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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 คําแนะนําเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 
  
 วิทยานิพนธ เปนผลงานจากการคนควาทดลองและวิจัยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลท่ี
ถูกตองและมีคุณคา  สามารถนําไปใชอางอิงหรือเปนขอมูลสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของตอไป 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกัน  นักศึกษาควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  
 1.1.1 นักศึกษาควรศึกษาขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธอยางละเอียด ต้ังแต การลงทะเบียน 
กําหนดการตาง ๆ   การสอบหัวขอและเคาโครง การสอบความกาวหนา การเขียนและการนําเสนอวิทยานิพนธ 
 
 1.1.2 การตั้งช่ือเร่ือง วิทยานิพนธตองสอดคลองกันท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ควรกําหนดช่ือเร่ืองท่ีกระชับ เฉพาะเจาะจง ไมควรใหชื่อเรื่องยาวเกินไป เพราะอาจเกิดปญหาใน
การพิมพสันปกเลมวิทยานิพนธ และการเขาถึงของฐานขอมูลได นอกจากนี้หัวขอวิทยานิพนธ 
ควรอยูในขอบขายของสาขาวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู และควรตรวจสอบวาหัวขอวิทยานิพนธนั้น  
ตองไมซํ้าซอนกับหัวขอ วิทยานิพนธท่ีผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปแลว 
 
 1.1.3 ศึกษารายละเอียดในคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยใหถูกตองทุกข้ันตอน 
ต้ังแตวิธีการเขียน จนถึงรูปแบบการพิมพ เพื่อลดปญหาในการจัดทํารูปเลม การเสียเวลา และคาใชจายตาง ๆ  
 
 1.1.4. เนื่องจากการทําวิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษารูจักคิดอยางมีระบบ มีเหตุ 
มีผล มีความรูอยางลึกซ้ึง รูจักประมวลผลจากขอมูล สามารถรวบรวม เรียบเรียงความรู ความคิดได
อยางมีระบบ สามารถถายทอดความรู  ให ผู  อ่ืนเขาใจไดง  าย ดังนั้น การเขียนวิทยานิพนธ 
จึงเปนงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ ควรใชภาษาท่ีดี อานเขาใจงาย ถูกตองตามหลักไวยากรณ และเขียนดวย
ความต้ังใจ แสดงความคิดอยางมีเหตุผล อยาเขียนในลักษณะกํากวมท่ีมีใจความไมชัดเจนอาจทําให
ผูอานเขาใจไมตรงประเด็นตามเน้ือหาท่ีนําเสนอ 
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 1.1.5 การใชคํา การเขียนตัวสะกด และคําศัพทเฉพาะทางของสายวิชาตาง ๆ เชน ศัพททาง 
วิทยาศาสตร ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ควรเลือกใชคําตรง
ความหมาย ท่ีตองการเขียนเปนประโยค ไมกาํกวม ไดใจความชัดเจน และสามารถเช่ือมโยงขอความได 
อยางตอเนื่อง ละเวนการใชภาษาฟุมเฟอย การย้ําคําหรือย้ําขอความโดยไมสมควร 
 
 1.1.6 พิจารณาการเขียนแตละหัวขอใหตรงตามความหมาย เชน บทนํา แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เปนตน 
เนนขอความในตอนสําคัญ และสรุปขอความใหถูกตอง ยอหนาขอความที่ควรยอหนาเทานั้น  
โดยเนื้อความในแตละยอหนาตองเปนเร่ืองเดียวกัน 
 
 1.1.7 เอกสารและส่ิงอางอิงทุกรายการที่เขียนอางอิงในเลมวิทยานิพนธ ใหนํามารวบรวมไว
ในสวนของบรรณานุกรมทายเลม  ท้ังนี้เพื่อใหผูสนใจสามารถติดตามคนควาเพิ่มเติมได แตปญหา
ในการเขียนเอกสารและส่ิงอางอิงท่ีมักเกิดข้ึนเสมอ คือ เม่ือเขียนวิทยานิพนธเสร็จแลวเอกสารที่ใช 
อางอิง มักจะสูญหายหรือกระจัดกระจายไป ทําใหยากแกการรวบรวม เพื่อนํามาจัดทํารายการ
เอกสารและส่ิงอางอิงหรือบรรณานุกรม  ฉะนั้น นักศึกษาควรหาวิธีการบริหารจัดการเร่ืองการเขียน
เอกสารอางอิงต้ังแตเร่ิมตน เชน 
  - ใชวิธีการเขียนอางอิงไวในการด (ขนาดประมาณ 3 คูณ 5 นิ้ว หรือขนาดตามความ
เหมาะสม) แลวเก็บสะสมไวเพื่อนํามาใชในการอางอิง เพื่อเรียบเรียงเนื้อหา และการเขียนบรรณานุกรมทายเลม 
  - ใชวิธีสรางไฟลคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกเอกสารอางอิงโดยเฉพาะ แลวทําการบันทึก
หรือลบออกทุกคร้ังท่ีนําเอกสารมาใช 
  - ใชโปรแกรมบริหารจัดการหนังสืออางอิงเขามาชวย เชนโปรแกรม Footnote หรือ 
Endnote 
 1.1.8 ควรตรวจร างวิทยานิพนธ และปรับปรุงแก ไขข อบกพรองต าง  ๆ  ใหสมบูรณ 
กอนท่ีจะเสนอคณะกรรมการสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กอนนําเสนอตอคณะ เพื่อ
ดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ตอไป 
 1.1.9 วิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณ เปนเอกสารท่ีแสดงคุณภาพของการคนควาวิจัย  และ 
การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา จึงควรทําเต็มความสามารถและทําดวยความต้ังใจ 
 1.1.10 ระบุคําสําคัญ ของวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 3-5 คํา โดยคัดเลือกคําท่ีมีความสําคัญหลัก
ในเนื้อเร่ืองวิทยานิพนธ อาจพิจารณาจากช่ือเร่ืองหรือแนวคิดหลักของวิทยานิพนธนั้น  คําสําคัญจะใช
เปนคําศัพทท่ีสามารถส่ือในการสืบคนและอางอิงตอไป 
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1.2 การกําหนดหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
 
 1.2.1 การกําหนดหัวขอ ในการกําหนดหัวขอเร่ืองท่ีตองการทําวิทยานิพนธ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 
  1.2.1.1 ท่ีมาของหัวขอ 
  1) เร่ิมตนจากความสนใจของนักศึกษาเอง แลวคนควาเร่ืองท่ีสนใจนั้นเพิ่มเติมดวยการ
ตรวจสอบเอกสาร (Review Literature) เพื่อใหทราบวาเร่ืองนั้นมีใครเคยศึกษาไวบาง อาจมีประเด็นท่ี
นาสนใจ ท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อเปนการสนับสนุนความรูนั้น ๆ ใหสมบูรณข้ึน การตรวจสอบเอกสาร
อาจคนหาไดจาก วิทยานิพนธ ในสาขาท่ีเกี่ยวของ รายงานผลการวิจัย หรือวารสารวิชาการ ท่ีเกี่ยวของ
กับเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ และทําการจดบันทึกหนังสืออางอิงไว 
  2) หัวขอท่ีนาสนใจท่ีจะทําการศึกษาอาจไดมาจากขอคิด ขอเสนอแนะของผูรูในสาขาวิชา
นั้น ๆ ตลอดจนเร่ืองราวท่ีมีการถกเถียง หรือเปนขอขัดแยงท่ียังมิไดทําการตรวจสอบดวยวิธีการวิจัย 
  3) จากประสบการณทํางานของตัวนักศึกษาเอง 
  4) จากการปรึกษาหารือกับอาจารยท่ีปรึกษา 
 
  1.2.1.2 ควรกําหนดหัวขอเม่ือใด 
  หากกําหนดหัวขอเร่ืองวิทยานิพนธไดเร็ว จะเปนประโยชนกับนักศึกษาในกรณีท่ี
สามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานสนับสนุนการทําการศึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาตอไป 
 
 สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ควรมีหัวขอวิทยานิพนธต้ังแตเร่ิมตนเขาศึกษาใน
หลักสูตร เพื่อแสดงศักยภาพในการศึกษาของนักศึกษา และเพื่อสะดวกในการศึกษาใหไดตาม
ระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนด 
 
  1.2.1.3 หลักเกณฑการเลือกหัวขอโครงการท่ีจะศึกษา 
  1) หัวขอตองกะทัดรัด ไมส้ัน และไมยาวจนเกินไป 
  2) โจทยท่ีตองการศึกษาไมกวางเกินไป ควรคิดหัวขอเร่ืองท่ีเปนโจทยในการศึกษาเปน
เร่ืองแคบ ๆ แตสามารถศึกษาวิเคราะหอยางลึกซ้ึง อีกท้ังตองไมแคบเกนิไปจนเปนเร่ืองเล็กเฉพาะ  
ท่ีไมมีคนสนใจหรือไมมีประโยชนเม่ือทําวิจัยเสร็จ 
  3) การเลือกเร่ือง ควรเลือกเร่ืองท่ีนักศึกษามีความสามารถ มีความสนใจ และอยูใน
สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู 
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  4) ความเหมาะสมในการศึกษาตองคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
  5) หัวขอเร่ืองตองไมซํ้าซอนกับเร่ืองท่ีคนอ่ืนเคยทําไว 
  6) การกําหนดหัวขอเร่ืองตองมีขอบเขตท่ีแนนอน และอยูในวิสัยท่ีนักศึกษาสามารถทํา
ได ตามกําลังเงิน เวลา และความสามารถที่มีอยู  นักศึกษาไมควรเลือกหัวขอท่ีมีขอบเขตกวาง
จนเกินไป เพราะจะทําใหการศึกษาออกมาคลุมเครือ 
  7) ขอบเขตของหัวขอเร่ือง ตองไมเกินความสามารถท่ีนักศึกษาจะทําการศึกษาไดสําเร็จ 
นักศึกษาไมควรเลือกหัวขอเร่ืองท่ีตองอาศัยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานท่ีไปเก็บขอมูล มีการปกปด 
เปนความลับ จนกระท่ังไมสามารถเก็บขอมูลได 
  8) นักศึกษาควรเลือกหัวขอท่ีมีประโยชน และมีความสําคัญ อยางนอยตองใหคุมกับเวลา 
แรงงาน ความคิด และทุนทรัพยท่ีตองสูญเสียไป 
 
