.

47
นิพนธ สุปรีดี. “คอมพิวเตอรและพฤติกรรมการเรียนการสอน.” ในหองสมุดวันพรุงนี้,
หนา 136-144. สอางศรี พรสุวรรณ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สมาคมหอง
สมุดแหงประเทศไทย, 2531.
Frederick, T. Conrad. “Communications and Political in Communist China.” In
Communications and Political Development, pp. 269-271. Pye, Lucian W.,
ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.
การอางเอกสารอันดับรอง การอางเอกสารซึ่งมีผูกลาวไวในหนังสืออีกเลมหนึ่งโดยที่มิไดเคยอาน
หนังสือเลมนั้น ทําได 2 กรณี คือ
1. ถาขึ้นตนดวยผูแตงและชื่อเรื่องเอกสารอันดับแรกใชวา “อางถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน”
(“quoted in” หรือ “cited by”) ตามดวยชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง เอกสารอันดับรอง
ชื่อเรื่อง พิมพตัวเอียง

ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่องเอกสารอันดับแรก. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ, อางถึงใน หรือ กลาวถึงใน
(quoted in หรือ cited by) ชื่อผูแตง. “ชื่อเอกสารอันดับรอง.” สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
อนุมานราชชน, พระยา. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2497,
อางถึงใน สายจิตต เหมินทร. “การเสียรัฐไทยบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส
ของไทยใหแกอังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2507.
2. ถาใชชื่อผูแตง ชื่อเรื่องเอกสารอันดับรองขึ้นตน จะใชวา “อางจาก” หรือ “กลาวจาก”
(“quoting” หรือ “citing”) ตามดวยชื่อผูแตง ชื่อเอกสารอันดับแรก
ชื่อผูแตง. “ชื่อเรื่องเอกสารอันดับรอง.” สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ, อางจาก หรือ กลาวจาก
(quoting in หรือ citing) ชื่อผูแตง. ชื่อเอกสารอันดับแรก. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
สายจิตต เหมินทร. “การเสียรัฐไทยบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ของไทยใหแก
อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต,ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2507. อางจากพระยาอนุมานราชชน. แหลมอินโดจีนสมัย
โบราณ. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2497.
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บทความจากสารานุกรม
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4.3.4 การเรียงลําดับรายการอางอิง
รายการอางอิงเอกสารและแหลงตาง ๆ ใหเรียงเอกสารภาษาไทยแยกจากภาษาอังกฤษ โดย
เรียงตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏไมวารายการนั้นจะขึ้นตนดวยชื่อผูแตง ชื่อบทความ หรือชื่อ
หนังสือ
ในการเรียงชื่อผูแตงตามลําดับอักษร มีรายละเอียดดังนี้
4.3.4.1 ใหเรียงที่ละตัวอักษรของคํานั้น
- Pau, L.F.
- Paulay, T.
4.3.4.2. คํานําหนาชื่อ M’ Mc หรือ Mac ใหเรียงตามรูปที่ปรากฏ และไมสนใจเครื่องหมาย ’ เชน
- -MacBride
- M’Carthy
- McConnell
4.3.4.3 ชื่อสกุลผูแตงที่มี article หรือ preposition (เชน de, la, du, von ฯลฯ) ใหเรียง
ตามกฎของภาษานั้น ถารูแนวาคํานําหนานั้นเปนสวนหนึ่งของชื่อ (เชน De Vries) ใหถือวาคํานําหนานั้น
เปนสวนหนึ่งของชื่อสกุล และเรียงตามลําดับอักษร
4.3.4.4 ถาเรียงงานหลายงานที่มีชื่อผูแตงคนแรกเหมือนกัน ใหใชหลักดังนี้
1) รายการอางอิงที่มีผูแตงคนเดียวมากอนรายการที่มีผูแตงหลายคน เชน
Lyons, Kelly A.
Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.
2) รายการอางอิงที่มีผูแตงคนแรกซ้ํากัน ใหเรียงตามชื่อผูแตงคนตอมา เชน
Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.
Lyons, Kelly A., and Kim, Won.
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3) รายการอางอิงที่มีชื่อผูแตงเหมือนกันหมดใหเรียงตามชื่อเรื่อง (ถาใชการเขียน
รายการอางอิงแบบแผนที่ 1)
Garrison, Ray H. Managerial..........
Garrison, Ray H. Ready notes..........
แตถาใชการเขียนรายการอางอิงใหเรียงตามปที่พิมพตอมา
Bowles, Joseph E. 1982
Bowles, Joseph E. 1988
และถาปที่พิมพซ้ํากัน ใหเรียงตามอักษร a b c ที่กํากับปที่พิมพ
Bowles, Joseph E... 1982a.
Bowles, Joseph E... 1982b.
4.3.4.5 ถาชื่อสกุลของผูแตงเหมือนกัน ใหเรียงตามอักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง
Larson, Bruce R.
Larson, Kermit D.
4.3.4.6 เอกสารที่มีผูแตงเปนสถาบัน สมาคม หนวยงาน ใหเรียงตามอักษรตัวแรกของ
ชื่อสถาบันที่สะกดเต็ม การระบุชื่อสถาบันใหระบุชื่อหนวยงานใหญกอนหนวยงานยอย
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ตั ว อย า งเช น
(เวน 1 บรรทัด ระหวางยอหนา)
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สําเร็จ ลงดว ยดี ดวยความสนับ สนุน ของ ผศ.ดร.กิตติพงษ โสภณ
ธรรมภาณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหขอแนะนําและขอคิดเห็นต า ง ๆ ในการทําวิจัยมา
โดยตลอด ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
(เวน 1 บรรทัด ระหวางยอหนา)
ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูระดับปริญญาโท ใหกับผูวิจัย
รวมถึงเจาหนาที่หลักสูตรXXXXX คณะXXXXXX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ชวยประสานงานใหความสะดวกแกผูวิจัยเสมอมา
(เวน 1 บรรทัด ระหวางยอหนา)
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหกาํ ลังใจในทําวิทยานิพนธตลอดมา
(เวน 1 บรรทัด ระหวางยอหนา)
ผูเขียนมีอิสระในการเขียนกิตติกรรมประกาศอยางเต็มที่ รูปแบบการเขียนใหเวนระยะ 1
บรรทัดระหวางยอหนา และใหเยื้อง 1 ซ.ม. เมื่อขึ้นยอหนาใหม ความยาวของกิตติกรรมประกาศไม
ควรเกิน 2 หนากระดาษ
(เวน 1 บรรทัด)
(เวน 1 บรรทัด)
ชื่อผูเขียน
ผูวิจัย