 เม่ือเลือกหัวขอเร่ืองไดภายใตหลักเกณฑดังกลาวแลว ข้ันตอไปคือ การตั้งช่ือหัวขอเร่ือง 
โดยการกําหนดใชถอยคําใหกระทัดรัดและส่ือความหมายไดชัดเจน แลวนําไปปรึกษากับอาจารยท่ี
ปรึกษาตอไป 
 
  1.2.1.4 วิธีทดสอบการยอมรับหัวขอเร่ือง 
  เพื่อใหแนใจวาอาจารยท่ีปรึกษาจะยอมรับหัวขอเร่ืองหรือไม จะตองทดสอบ 
ดวยการตั้งคําถามตัวเองวา 
  1) หัวขอท่ีจะศึกษานั้นเปนเร่ืองท่ีเคยมีผูศึกษามากอนแลวหรือไม 
  2) ถามี ทําไมจึงยังตองการศึกษาเร่ืองนี้ มีประเด็นไหนท่ีนาสนใจ หรือยังไมมีคําตอบท่ี
ชัดเจน มีเหตุผลอะไรท่ีทําใหเราสนใจเร่ืองท่ีมีบุคคลอ่ืนเคยศึกษามากอนแลว 
  3) หากถายังไมมีผูศึกษามากอน จะหาขอมูลไดจากที่ไหน ความรูใหมท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การศึกษานี้ จะเปนประโยชนอยางไร 
 
 1.2.2 เคาโครงวิทยานิพนธ 
 กอนท่ีนักศึกษาจะเริ่มลงมือทําการศึกษาเพื่อจัดทําเปนวิทยานิพนธนั้น จําเปนตองมีการ
นําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ (Research Proposal) ตอคณะ โดยผานความเห็นชอบจากอาจารย 
ท่ีปรึกษามาแลว  จากนั้นใหทางคณะดําเนินการจัดสอบหัวขอและเคาโครงของการศึกษา 
ซ่ึงนักศึกษาตองสอบและไดรับการอนุมัติผลการสอบ “ผาน” จึงจะเร่ิมลงมือทําการศึกษาได 
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 เคาโครงวิทยานิพนธ ควรมีความยาวไมเกิน 30 หนากระดาษ ประกอบดวยหัวขอหลัก ๆ 
ดังตอไปนี้ 
  1. ช่ือหัวขอโครงการวิจยั 
  2. คําสําคัญ 
  3. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  4. คําถามหรือโจทยวจิัย 
  5. วัตถุประสงคในการวจิัย 
  6. สมมติฐานการวิจยั (ถามี) 
  7. ขอบเขตของการวิจยั 
  8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดของการวจิัย 
  10. ระเบียบวิธีวิจัย 
  11. แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  12. บรรณานุกรม 
 
 ขอพึงระมัดระวังในการเขียนเคาโครงการวิจัย คือ ความถูกตอง ตรงประเด็นและชัดเจนของ
เนื้อหาในแตละหัวขอ เคาโครงการวิจัยไมควรส้ันเกินไป จนผูอานไมทราบวาผูเขียนตองการ 
จะศึกษาอะไร หรือเคาโครงงานวิจัยก็ไมควรยาวเกินไปจนคลุมเครือ เยิ่นเยอไมกระชับ ในการเขียน
เคาโครงการวิจัยนั้น นักศึกษาควรหาความรูเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑและวิธีการเขียนในแตละหัวขอ 
โดยศึกษาจากคูมือนี้ ซ่ึงจะแนะนําไวเพียงแนวทางกวาง ๆ ดังนี้ 
 
  คําสําคัญ 
  เปน Keyword ของงานวิจัย ควรมีอยางนอย 3-5 คํา และไมเกิน 6-10 คํา 
ซ่ึงคําเหลานี้ ควรมีอยูในหัวขอและ คําถาม/โจทยวิจัยดวย คําสําคัญจะถูกนําไปใชเปนฐานขอมูลเพื่อ
การสืบคนวิทยานิพนธและงานวิจัย ฉะนั้นถากําหนดคําสําคัญไมตรงกับเนื้อหา จะทําใหไมมีผูใด
สามารถสืบคนงานวิทยานิพนธหรืองานวิจัยของเราพบ 
 
  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  เปนสวนท่ีเนนถึงปญหาท่ีผูเขียนช้ีใหเห็นวา หัวขอท่ีเลือกมาเปนปญหาเดนและสําคัญ
ท่ีผูเกี่ยวของใหความสนใจอยางยิ่ง รวมท้ังการสรุปปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต
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ประกอบกับทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีมีผูเสนอไว ในการเขียนสวนนี้ผูเขียนตองเขียนใหผูอานหรือ
อาจารยท่ีปรึกษาเขาใจวา ปญหาท่ีจะทําการศึกษาน้ันเปนปญหาสําคัญจริง ๆ ซ่ึงแนวการเขียนนั้น
ตองตอบปญหาท่ีผูวิจัยตองตรวจเอกสารมาอาง สนับสนุน รวมท้ังทําใหทราบไดวามีผูใดได
ทําการศึกษาปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวพันกับปญหานี้มากอนแลว หรือไมและศึกษาอยางไรบาง 
 
  คําถามหรือโจทยวิจัย 
  หมายถึง ขอความหรือประโยคที่เปนประเด็นคําถามหลักท่ีนําไปสูการสรางองคความรู 
การใชความรู และผลท่ีเกิดจากการใชความรู ซ่ึงมักเขียนโดยอิงจากช่ือหัวขอวิจัย ในรูปแบบของ
ประโยคคําถาม 
 
  วัตถุประสงคในการวิจัย 
  การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย ตองระบุใหชัดเจนและรัดกุมจากปญหาที่นักศึกษา
ตองศึกษา และผลคือคําตอบท่ีตองการศึกษา จากเร่ืองท่ีกําหนดการเขียนวัตถุประสงคกับหัวขอ
ศึกษาตองสอดคลองกัน โดยเขียนเรียงลําดับเปนขอ ๆ ดังนี้ 
   ตัวอยาง 
   - เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือท่ีมีตอขอความส้ันการคา 
   - เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือของผูใหบริการเครือขายตาง ๆ  
     วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
   - เพื่อวิเคราะหวาขอความส้ันการคาประเภทใดท่ีผูใชโทรศัพทมือถือมีความ
     ตองการมากนอยอยางไร 
   - เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเลือกต้ัง ส.ว. และ ส.ส. 
 
  สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 
  สมมติฐาน หมายถึง ขอความที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ของการวิจัย
เปนการสันนิษฐาน หรือความคาดหมายท่ีผูศึกษาไดกําหนดข้ึนไวลวงหนาถึงทิศทางความสัมพันธ
ของตัวแปร โดยอาศัยความรูจากการตรวจสอบเอกสาร การเขียนสมมติฐานสามารถเขียนได  
2 รูปแบบคือ (1) รูปแบบของสมมติฐานวิจัย ซ่ึงเปนขอความหรือประโยคบอกเลาท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธของตัวแปรท่ีผูวิจัยคาดหมายเอาไว (2) รูปแบบของสมมติฐานทางสถิติ ซ่ึงเขียนใน
รูปแบบของ สมมติฐานศูนย (H0) และสมมติฐานทางเลือก (Ha หรือ H1) ซ่ึงเม่ือทดสอบตามวิธีการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติแลวตัวแปรตาง ๆ อาจมีความสัมพันธกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือ
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อาจไมมีความสัมพันธกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติก็ได 
   สมมติฐานท่ีดี ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
   - ตองเขียนขอความเฉพาะเจาะจง 
   - มีความคิดรวบยอดท่ีชัดเจน สามารถใหคําจํากัดความได 
   - สามารถทดสอบไดดวยเทคนิคทางสถิติท่ีมีอยู 
   - เกี่ยวของกับทฤษฎีท่ีมีอยู 
 
  ขอบเขตของการวิจัย 
  เปนการกําหนดขอบเขตความชัดเจนของการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมทุกดานท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย 
  - ขอบเขตดานภูมิศาสตร คือสถานท่ีท่ีศึกษา 
  - ขอบเขตดานประชากรศาสตร คือประชากรท่ีทําการศึกษา 
  - ขอบเขตดานตัวแปร คือการกําหนดวามีตัวแปรกี่ตัว กี่ประเภท 
  - ขอบเขตดานประเด็นท่ีศึกษา คือขอบเขตเนื้อหา ทฤษฎีท่ีทําการศึกษาวาครอบคลุม
แคไหน 
  - ขอบเขตดานระยะเวลา เวลาท่ีจะใชในการศึกษา 
 
  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  หมายถึงสวนท่ีผูศึกษาคาดวาผลลัพธท่ีไดจากการศึกษานั้นเปนประโยชนในทาง
วิชาการ และ/หรือ ในทางปรับปรุงนําไปใชกับหนวยงาน หรือตอแวดวงวิชาการหรือตอสังคม
อยางไรบาง 
 
  การทบทวนวรรณกรรม 
  สําหรับในเคาโครงวิทยานิพนธนั้น หมายถึง ทบทวนวรรณกรรมฉบับยอ (ฉบับเต็มอยูใน
รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ) ซ่ึงเปนการเขียนผลการศึกษาเบ้ืองตนและผลการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
การวิจัยในลักษณะสังเคราะห (ไมใชเขียนยอ) และเขียนแสดงขอมูลท่ีเปนแนวคิดและองคความรูกอนการ
วิจัยท่ีสอดคลองกับกรอบแนวคิดหรือฐานความคิดในการวิจัย กรณีการวิจัยในทองถ่ินขอมูลจากการศึกษา
เบ้ืองตนอาจเปนขอมูล เกี่ยวกับความรูของบุคคล ส่ิงของ หรือปรากฏการณ ท้ังนี้ผลการศึกษาดังกลาว คือ
ฐานแนวคิด ความรู ท่ีการวิจัยคร้ังนี้เปนการตอยอดองคความรูเดิมท่ีไดสืบคนมา 
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  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  แสดงถึงชุดความคิดท่ีประกอบกันเปนโครงสรางแบบเช่ือมโยงและนําไปสูการตอบ
โจทยและคําถามวิจัยได เขียนแสดงเปนตัวแบบ (Model) หรือ วาดเปนภาพกราฟฟก หรือเขียน
บรรยาย หรืออาจผสมผสานกัน 
 
  ระเบียบวิธีวิจัย 
  เปนสวนท่ีระบุถึงวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค โดยแยก
เปนสวนยอย ๆ 5 สวนคือ 

1. แผนการวิจัย คือ เลือกประเภทของการวิจัย อธิบายวิธีการวิจัยวาเปนเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ บอกมิติเวลาของการวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ จํานวน ชนิดประชากรท่ีตองการศึกษา กลุม
ตัวอยาง การคํานวณกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บตัวอยาง 

3. เคร่ืองมือท่ีใช คือ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย วิธีการสรางเคร่ืองมือและวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

4. การรวบรวมขอมูล คือ ประเภทของขอมูลท่ีตองการและวิธีการรวบรวมขอมูล ซ่ึง
ขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ 

5. วิธีการวิเคราะหขอมูล คือ การกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา หรือเชิง
ปริมาณ รวมท้ัง การบอกใหทราบถึงวิธีการทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
และการพิสูจนสมมติฐานทางสถิติ ตลอดจนเทคนิคทางวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร หรือเทคโนโลยีท่ีใช 

 
  แผนและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  การระบุชวงระยะเวลาท่ีจะใชในการศึกษา นับต้ังแตเร่ิมเสนอโครงการจนถึงการพิมพ
รายงานและเขารูปเลม โดยผานการอนุมัติจากอาจารยผูควบคุม หรืออาจารยท่ีปรึกษา สามารถ
กําหนดข้ันตอนท่ีสําคัญ ๆ โดยแสดงเปนแผนการดําเนินงาน หรือ แกนตชารท (Gant Chart)  
 
  บรรณานุกรม 
  รายการเอกสารตาง ๆ ท่ีไดอางอิงไวแลวท้ังหมดในเอกสาร ต้ังแตตนจนจบ ผูเขียน
รายงาน ตองเขียนใหถูกตองตามหลักและวิธีการเขียนเอกสารอางอิงตาง ๆ รูปแบบการเขียนตอง
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันตลอดท้ังเลม ใหศึกษารูปแบบการเขียนไดในคูมือเลมนี้ 
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1.3 ลักษณะของวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ  
 
 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพเปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถและความประณีตของผูจัดทํา
วิทยานิพนธนั้น ในดานผลลัพธ วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ คือ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เปนประโยชน และ
ผูอานหรือผูสนใจสามารถนําไปใชอางอิง หรือใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการทําวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ตอไป อยางไรก็ตาม การนําเสนอผลงานวิจัยท่ีทําเปนรูปเลมวิทยานิพนธ จําเปนตองมีคุณภาพดวย 
เชนกัน ในท่ีนี้ขอกลาว ถึงลักษณะท่ีสําคัญของรูปเลมวิทยานิพนธ ท่ีมีคุณภาพ ควรมีลักษณะดังนี้ 
 
  รูปเลมวิทยานพินธ 
  ควรมีลักษณะของรูปเลมท่ีมีความคงทน  ใชกระดาษแข็งหรือวัสดุท่ีใชทําปกนอกของ
เลม วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพดี  มีความประณีตในการเขาเลม ไมฉีกขาดงาย ท้ังในสวนของปกหนา 
หรือสวนท่ีเปนเนื้อหาของเลม ตองมีความเรียบรอย ไมมีสวนของของเนื้อหาดานในท่ียื่นลํ้าออกมา 
จากสวนปกหนา  ซ่ึงแสดงใหเห็นว า  การรวมเลมหรือการตัดกระดาษบริเวณขอบเนื้อใน 
วิทยานิพนธ เรียบรอย  นอกจากนี้ กระดาษและหมึกท่ีใชในการพิมพตองมีคุณภาพดีตรงตาม  
ขอกําหนด หรือดีกวาท่ีกําหนด 
 
  ความยาวและความหนา 
  วิทยานิพนธท่ีมีเนื้อหายาวมากทําใหขนาดของเลมวิทยานิพนธ มีความหนามากเกินไป  
ในขณะท่ีวิทยานิพนธ บางเล มมี เนื้อหาท่ีน อยเกินไป  อาจทําให  ผู อ  านขาดรายละเอียด 
ท่ีสําคัญ  และ/หรือ อาจเปนปญหาสําคัญในการเขาเลมท่ีมีสันปกท่ีบางเกินไป ไมสามารถใสตัวอักษร
ช่ือเร่ืองและช่ือผูจัดทําวิทยานิพนธไดชัดเจน นั่นคือ วิทยานิพนธ ท่ีดีควรมีความยาวของขอความ
ท้ังหมดในเลมท่ีเหมาะสม  ซ่ึงแสดงถึงความสามารถ ของผูเขียนในการใชภาษาท่ีกะทัดรัด  ทําใหผู
อานเขาใจงาย  มีความยาวของเน้ือหาไมมากหรือนอยเกินไป 
 
  สวนท่ีสําคัญท่ีสุดสวนหน่ึงของเลม วิทยานิพนธ คือ บทคัดยอ (Abstract)  ซ่ึงเปนสวน
ท่ีสรุปสาระสําคัญท้ังหมดของวิทยานิพนธนั้น โดยครอบคลุมวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย วิธีการ
ดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ ตองเขียนบทคัดยอใหส้ันท่ีสุด 
ไมควรเกิน 500 คํา หรือตองไมเกินสองหนากระดาษ และพิมพตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
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  ภาษา 
  ภาษาท่ี ใช  ในเล ม  วิทยานิพนธ  ไม  ว  าจะ เป นภาษาไทย  หรือ  ภาษาอังกฤษ   
ตองเปน “ภาษาเขียน” ไมใช “ภาษาพูด” หรือ “ภาษาแสลง” หรือ “ภาษาสํานวน”  ยกเวน แตเม่ือมี 
ความจําเปนตองใช ดังนั้นภาษาที่เขียนตองมีความหมายที่ถูกตอง แมนยํา หากผูเขียนไมม่ันใจหรือ
เกิดความสงสัย ตองตรวจวอบจากพจนานุกรมท่ีเปนมาตรฐานตรวจสอบความถูกตองทุกคร้ัง  
นอกจากนี้ในปจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการพิมพสวนใหญมีการจัดคําและตัดคํา 
ระหวางบรรทัดโดยอัตโนมัติ  ทําใหบางคร้ังมีความผิดพลาดในการตัดคําเกิดข้ึน  ดังนั้น ผูเขียนวิทยานิพนธ
จําเปนตองมีการตรวจสอบความถูกตอง โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในเชิงเนื้อหา และความหมายของ
ประโยคดวยทุกคร้ัง 
 
  ความสมดุลของสวนประกอบ  
  วิทยานิพนธท่ีดีตองมีความสมดุลของสวนประกอบตาง ๆ ในเลม เชน บทนํา ไมควรมี
ความยาวมากกวาตัวเร่ือง บทสรุปควรมีความกะทัดรัดและมีความยาวเหมาะสมกับท่ีเปนการสรุป 
เปนตน  การอางอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน การอางบทความจากเอกสารอางอิงอื่น ไมควรทํา
การคัดลอกบางสวนของบทความมาพิมพเรียงตอกัน แตควรสรุปเนื้อหาที่ตองการอางถึงนั้น ใหส้ัน 
และกระชับ แตยังคงไวซ่ึงใจความสําคัญ แทนการคัดลอกจากบทความมามากเกินความจําเปน 
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บทท่ี 2 
 

ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ 
 

2.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ  
 
 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(ปริญญาเอก) และนักศึกษามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) โดยถือวา การทําวิทยานิพนธเปนสวนสําคัญ 
สวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาดังกลาว 
 
 โดยท่ัวไป แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
มีลําดับข้ันตอนท่ีเหมือนกัน คือ การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ (ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหลักสูตร) 
การจัดทําและเสนอเคาโครง  การสอบเพื่อขออนุมัติเคาโครง   การทําวิจัยตามเคาโครงท่ีไดรับการ
อนุมัติ  การเขียนเลมรายงาน  การสอบปองกัน การสงรูปเลมและแผนบันทึกขอมูลตอคณะ และการ
เสนอขออนุมัติปริญญา 

 การทําวิทยานิพนธ จะถือวาเสร็จสมบูรณตอเม่ือ นักศึกษาไดรับการอนุมัติปริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  
 

2.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
 2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีมีความสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 
 2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ี
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มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 
 2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจารยท่ีปรึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ตองเปนผูท่ีไดรับปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไม ตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีมีความสัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัย ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา 
 2) อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
มี คุณวุ ฒิป ริญญา เอกห รือ เ ที ยบ เท า  หรือ เปน ผู ดํ า ร ง ตํ าแหน งทางวิ ช าการไม ตํ่ า กว า 
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย
ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 

2.3 คุณสมบติัและองคประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
แตง ต้ัง ข้ึน  เพื่อทําการสอบวิทยานิพนธ  โดยกําหนดใหมีกรรมการคนหนึ่ง เปนประธาน 
กรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติ และองคประกอบดังนี้ 
 
 2.3.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ประกอบดวยคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน 4 คน 
แตไมตํ่ากวา 3 คน ไดแก อาจารยประจํา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาท่ีเปนกรรมการสอบ 
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ โดยกรรมการตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 2.3.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกอบดวยคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน 5 คน 
ไดแก อาจารยประจํา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธกันอยางนอย 1 คนเพื่อทําหนาท่ีเปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ โดยกรรมการตองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพือ่รับปริญญา 
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บทท่ี 3 
 