2.5 ซม.

2 ซม.

ตัวอยางวิทยานิพนธ หนาบทคัดยอภาษาไทย
หัวขอวิทยานิพนธ
นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ปการศึกษา

3.75 ซม.
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2.5 ซม.

ปจจัยที่มีผลตอผูเรียนในการตัดสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอางทอง
ศิริรัตน สัยวุฒิ
Angsana 16
ตําแหนง/ชื่อ-นามสกุล
2553
(เวน 1 บรรทัด)

บทคัดยอ

3.75 ซม.

Angsana 16 Bold
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(เวน 1 บรรทัด หลังหัวขอ)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูเรียนในการตัดสินใจที่จะเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอางทอง ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแกนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้งหมดในจังหวัดอางทอง โดยการกระจายแบบสอบถามทั้งหมด 600 ชุด ไดรับ
แบบสอบถามตอบกลับมารวมทั้งสิ้น 365 ชุด แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) ในการวิเคราะห
ข อ มู ล หาค า ทางสถิ ติ เ บื้ อ งต น ซึ่ ง ได แ ก ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ ธี
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) คา T-test คาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่
นัยสําคัญ 0.05 และใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ดวยวิธี Stepwise (Stepwise Multiple
Regression)
(เวน 1 บรรทัด ระหวางยอหนา)
ผลของการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีผลตอผูเรียนในการตัดสินใจที่จะเรียนในโรงเรียนกวด
วิชาในจังหวัดอางทอง คือ ปจจัยดานผูสอนในโรงเรียนกวดวิชา สําหรับปจจัยที่สงผลตอผูเรียนใน
การตัดสินใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิ ชาในจังหวัดอางทอง ไดแก ป จจัยดานขอมูลเชิงโฆษณาของ
โรงเรี ย นกวดวิ ช าในสื่ อ ต า ง ๆ ป จ จั ย ด า นทํ า เลที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นกวดวิ ช าและป จ จั ย ด า นความ
หลากหลายของหลักสูตรในโรงเรียนกวดวิชา

2.5 ซม.

2.5 ซม.

2 ซม.

ตัวอยางวิทยานิพนธ หนาบทคัดยอภาษาอังกฤษ

3.75 ซม.
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The Factors that Influence the Students in Choosing
the Tutorial Schools in Angthong Province
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Title/Name-Surname
2010
Angsana 18 Bold
(เวน 1 บรรทัด)
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ABSTRACT

3.75 ซม.