รูปเลมวิทยานิพนธ  
 

3.1 สวนประกอบของเลมวิทยานิพนธ  
 
 การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธจําเปนตองจัดรูปแบบใหถูกตองตามขอกําหนด ของมหาวิทยาลัย 
โดยแบงเปน 5 สวนตามลําดับ คือ สวนนํา สวนเนื้อเร่ือง สวนอางอิง สวนภาคผนวก และ  
สวนประวัติผูวิจัย (ตัวอยางเลมวิทยานิพนธ แสดงในภาคผนวก ค) 
 
 3.1.1 สวนนํา  
 เปนสวนตนของเลมวิทยานพินธ ประกอบดวย  
  3.1.1.1 ปกนอก เปนปกแข็ง สีดํา เดินตัวอักษรสีทองท้ังหนา รายละเอียดประกอบดวย 
  1) ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขนาดความสูง 3.75 ซม.  
วางกึ่งกลางปก  หางจากขอบกระดาษบน 2.5 ซม.  
  2) ช่ือเร่ืองภาษาไทย 
  3) ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ 
  4) ช่ือของนักศึกษา ใหระบุเพียง ช่ือ นามสกุล ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยกเวน 
หากมี ยศ  ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม  สมณศักดิ์ ใหระบุดวย (ดูตัวอยางในภาคผนวก) 
  - ระบุขอความไวสวนทายของหนา ดังนี ้
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร................................ 
สาขาวิชา (ถามี) ………………………คณะ................................. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ปการศึกษา   XXXX 

 
ลิขสิทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

 
ภาพท่ี 3.1 ตัวอยางขอความสวนทายของปกหนาวิทยานิพนธ 
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   - สันปกนอก    ประกอบดวย - ช่ือวิทยานิพนธ  ช่ือ นามสกุล ผูทํา ปการศึกษา 
ท่ีสอบผาน 
  3.1.1.2 ใบรองปก เปนกระดาษวาง 1 แผน  
  3.1.1.3 ปกใน ภาษาไทย (ดูตัวอยางในภาคผนวก) 
  3.1.1.4 ปกใน ภาษาอังกฤษ(ดูตัวอยางในภาคผนวก) 
  3.1.1.5 หนาอนุมัติ ภาษาไทย มีรายนามและลายมือช่ือของคณะกรรมการสอบ และ 
คณบดี เปนภาษาไทย (ดูตัวอยางในภาคผนวก) 
  3.1.1.6 หนาอนุมัติ ภาษาอังกฤษ มีรายนามและลายมือช่ือของคณะกรรมการสอบ และ 
คณบดี เปนภาษาอังกฤษ (ดตัูวอยางในภาคผนวก) 
  3.1.1.7 กิตติกรรมประกาศ เปนการกลาวคําขอบคุณผูท่ีชวยเหลือ และใหความรวมมือ 
ในการศึกษาคนควา ความยาวไมควรเกิน 2 หนา และพิมพช่ือนักศึกษาทายขอความ (ดูตัวอยางใน
ภาคผนวก) 
  3.1.1.8 บทคัดยอภาษาไทย ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนขอมูลวิทยานิพนธไดแก ช่ือ
หัวขอวิทยานพินธ ช่ือนามสกุลนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) ปการศึกษาที่
สําเร็จ และสวนของบทคัดยอ ซ่ึงเปนเนื้อความยอของการศึกษาท้ังเลม ควรชัดเจน กะทัดรัด ไมควรเกนิ 
500 คํา และตองไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 
  3.1.1.9 บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีขอความและรูปแบบเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาไทย  
  3.1.1.10 สารบัญ เปนรายการท่ีแสดงสวนประกอบสําคัญท้ังหมดของเลมรายงาน  
โดยมีเลขหนากํากับแตละสวนท่ีเรียงตามลําดับของเน้ือหาในเลมรายงาน  
  3.1.1.11 สารบัญตาราง เปนรายการที่ระบุช่ือและตําแหนงหนาของตารางท้ังหมดท่ี
ปรากฏในรายงาน รวมท้ังตารางในภาคผนวกดวย โดยเรียงตามลําดับกอนหลังท่ีปรากฏในรายงาน  
  3.1.1.12 สารบัญภาพ เปนรายการที่ระบุช่ือและตําแหนงหนาของรูปท้ังหมดท่ีปรากฏ
ในรายงาน รวมท้ังรูปในภาคผนวกดวย โดยเรียงตามลําดับกอนหลังท่ีปรากฏ  
  3.1.1.13 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ เปนสวนท่ีใหคําอธิบายหรือขยายความสัญลักษณ 
และคํายอตาง ๆ ท่ีปรากฏในรายงาน  
 
 3.1.2 สวนเนื้อเร่ือง 
 สวนท่ีแสดงถึงรายละเอียดของวิทยานิพนธ การนําเสนอจํานวนบท ข้ึนอยูกับความเหมาะสม
ของการวิจัยในแตละประเภท โดยไดผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาเปนหลัก โดยปกติ 
แบงเปน 5 บท ดังนี้  
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  3.1.2.1 บทท่ี 1 บทนํา  
  3.1.2.2 บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  3.1.2.3 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการศึกษา 
  1) กรณีหลักสูตรสายสังคมศาสตร คือ วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ข้ันตอนการศึกษา 
  2) กรณีหลักสูตรสายวิทยาศาสตร คือ การดําเนินการ 
  3.1.2.4 บทท่ี 4 ผลการวิจัย หรือ ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1) กรณีหลักสูตรสายสังคมศาสตร คือ ผลการวิจัย หรือ ผลการวิเคราะหขอมูล 
  2) กรณีหลักสูตรสายวิทยาศาสตร คือ ผลดําเนินงาน และวิจารณ 
  3.1.2.5 บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล (ถามี) และขอเสนอแนะ  
  1) กรณีหลักสูตรสายสังคมศาสตร คือ สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  2) กรณีหลักสูตรสายวิทยาศาสตร คือ สรุปผล และขอเสนอแนะ 
 
 บทท่ี 1  บทนํา  

 เปนการนําเอาเคาโครงวิทยานพินธ (Proposal) ท่ีผานความเห็นชอบแลวมารายงานไวในบทนี้ 
ซ่ึงประกอบดวย 
  

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 1.2 คําถามการวิจัย หรือโจทยวิจัย 
 1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 ท้ังนี้ สามารถปรับเพิ่มหรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม 
 
 บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เปนการกลาวถึงแนวคิดหรือทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของท่ีผูวิจัยนํามาเปนพื้นฐานในการศึกษานั้น  
รวมถึงการตรวจสอบงานวิจัยท่ีผานมาวา มีนักวิจัยคนอื่นไดดําเนินการวิจัยเร่ืองเดียวกัน หรือ
คลายกันหรือไม การเขียนในสวนนี้ไมใชการยกแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของคนอ่ืนมาวางใน
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ลักษณะของตํารา แตผูวิจัย ตองทําการวิเคราะห สรุป และสังเคราะหออกมา เปนแนวความคิดของ
ตนเอง และในทายบท ก็จะเปนกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย ซ่ึงเปนผลมาจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีผานมานั่นเอง โดยเนื้อหาอาจเรียงลําดับ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ  อธิบายตัวแปรทุกตัว  ทฤษฎีท่ีนํามาใชประกอบรวม ท้ัง
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (ในกรณีท่ีศึกษาเฉพาะองคการใดองคการหนึ่ง) 
 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.3 กรอบแนวคิด 

 ท้ังนี้ อาจเพิ่มหรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม 
 
 บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการศึกษา 

 กรณีท่ี 1 วิทยานิพนธสายสังคมศาสตร  
เปนการนําระเบียบวิธีวิจัยท่ีไดเขียนไวแลวในเคาโครงวิทยานิพนธ มาขยายความใหชัดเจน  

ท้ังเหตุผลแนวคิดในการเลือกวิธีวิจัย  แบบแผนการวิจัย ข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ ในการสุม
ตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล โดยอาจ 
แบงออกเปนสวน ๆ ตามความเหมาะสม แตควรมีการกลาวนําถึงรูปแบบหรือเหตุผลของการเลือก
ระเบียบวิธีวิจัย  โดยกําหนดหัวขอท่ีจําเปน ตามตัวอยาง ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.1.1 ประชากร 
  3.1.2 กลุมตัวอยาง (เชน จํานวน วิธีการสุม) 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ/ แบบ
สังเกต/แบบทดสอบ ฯลฯ ท่ีมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ (ปรับการเรียงไดตามความเหมาะสม) 
  3.2.1 การสรางเคร่ืองมือ (อธิบายวิธีการสรางเคร่ืองมือ และประกอบดวยขอคําถาม
ประเภทใดบาง  มีกี่ตอน  แตละตอนมีเกณฑอยางไร) 
  3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
   3.2.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
   3.2.2.2 ตรวจสอบความเชื่อม่ัน 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  (อธิบายวิธีการเก็บขอมูลวามีการปฎิบัติตามลําดับข้ันตอน
อยางไร) 



17 
 

 

 3.4 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  ใหอธิบาย 2 ประเด็น  ไดแก 
  3.4.1 วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร  เชน ขอมูลท่ัวไปขอมูลเกี่ยวกับองคกร 
   3.4.1.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  3.4.2 วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค  เชน การวิเคราะหระดับความคิดเห็น การ
ทดสอบสมมติฐาน  ท้ังขอท่ี 1 และ 2 อาจพิมพหัวขอดังนี้  (ปรับใหเหมาะสมตามลักษณะของ
งานวิจัย) 
   3.4.2.2 การวิเคราะหปจจัย (X1, X2, X3 …… และ  Y1) หมายถึง ถางานวิจัยใด 
มีวัตถุประสงค  คือ  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของตัวแปร เชน เพื่อศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ดานราคา  ดานชองทางการจัดหนาย ดานการสงเสริมการขาย และการตัดสินใจซ้ือรถยนต 
  3.4.3 การวิเคราะหตามสมมติฐาน 
   3.4.3.1 ผลการวิเคราะห สงผลตอ. 
   3.4.3.2 ผลการวิเคราะห สงผลตอ. 
  3.4.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   3.4.4.1 สถิติพื้นเชิงพรรณา 
   3.4.4.2 สถิติเพื่อเชิงอนุมาน 
 
 ท้ังนี้อาจเรียบเรียงสวนประกอบของบทน้ีกอนหรือหลังตามความเหมาะสม โดยอาจปรับเพิ่ม
หรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม 
 
 กรณีท่ี 2 วิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร 
 บทท่ี 3 การดําเนินงาน 
 เปนการนําระเบียบวิธีวิจัยท่ีไดเขียนไวแลวในเคาโครงวิทยานิพนธ มาขยายความใหชัดเจน 
ท้ังเร่ืองแบบการวางแผนการวิจัย ข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ  โดยจะตองแสดงถึงอุปกรณท่ีใชใน
การวิจัย และวิธีการดําเนินงานวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีเนื้อหา
เรียงลําดับดังนี้ 
 3.1 การวางแผนงาน 
 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 3.3 อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน 
  3.3.1 อุปกรณ 
  3.3.2 วิธีการดําเนินงาน 
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 บทท่ี 4 ผลการวิจัย หรือ ผลการวิเคราะหขอมูล 

 กรณีท่ี 1 วิทยานิพนธสายสังคมศาสตร  
 ในสวนนี้เขียนเพื่อใหทราบถึงผลของการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวมรวมไดตามระเบียบวิธีการ
วิจัยในบทท่ี 3 โดยการวิเคราะหนั้นตองตอบสนองและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงอาจ
นําเสนอเปนเชิงพรรณนา หรือเชิงสถิติ หรือเชิงผลการทดลอง หรือการทดสอบสมมติฐาน หรือ
ผลลัพธอ่ืน ๆ ท่ีไดกําหนดไวกอนแลว  มีเนื้อหาอาจเรียงลําดับ ดังนี้ 
 
 ผลการวิจัย (ใหใสผลการวิเคราะหเปน 2 ประเด็น) 
 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตร เชน ขอมูลท่ัวไป  ขอมูลเกี่ยวกับองคการ 
 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค เชน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็น  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน 

 ท้ังขอ 4.1 และ 4.2 ควรปรับใหเหมาะสมตามลักษณะของงานวิจัย   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะหทางประชากรศาสตร  
  4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม 
  4.1.2 ขอมูลเก่ียวกับสถาบัน (ถามีขอคําถามเก่ียวกับองคการ เชน ลักษณะองคการ ระย
เวลา ในการดําเนินการ หรือ ขนาดองคการ 
 4.2 ผลการวิเคราะหปจจัย (X1,  X2, X3 …และ Y1) หมายถึง ถางานวิจัยใดมีวัตถุประสงค 
คือเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของตัวแปร เชน เพื่อศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนาย  ดานการสงเสริมการขาย  และการจัดสินใจซ้ือรถยนต 
  4.2.1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย (เฉพาะตัวแปรอิสระ = X) 
  4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจซ้ือรถยนต (เฉพาะตัวแปรตาม = Y) 
 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  4.3.1 ผลการทดสอบ 
  4.3.2 ผลการทดสอบ 

 ท้ังนี้ อาจปรับเพิ่มหรือลดหวัขอไดตามความเหมาะสม 
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 กรณีท่ี 2 วิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร  
  

บทท่ี4 ผลดําเนินงาน และวิจารณ 
 ในสวนของผลการดําเนินงานเขียนเพื่อใหทราบถึงผลลัพธของการดําเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัยในบทท่ี 3 สําหรับในสวนการวิจารณจะตองนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและสังเคราะหให
เห็นถึงการตอบสนองและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยโดยมีเนื้อหาเรียงลําดับดังนี้ 
 4.1 ผลดําเนินงาน 
 4.2 วิจารณ 

  หมายเหตุ  การใสสัญลักษณทางสถิติ ใหใชดังตอไปนี ้

ตารางท่ี 3.1 แสดงการใสสัญลักษณทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 บทท่ี 5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 กรณีท่ี 1 วิทยานิพนธสายสังคมศาสตร 
 บทสรุปเปนการสรุปผลการศึกษาจากเนื้อหาท่ีไดกลาวถึงในบทท่ีผานมา การสรุปควรยึด 
วัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพื่อช้ีวาผลการศึกษาไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  
สอดคลอง กับสมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไม และอยางไร 
 
 ในบทนี้ผูวิจัยตองอภิปรายผลการวิจัยดวย กลาวคือการอธิบายหรือใหเหตุผลสนับสนุน
ผลการวิจัยวาทําไมจึงไดผลลัพธเชนนั้น และผลลัพธท่ีไดสอดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยท่ีผานมา
หรือไม ถาไมสอดคลอง นักวิจัยควรอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมสอดคลองนั้นดวย 
 
 เนื้อหาในบทนี้สามารถเพิ่มสวน ขอจํากัดของงานวิจัยเอาไวดวยก็ได ซ่ึงเปนการบอกถึง
ขอจํากัดตาง ๆ ที่มีในการทําวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงผูวิจัยทราบถึงขอจํากัดนั้นดี และนําเสนอเปนขอเสนอแนะ

สัญลักษณ ความหมาย 
μ คาเฉล่ียของประชากร (Mean) 
X  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

SD สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
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ในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 สวนขอเสนอแนะ อาจเปนการเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลที่ไดรับจากการศึกษา นําไป
ปรับใช หรือ พัฒนาแนวคิดในสาขาท่ีเกี่ยวของตอไป ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนควรเปนขอเสนอแนะท่ี
ไดจากการศึกษา เปนขอเสนอแนะใหม ซ่ึงไมใชเร่ืองท่ีรูกันแลว และเปนขอเสนอแนะท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติได แมวาจะมีขอจํากัดตาง ๆ อยูบางก็ตาม โดยเนื้อหาอาจเรียงลําดับ ดังนี้ 
 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  (สรุปผลทางประชากรศาสตรเฉพาะสวนมากท่ีสุด  พรอมท้ังสรุปผล
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย) 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย (นําผลสรุปจากการทดสอบสมมติฐานมาอธิบายใหไดวา ผลท่ีได 
ยอมรับ หรือปฏิเสธ เพราะอะไร (เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีนักวิจัยตองทําใหได) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของใคร 
 5.3 ขอเสนอแนะใหเสนอผลการวิจัยเปน 3 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย
ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ และขอเสนอแนะในงานวิจัยในอนาคต 

 ท้ังนี้อาจเรียบเรียงสวนประกอบของบทน้ีกอนหรือหลังตามความเหมาะสม  โดยอาจเพิ่ม
หรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม 

 กรณีท่ี 2 วิทยานิพนธสายวิทยาศาสตร 

 บทท่ี 5 สรุป และขอเสนอแนะ 
 บทสรุปเปนการสรุปผลการวิจัยจากเน้ือหาท่ีไดกลาวถึงในบทท่ีผานมา การสรุปควรยึด
วัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพื่อช้ีวาผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไม และอยางไร 
 
 สวนขอเสนอแนะ อาจเปนการเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลท่ีไดรับจากการวิจัย นําไปปรับใช
หรือพัฒนาแนวคิดในสาขาท่ีเกี่ยวของตอไป ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนควรเปนขอเสนอแนะท่ี
ไดจาการศึกษา และเปนขอเสนอแนะใหมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได โดยมีเนื้อหาเรียงลําดับดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 ขอเสนอแนะ 
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 3.1.3 สวนอางอิง  
 คือ รายการเอกสารอางอิง หรือ บรรณานุกรม  ซ่ึงเปนสวนท่ีแสดงถึงท่ีมาของความรูท่ีศึกษา
และนํามาใชประกอบเพ่ือการเขียนรายงาน  เชน  ช่ือหนังสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ตลอดจนวิธีการ
ไดมาของขอมูล เชน การสัมภาษณ  ส่ืออิเล็คทรอนิคส  เปนตน โดยรูปแบบการอางอิงและการเขียน
บรรณานุกรมจะแสดงรายละเอียดในบทที่ 4  
 
 3.1.4 สวนภาคผนวก  
 ภาคผนวก คือ สวนประกอบท่ีเพิ่มเขามาเพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณของขอมูล  เนื้อหา 
และกระบวนการศึกษาคนควา  เชน แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ   นอกจากนี้อาจมีรายละเอียด
ปลีกยอยอ่ืน ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของในการศึกษา รูปภาพกิจกรรม เปนตน  

 
หนาแรกของภาคผนวกใหข้ึนหนาใหม ไมตองพิมพเลขหนา (แตนับหนาตอเนื่องจากหนา 

กอน)  และมีคําวา “ภาคผนวก” อยูกลางหนากระดาษ หากมีหลายภาคผนวก ใหแยกเปน “ภาคผนวก 
ก”  “ภาคผนวก ข” “ภาคผนวก ค” ตามลําดับ และข้ึนหนาใหม เม่ือข้ึนภาคผนวกใหม 
 
 3.1.5 สวนประวัติผูวิจัย  
 เปนการเขียนประวัติของนักศึกษาเอง โดยมีความยาวไมเกิน 1 หนา ครอบคลุมขอมูล  ช่ือ-
นามสกุล วัน เดือน ปเกิด จังหวัดและประเทศท่ีเกิด ประวัติการศึกษา ตําแหนง และ สถานท่ีทํางาน 
(ถามี) 
 

3.2 การพิมพวิทยานิพนธ  
 

ในการพิมพวิทยานิพนธนั้น นักศึกษาตองจัดพิมพตามมาตรฐานท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนด ดังนี้  
 
 3.2.1 กระดาษพิมพ  
 กําหนดมาตรฐานกระดาษท่ีใชพิมพเปนกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4  
และไมตํ่ากวา 80 แกรม ใหพิมพเพียงหนาเดียว 
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 3.2.2 มาตรฐานการพิมพ  
  3.2.2.1 พิมพหนาเดียวของกระดาษท่ีกําหนดมาตรฐานไว 
  3.2.2.2 พิมพโดยใชคอมพิวเตอร และเคร่ืองพิมพเลเซอร 
  3.2.2.3 พิมพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับพิมพเอกสารท่ัวไปเทานั้น เชน 
Microsoft Word  
 3.2.2.4 การพิมพตัวอักษรดวยภาษาไทย ใหนักศึกษาเลือกใชตัวพิมพ (Font) ไดแก 
Angsana New เทานั้น และตองพิมพเปนตัวพิมพเดียวกนัตลอดท้ังเลม (ภาษาอังกฤษท่ีมีแทรกใน
ภาษาไทยใหใชตัวพิมพชนิดเดียวกันกับตัวอักษรภาษาไทย)   
  1) ขนาดตัวอักษร 16 พอยต สําหรับตัวอักษรธรรมดา ท่ีเปนตัวพื้น  
  2) ขนาดตัวอักษร 18 พอยต ตัวหนา (Bold) เม่ือพิมพช่ือบทและหัวขอสําคัญ    
  3) ขนาดตัวอักษร 16 พอยต ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอยอย  
 
 กรณีหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ท่ีกําหนดใหการพิมพวิทยานิพนธ 
เปนภาษาอังกฤษท้ังเลม ใหใชตัวพิมพ (Font) Time New Roman ดังนี้  
  1) ขนาดตัวอักษร 12 พอยต สําหรับตัวอักษรธรรมดา ท่ีเปนตัวพื้น 
  2) ขนาดตัวอักษร 14 พอยต  ตัวหนา (Bold) เม่ือพิมพช่ือบทและหัวขอสําคัญ 
  3) ขนาดตัวอักษร 12 พอยต ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอยอย  
  3.2.2.5 การเวนวางขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวท้ัง 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) ในสวนนําท้ังหมด ใชตัวอักษรกํากับหนา โดยถาเขียนดวยภาษาไทย ใหใชตัวอักษร
เรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค,…) แตถาเขียนดวยภาษาอังกฤษ ใชเลขโรมันกํากับ
หนา (i, ii, iii, …) โดยใหเร่ิมต้ังแตหนากิตติกรรมประกาศ 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) ตําแหนงเลขหนาหรืออักษรประจําหนาใหอยูดานบนขวา ใหพิมพหางจากริม
กระดาษสวนบน 2 เซนติเมตร และใหอยูในแนวเดียวกับขอบขวามือ 
  3.2.2.7 การพิมพตัวอักษรแรก   เม่ือมียอหนา หรือข้ึนยอหนาใหม 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 ขอความท่ีคัดลอกมา (Quotation) จากแหลงเอกสารอางอิงอ่ืนใหพิมพดังนี้  
  1) ถาขอความที่คัดลอกมาเม่ือพิมพแลวมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัดพิมพ ใหพิมพ
ตอเนื่องไปในเน้ือความนั้นไดเลยโดยไมตองข้ึนบรรทัดใหม และใหใสขอความท่ีคัดลอกมาไวใน
ระหวางเคร่ืองหมายอัญประกาศ “    ” แสดงตัวอยางดังภาพท่ี 3.2 
 

 
 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของการเลนวา  
“เลน หมายถึง ทําเพื่อสนุกหรือผอนอารมณ” (พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2525: 133)  
 

ภาพท่ี 3.2  แสดงตัวอยางการคัดลอกขอความท่ีไมเกิน 3 บรรทัด 

 
  2) ถาขอความท่ีคัดลอกมาเกิน 3 บรรทัดพิมพ ไมตองใชเคร่ืองหมายอัญประกาศ แตให
พิมพข้ึนบรรทัดใหม โดยเวนกั้นระยะหนา 6 ชวงตัวอักษรจากขอบซาย และก้ันระยะหลัง 6 ชวง
ตัวอักษรจากขอบขวา แลวเร่ิมพิมพขอความท่ีตองการคัดลอก โดยระยะหางระหวางบรรทัดสุดทาย
ของขอความในเนื้อหากับบรรทัดแรกของขอความท่ีคัดลอกใหเวน 1 บรรทัดพิมพ แสดงตัวอยางดัง
ภาพท่ี 3.3 
  3) ถาตองการเวนขอความท่ีคัดลอกออกมาบางสวน ใหพิมพเคร่ืองหมายจุด (Ellipsis 
dots) สามคร้ัง โดยพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร (…)  
 
 
 
 

ขอความท่ีคัดลอก 
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 กําพล อัศวกุลชัย (2548)  กลาววา  
 

โลกยอมมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ในโลกธุรกิจก็เชนเดียวกัน  คล่ืนของ
ความเปลี่ยนแปลงลูกใหมที่กําลังวิ ่งเขามาหาองคกรธุรกิจ ประกอบแนวคิด
สําคัญทางเศรษฐศาสตร ดังกลาวขางตนกอใหเกิดเขตการคาเสรี (Free Trade Area: 
FTA) ข้ึนในโลก ... ยังมีการสงออกสินคา และนําเขาสินคาระหวางกันมากข้ึน และ
จะเปนคูคาท่ีใกลชิดกันมากกวาประเทศท่ีมิไดเขารวมในเขตการคาเสรี จะเห็นว
าในชวงท่ีการเจรจาการคาในระดับพหุภาคีประสบปญหาประเทศตาง ๆ ไดหัน
มาใชแนวทางการรวมกลุมทางภูมิภาคและการเจรจาแบบทวิภาคีกันมากข้ึนอยาง
เห็นไดชัด 

ภาพท่ี 3.3  ตัวอยางการคัดลอกขอความท่ีเกิน 3 บรรทัด 
 
  3.2.2.11 การพิมพบรรณานุกรมทายเลม ใหข้ึนหนาใหม พิมพคําวา “บรรณานุกรม”  
ดวยตัวอักษรขนาด 18 ตัวเขม (ชนิดตัวอักษรเดียวกับขอความ คือ Angsana New) ไวกลางหนา
กระดาษหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 ซม. แลวพิมพรายการอางอิงโดยแยกภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ 
 
  การพิมพบรรณานุกรมจะเร่ิมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดกั้นระยะด
านซาย  ในกรณีท่ีเอกสารบางรายการมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอไปใหยอหนา 8 ชวง
ตัวอักษร กรณีมีเอกสารมากกวา 1 รายการ ไมตองเวนบรรทัดระหวางรายการ 

 3.2.3 การแบงบทและหัวขอในบท 
 
 บท (Chapter)  
 เม่ือเร่ิมบทใหมจะตองข้ึนหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบท ใหพิมพคําวา “บทท่ี” หรือ 
“CHAPTER” ไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ สวน “ช่ือบท” ใหพิมพไวตรงกลางหนา
กระดาษเชนกัน ช่ือบทท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2 - 3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ
เรียงลงมาเปนลักษณะสามเหล่ียมกลับหัว และไมตองขีดเสนใต (ตัวอยางแสดงในรูปท่ี 3.4)  

ขอความท่ีคัดลอก 
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 หัวขอสําคัญ หรือ หัวขอใหญ  
 การพิมพหัวขอใหญ ควรกําหนดลําดับท่ีของหัวขอกํากับ  เชน  2.1 หมายถึง หัวขอใหญลําดับท่ี 1 
ของบทท่ี 2  เปนตน  โดยกําหนดใหพิมพชิดริมซาย โดยเวน 1 บรรทัด จากบรรทัดกอนหนา  และเวน 1 
บรรทัด หลังจากพิมพหัวขอใหญ (ตัวอยางแสดงในภาพท่ี 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)  โดยแสดงใหดูเปนตัวอยางในภาพท่ี 3.4 ดังนี้  
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ภาพท่ี 3.4  แสดงรูปแบบการพิมพหนาแรกของบท และหวัขอใหญ หัวขอยอย 
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 3.2.4 การจัดทําตาราง   กราฟ   แผนภูมิ และรูปประกอบ 
 รายละเอียดของรูปแบบการพิมพ ตาราง   กราฟ  แผนภมิู  และ รูปประกอบ ท่ีแสดงในเน้ือหา
รายงาน  สามารถสรุปไดดังนี้  
  3.2.4.1 ตารางและรูปจะตองมีหมายเลขประจํา และเรียงตามลําดับ หมายเลขของตาราง
และรูป ประกอบดวย บทท่ี.ลําดับของรูปในบท (ตัวอยางแสดงดังรูปท่ี 3.5, รูป 3.6) 
  3.2.4.2 หัวและทายตารางจะตองเปนเสนคู 
  3.2.4.3 เลขลําดับท่ีและชื่อตาราง (Caption) ใหพิมพอยูสวนบนของตาราง ตําแหนง
กลางหนากระดาษ และพิมพอยูในหนาเดียวกับตาราง 
  3.2.4.4 กรณีท่ีตารางมีความยาวมาก ไมสามารถใหส้ินสุดในหนาเดียวได ใหพิมพสวน
ท่ีเหลือในหนาถัดไป แตจะตองมีลําดับท่ี ช่ือของตาราง และมีคําวา “ตอ” ในวงเล็บ นอกจากนี้ตอง
มีสวนของขอความในตารางรวมอยูดวยในแตละหนาอยางนอย 2 บรรทัด 
  3.2.4.5 ขนาดความกวางของตารางไมควรเกินกรอบหนากระดาษ สําหรับตารางขนาด
ใหญใหพยายามลดขนาดของตารางลงโดยใชการถายยอสวน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมสวน
ตารางท่ีกวางเกินกวาหนาอาจจัดพิมพตามแนวขวางของหนาได 
  3.2.4.6 กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบใหถือวาเปน “รูป” (Figure) โดยรูปจะตองมี
หมายเลขประจําและเรียงตามลําดับ 
  3.2.4.7 ลําดับท่ีและชื่อของรูป พิมพอยูสวนลางจัดกึ่งกลางของรูป และอยูในหนา
เดียวกับรูป 
  3.2.4.8 รูปประกอบ หากเปนภาพถายท่ีอางอิงมาจากท่ีอ่ืน ใหใชการถายสําเนาท่ีมี
คุณภาพด ี
  3.2.4.9 ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรจัดแทรกไว ตามลําดับเนื้อหาท่ี
ปรากฏ 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 เพศ  จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

ชาย 600 60 
หญิง 400 40 
รวม 1,000 100 

หมายเหตุ  กรณีท่ีไมสามารถพิมพตารางในแนวต้ังได  ใหจัดพิมพในแนวนอน แตตองอยูภายใน 
 กั้นระยะท่ีกําหนด และกรณีท่ีตารางมีความยาวเกิน 1 หนา  ใหปดเสนตารางในหนา   
                 ตอไป 
 