(เวน 1 บรรทัด หลังหัวขอ)
The research aims to study the factors that influence the students in choosing the tutorial
schools in Angthong. The sample of this study includes the students in all high schools in
Angthong Province. Six hundred questionnaires were distributed and three hundred and sixty five
were returned. Data analyses by SPSS program include descriptive statistics, factor analysis,
Analysis of variance, and stepwise multiple regression analysis.
(เวน 1 บรรทัด ระหวางยอหนา)
The results of this study provided the findings that the factors that encourage the students in
Angthong Province to enroll in the tutorial schools are the instructors in tutorial schools, while the
factors that influence the students in choosing the tutorial schools in Angthong are the advertising
data of the tutorial schools in various media, the location of tutorial schools, and the Richness of
the tutorial programs provided by tutorial schools.

2.5 ซม.

2 ซม.
3.75 ซม.

ตัวอยางวิทยานิพนธ หนาสารบัญ

Angsana 18 Bold
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(เวน 1 บรรทัด)

บทนํา
(เวน 1 บรรทัด)
3.75 ซม.

Angsana 16

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(เวน 1 บรรทัด)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญ ของการศึกษาเปนอยางมาก เพราะ
2.5 ซม.
ทรงถือวา “การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย” ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทั้งที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๙ มีความตามลําดับดังนี้
(เวน 1 บรรทัด)
1.1.1 หัวขอยอย (ถามี)
“การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ
บุคคล”
(เวน 1 บรรทัด)
1.1.1.1 หัวขอยอย (ถามี)
“ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งของทั้งชีวิตและสวนรวม คือ การศึกษาซึ่งเปนรากฐาน
สงเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอยางในบุคคล และประเทศชาติ”
(เวน 1 บรรทัด)
1) หัวขอยอย (ถามี)
2) หัวขอยอย (ถามี)
ในบทที่ 2 – 5 ใหมีอารัมภบทกอนในหนาแรก กอนที่จะขึ้นหัวขอใหญในแตละบท

2.5 ซม.

2 ซม.
Angsana 18 Bold 3.75 ซม.

ตัวอยางวิทยานิพนธ หนาบรรณานุกรม
บรรณานุกรม
3.75 ซม.
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(เวน 1 บรรทัด)
กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ. “ทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือที่มีตอขอความสั้นเชิงพาณิชย.”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 32:4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555): 1-14.
มัณฑนา ปราการสมุทร. การเขียนชุดคําสั่งภาษา C. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไฮเทคพริ้นติ้ง, 2534.
แรทโบน, แอนดี้. แรกเริ่มเรียนรูเรื่อง Window 95. แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2538.
ภูวดล ตรีเมฆ. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการฝกอบรมพนักงานบริษัทในเขต นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2552.
ธนัท ชัยยุทธ, และกณพ แกวพิชัย. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องตน.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2533.
สํานักงานสถิติแหงชาติ. “จํานวนผู เขาใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก:
http://www.doc.nso.go.th/nsodoc/techno/lctTech.html, 18 มีนาคม 2548.
อเมริกัน สมอล บิสซิเนส คอมพิวเตอร, บริษัท. คูมือการใช Design CAD 3-D. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2533.
American Concrete Institute. Nondestructive Testing. Detroit, Mirch. : American Concrete
Institute, 1988.
Hsich, Yuan-Yu. Elementary Theory of Structure. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall,
1988.
Kittipong Sophonthummapharn. “Segmenting Small and Medium Manufacturing Enterprises for
Electronic Customer Relationship Management Industry: The Case of Thailand.”
International Journal of Electronic Customer Relationship Management. 5:1 (2011): 7596.
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2.5 ซม.

2 ซม.
Angsana 18 Bold

ตัวอยางวิทยานิพนธ หนาประวัติผูวิจัย

83

3.75 ซม.

ประวัติผูวิจัย

Angsana 16

(เวน 1 บรรทัด)
3.75 ซม.

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
ที่อยูปจจุบัน
สถานที่ทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน

ศิริรัตน สัยวุฒิ
10 เมษายน 2521
อางทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการตลาด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
72/ค หมู 3 ตําบลปาโมก อําเภอปาโมก
จังหวัดอางทอง 14130
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หัวหนาฝายวิชาการ

2.5 ซม.

2.5 ซม.