ภาพท่ี 3.5  แสดงตัวอยางรูปแบบการพิมพตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสัมพนัธของกลุมตัวอยาง 
 

ภาพท่ี 3.6  แสดงตัวอยางรูปแบบการพิมพรูป 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง ภาพของบทท่ี 2ลําดับท่ี 1(ในบทนี้)   

หมายถึงตารางของบทที่ 2 ลําดับท่ี 1 (ในบทนี)้ 
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 3.2.5 การพิมพเคร่ืองหมายวรรคตอน 
 การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน มีกฏเกณฑแสดงดังตารางท่ี 3.2  
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงการเวนระยะพิมพของเคร่ืองหมายวรรคตอน 
เคร่ืองหมาย 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 

X” อัญประกาศ quotation marks ไมเวน ไมเวน 
q ๆ ไมยมก - เวน 1 ตัวอักษร  ๆเวน 1 ตัวอักษร 

 
 สําหรับเคร่ืองหมาย นขลิขิต (วงเล็บ) และเคร่ืองหมายอัญประกาศ “เคร่ืองหมายคําพดู” มีหลักใน
การพิมพ คือ ดานในเคร่ืองหมาย ไมตองเวนวรรค แตดานนอกของเคร่ืองหมายเวนวรรค 1 ตัวอักษร    
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บทท่ี 4 
 

การอางอิงเอกสารและบรรณานุกรม  
 
 กระบวนการท่ีสําคัญในการดําเนินงานวิจัย คือ การสํารวจเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับหัวขอท่ีกําลังศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถคนควาไดจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย  
วิทยานิพนธ   การสัมภาษณ  หรือ เอกสารอิเล็คทรอนิกส ในการตรวจเอกสารนั้น นักศึกษาจะตอง
จดหรือบันทึกช่ือเอกสารท่ีไดทําการสํารวจวามาจากหนังสือ วารสาร หรือเอกสารประเภทใด  
เม่ือใด  มีเนื้อเร่ืองโดยสรุปอยางไร  หรือนักวิจัยเหลานั้นไดสรุปขอคิดหรือต้ังทฤษฎีอะไรไวบาง 
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีเราจะศึกษา โดยเรียงเหตุการณตามชวงเวลาท่ีเกิดข้ึน ถานักศึกษาสามารถสรุปและ
ลําดับการตรวจสอบเอกสารไดอยางเหมาะสม จะเปนการสะดวก และชวยประหยัดเวลาในชวงของ
การเขียนเลมรายงานไดมาก  
 
 เม่ือผูเขียนเรียบเรียงรายงานเสร็จ เอกสารและแหลงตาง ๆ ท่ีใชอางอิง จะถูกนํามาเรียง
ตามลําดับอักษรและรวบรวมเปนเอกสารอางอิง (References or Literature Cited) หรือบรรณานุกรม 
(Bibliography) ไวทายเลมวิทยานิพนธ 
 

4.1 ขอแตกตางระหวางเอกสารอางอิง และ บรรณานุกรม  
 
 โดยท่ัวไปแลว เอกสารอางอิง (References or Literature Cited) และบรรณานุกรม 
(Bibliography) ไมตางกันมากนัก เพราะหมายถึง รายช่ือเอกสารที่ผู เขียนใชศึกษาคนควา และ
นํามาใชอางอิงในการเขียน เรียบเรียงไวทายเลม ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ความแตกตางคือ เอกสาร 
อางอิงจะใชมากในการเขียนบทความวิชาการลงในวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ สวนบรรณานุกรม 
จะใชในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับเต็มของวิทยานิพนธ 
 
 ขอควรระวังในการเขียนอางอิงก็คือ การอางอิงภายในเนื้อหาและขางทายเลมตองตรงกัน 
ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงไมใหตกหลน ซ่ึงอาจกลายเปนการคัดลอกผลงาน
ของผูอ่ืนโดยไมอางอิงและเปนความผิดรายแรงในการทําวิจัย 
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4.2 การอางอิงเอกสารในเลมวิทยานิพนธ 
 
 การเขียนเอกสารอางอิงสามารถเลือกทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ  การอางอิงแบบแทรก
ในเน้ือหา หรือการอางอิงแบบเชิงอรรถ การอางอิงแตละรูปแบบมีขอดีขอเสีย และความสะดวก
แตกตางกัน แตท้ังสองรูปแบบชวยใหผูอานทราบถึงแหลงหรือเอกสารที่ถูกอางถึงในขณะอาน 
งานเขียน และชวยใหหาเอกสารนั้นไดพบจากเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ท่ีรวบรวมไวขาง 
ทายงานเขียนนั้น   
 

****วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ใหใช การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา เทานั้น**** 

 
 การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา  
 การลงเอกสารอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 2 ระบบ คือ ระบบนาม-ป และระบบตัวเลข   
 

****วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ใหใชเฉพาะ ระบบนาม-ป เทานั้น**** 

 
 การอางอิงระบบนาม-ป  หมายถึง  การอางอิงเอกสารโดยใสรายละเอียดเก่ียวกับช่ือและช่ือ
สกุลของผูแตง (สําหรับคนไทย) หรือช่ือสกุล (สําหรับชาวตางประเทศ) ตามดวยปท่ีพิมพ  และอาจ
ระบุเลขหนาของเอกสารดวย (ถาใสเลขหนาก็ควรใสเลขหนาทุกคร้ังท่ีอางอิง) ก็ได การอางอิงนี้ให
ใสไวในวงเล็บและแทรกอยูกับเนื้อหาในตําแหนงท่ีเหมาะสม  
 

ตัวอยาง  
 แผนภูมิและกราฟ เปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนในการอธิบายการแจกแจงความถ่ีของขอมูลตาง ๆ  
ตารางการแจกแจงความถ่ีนั้นแมวาจะทําใหขอมูลถูกจัดอยางมีระเบียบแบบแผน กะทัดรัด เขาใจงาย 
แตส่ิงท่ีปรากฏในตารางการแจกแจงความถ่ีก็เปนคาทางตัวเลขไมสามารถส่ือความหมายไดชัดเจน
โดยเฉพาะความแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับแผนภูมิและกราฟ (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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ในบางคร้ังสามารถอางงานน้ันโดยระบุนามผูแตงลงในเน้ือความไดเลย โดยไมตองระบุถึง
นามผูแตงซํ้าอีกในวงเล็บ ใหระบุเฉพาะปพิมพและเลขหนาท่ีอางอิง  

 

ตัวอยาง  
 เสนาะ  ติเยาว (2534 : 113) กลาววาในการทําการสัมภาษณมีขอจํากัดบางประการ คือ 
ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณอยางหน่ึงกับตัวบุคคลผูทําการสัมภาษณอยางหนึ่ง การสัมภาษณท่ี
กระทําอยางรวดเร็วโดยใชเวลาเพียง 5 นาที 10 นาที แลวตกลงรับหรือไมรับเขาทํางานเลยน้ัน นับวาเปน 
ความผิดพลาดอยางมาก เพราะไมเปนการเพียงพอท่ีจะประเมินคาในตัวบุคคล…  
 

ในยอหนาหนึ่ง ๆ เม่ืออางถึงงานนั้นซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง ไมตองระบุปท่ีพิมพและเลขหนาใน 
การอางคร้ังตอมาได ถางานนั้นเพิ่งถูกอางและไมสับสนกับงานอ่ืน  
 

ตัวอยาง  
อัครเสน  สมุทรผอง (2539 : 126) ไดอธิบายวาความเสียหายรายแรงท่ีสุดในระบบเครือขาย 

โดยปกติแลวจะเปนความเสียหายท่ีเกิดจากฮารดดิสก และอุปกรณท่ีเกี่ยวของเปนสวนใหญ เพราะ 
การทํางานของผูใชในระบบเครือขายตองใชขอมูลท่ีเก็บอยู ในฮารดดิสกของศูนยบริการขอมูล 
ท้ังส้ิน...อัครเสน สมุทรผอง พบวาการปองกันการเสียหายของขอมูลในเนื้อท่ีเหลานี้มีอยูใน SET 
Netware 286 และ Advanced 286 ท่ีชวยในการสํารองไฟลไดเรกทอร่ี และยายขอมูลจากบล็อกเก็บ 
ขอมูลท่ีเสียหายไปยังบล็อกท่ีมีความเช่ือถือไดในฮารดดิสก  

 
ในกรณีท่ีอางถึงงานเขียนของชาวตางประเทศ ถาใชช่ือชาวตางประเทศเปนภาษาไทย ตอง

กํากับช่ือชาวตางประเทศไวในวงเล็บดวย  
 

ตัวอยาง  
รีสส (Reiss, 1996 : 94) ไดอธิบายวา HyperText Markup Language (HTML) คือ ภาษา

สําหรับงานเขียนโปรแกรมท่ีใชสรางดอคคิวเมนตไฮเปอรมีเดียซ่ึงถูกเก็บไวใน World Wide Web 
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แตถาการอางถึงงานเขียนของชาวตางประเทศ และใชช่ือชาวตางประเทศน้ันเปนภาษาอังกฤษ ไม
จําเปนตองใชช่ือเปนภาษาไทยกํากับ   

 
ตัวอยาง  

Reiss (1996 : 94) ไดอธิบายวา HyperText Markup Language (HTML) คือ ภาษาสําหรับงาน
เขียนโปรแกรมที่ใชสรางดอคคิวเมนตไฮเปอรมีเดียซ่ึงจะถูกเก็บไวใน World Wide Web…  
 
 ถาอางเอกสารเร่ืองเดียว เขียนโดยผูแตงคนเดียว แตมีหลายเลมจบภายในปเดียวกัน ใหระบุ
หมายเลขของเลมท่ีอางถึงดวย  

 

(ปราณี ธรรมรักษ, 2530, เลม 2  : 47)  
 

หลักและตัวอยางการเขียนอางอิงนามผูแตง  
 

4.2.1 อางเอกสารหนึ่งเร่ืองท่ีมีผูแตง 1 คน  
4.2.1.1 ถาเปนชาวตางประเทศใชนามสกุลเทานั้น ถาเปนชาวไทยใหใสช่ือกอนแลวตาม 

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  
(กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ, 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 แตงมียศทางทหาร ตํารวจ มีตําแหนงทางวิชาการ เปนนายแพทย  
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 อางเอกสารหนึ่งเร่ืองท่ีมีผูแตง 2 คน  
 เม่ือเอกสารที่อางถึงมีผูแตง 2 คน ใหระบุนามผูแตงท้ัง 2 คน ทุกคร้ังท่ีมีการอางโดยใชคํา และ 
หรือ and เช่ือมนามผูแตง  

(จันทนา แสนสุข และวสุธิดา นุริตมนต, 2539 : 339)  
(Dehlin and Curland, 1996 : 463) 

  
4.2.3 อางเอกสารหนึ่งเร่ืองท่ีมีผูแตง 3 คน หรือมากกวา  

 ระบุเฉพาะช่ือและช่ือสกุลของผูแตงคนแรกตามดวยและคนอ่ืน ๆ สําหรับคนไทย กรณีของ
ชาวตางประเทศ ใหระบุเฉพาะช่ือสกุลแลวตามดวย et al. หรือ and others โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค 
(Comma) “,” ค่ันระหวางช่ือสกุลกับคําดังกลาว  

(กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ และคนอ่ืน ๆ, 2502 : 22-24)  
(White, et al., 1996 : 65)  
(Horton, and others, 1996 : 418-420)  

 
4.2.4 อางเอกสารท่ีผูแตงเปนสถาบัน  
เ ม่ืออ างเอกสารท่ีมีสถาบันโดยใส ช่ือย อไว ในเคร่ืองหมายวงเล็บ  (   )   เป นผู แต ง 

แทรกในเน้ือความ ใหระบุนามผูแตงท่ีเปนสถาบันโดยเขียนช่ือเต็มในการอางคร้ังแรก และเขียน 
ช่ือยอในการอางคร้ังตอ ๆ มา โดยเฉพาะถาช่ือสถาบันยาว และช่ือยอเปนท่ีคุนเคยเขาใจกันอยู   
ในการตัดสินใจวาจะยอช่ือสถาบันหรือไม  ใหพิจารณาวาคํายอท่ีใชจะใหขอมูลและช้ีแหลงแก 
ผูอานไดหรือไม  ถายอแลวทําใหขาดความเขาใจใหระบุช่ือสถาบันเต็มทุกคร้ัง  
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 ตัวอยาง  
การอางคร้ังแรก  

(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.), 2539 : 7)  
(Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI), 1991 : 18)  
(The National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), 1996 : 41)  

การอางคร้ังตอมา 
(สวทช., 2539 : 7)  
(TDRI, 1991 : 18)  
(NECTEC, 1996 : 41)  

 
ถาสถาบันนั้นเปนหนวยงานรัฐบาลอยางนอยตองเร่ิมตนระดับกรม  
 (กรมโยธาธิการ, 2539 : 113) 

 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ภาควิชาสถิติ, 2538 : 65)  
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ, 2535 : 39)  
 
คณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระ ใหใสช่ือคณะกรรมการนั้นเลย  
 (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2537  : 72)  

 
 ถาคณะกรรมการที่ไดรับการจัดต้ังโดยสถาบันเพื่อมอบหมายหนาท่ีเฉพาะ ใหถือเปน 
สวนหนึ่งของสถาบันนั้นตองใสช่ือสถาบันหลักกอน  

(American Library Association, Reference and Adult Services Division, Standards 
Committee, 1976 : 61)  

 
สถาบันอ่ืน ๆ เชน  
 (ฟสิกสเซ็นเตอร, 2536  : 19)  
 (ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2533 : 6) 
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 4.2.5 อางเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน  
 ในการอางเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน  แตปท่ีพิมพตางกันใหระบุ 
ผูแตงคร้ังเดียว แลวระบุปท่ีพิมพตามลําดับ ใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ันระหวางปโดยไมตองระบุ
นามผูแตงซํ้าอีก เชน  
 (กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ, 2543 : 47, 2546 : 12)  
 (วรรณิดา สุนทรีรัตน, 2545 : 35, 2546 : 73, 2547 : 21)  
 (Tesar, 1990: 114, 1991 : 84, 1992 : 27)  
 

ถาอางเอกสารหลายเร่ืองพรอมกันท่ีเขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน แตปท่ีพิมพซํ้ากันใหใช 
a b c  ตามลําดับป สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข ค ง ตามหลังป สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย เชน   

(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, 2536ก : 9)  
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม, 2536ข : 33)  
(Nilson, 1991a : 101)  
(Nilson, 1991b : 58)  
(Smith, 1994a : 8, 1994b : 12, 1994c : 32)  

 
4.2.6 อางเอกสารหลายเร่ืองโดยผูแตงหลายคน  

 
 ในการอางเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแตงตาง ๆ กัน พรอมกัน มีวิธีเขียนสองวิธี 
โดยใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดท้ังเลมคือ  
  4.2.6.1 ใหระบุนามผู แตงโดยเรียงตามลําดับอักษร ตามดวยปท่ีพิมพ และใส
เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) ค่ันเอกสารที่อางแตละเร่ือง 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 ใหเรียงตามปท่ีพิมพจากนอยไปหามาก และใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) ค่ัน 
ระหวางเอกสารที่อางแตละเร่ือง ท้ังนี้เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเร่ืองท่ีศึกษา เชน   
 (Nilson, 1991 : 81-85 ; Paulay, 1992 : 54 ; Reynolds, 1992 : 14-16 ; Johnson, 1994 : 6-8)  
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 ในกรณีท่ีอางเอกสารหลายช่ือเร่ืองท่ีมีท้ังผูแตงเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหอางช่ือ
ผูแตงเปนภาษาไทยจนครบกอน  แลวจึงตามดวยช่ือผูท่ีแตงเปนภาษาตางประเทศ  โดยวิธีใดวิธี
หนึ่งขางตน  
 

4.2.7 อางเอกสารท่ีไมปรากฏผูแตง  
 เอกสารท่ีไมปรากฏผูแตงหรือผูแตงไมปรากฏนาม มีวิธีการอางดังนี้  
  4.2.7.1 ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงช่ือเร่ืองไดเลย  
  (ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386, 2530 : 25) 
  (Boundary element methods in structural analysis, 1989 : 76)  
   (Seismic design for buildings, 1973 : 144)  
 4.2.7.2 ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูทําหนาท่ีเปนบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม  
    (American Concrete Institute, comp., 1992 : 18-21)  
     (Slomon, ed., 1994 : 110)  
     (Illston, ed., 1994 : 43-45)  
 4.2.7.3 หนังสือแปลระบุชื่อผูเขียนท่ีเปนเจาของเร่ือง ถาไมทราบจึงระบุช่ือผูแปล  
     (แรทโบน, 2538 : 7)  
    (วิทยา วัชระวิทยากุล, ผูแปล, 2534 : 19)  
 

4.2.8 อางเอกสารท่ีปรากฏในสื่ออิเล็คทรอนิคส หรือ อินเตอรเน็ต 
 ใหระบุช่ือผูแตง หรือช่ือหนวยงานเจาของเร่ือง,  วันเดือนปท่ีสืบคน 
  (Porter, 5 September 2012) 
  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 4 พฤษภาคม 2555)  
  
 4.2.9 อางเอกสารท่ีถูกอางอิงในเอกสารอ่ืน  
 ถาตองการอางเอกสารท่ีผูแตงไดอางถึงในงานของผูอ่ืน  ถือวาไมไดเปนการอางถึงเอกสาร
นั้นโดยตรง   ใหระบุนามผูแตงของเอกสารท้ัง 2 รายการ    โดยระบุนามผูแตงและปพิมพของ
เอกสารอันดับแรก  ตามดวยคําวา “อางถึงใน” หรือ “cited in”  แลวระบุนามผูแตงของเอกสาร 
อันดับรองและปพิมพ  และใหระบุช่ือผูเขียน และ การอางถึงใหใสไวในวงเล็บ พรอมระบุป และ 
เลขหนา  ดังตัวอยาง   
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 Katz and others (1999 อางถึงในยุคล เบ็ญจรงค, 2534 : 86) ไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการใช
ส่ือ เพื่อประโยชนและความพึงพอใจ...  

หรือ  
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการใชส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ (Katz and others, 

1999 อางถึงในยุคล เบ็ญจรงค, 2534 : 86)....  
 

4.2.10 อางอิงจากการสัมภาษณ  
 การอางอิงข อมูลจากการสัมภาษณบุคคล  ทําโดยใหใสคําสัมภาษณในเคร่ืองหมาย 
 “  ” เวนขอบระยะซายเขามา 8 ตัวอักษร เร่ิมพิมพท่ีตัวอักษรท่ี 9  และใหระบุช่ือผูใหสัมภาษณ และ
วัน เดือน ป ท่ีใหสัมภาษณ  โดยพิมพตามรูปแบบท่ีกําหนด ดังตัวอยางตอไปนี้  
 
 จากภาพปกนติยสาร ไดนําเสนอความคิดเช่ือมโยงท่ีมีตอภาพ  ผูใหสัมภาษณเปาหมายด
านการตลาดในกลุมสินคาแบรนดเนม พวก แอลจี ซัมซุง ดังนี้  
 
 “สินคาตาง ๆ ของ Korea ดูจาก ความเปนเกาหลี ท่ีเปนแหลงกําเนิดจากท่ีนั่น เชน  
 อะไร แอลจี ไมก็ซัมซุง หรือวา แดว”ู (บุษกร, สัมภาษณ, 13 กุมภาพนัธ 2550)  
 
 จากคํากลาวขางตนของผูใหสัมภาษณ ....  
 

4.2.11  อางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ  
 ในการอางถึงสวนหน่ึงของหนังสือ ซ่ึงเปนส่ิงพิมพท่ีรวมบทความหรือผลงานของผู
เขียนหลายคนและมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหนาท่ีบรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผู
เขียนบทความหรือสวนท่ีตองการอาง   ในกรณีท่ีไมปรากฏนามผูเขียนบทความ ใหใชวิธีการอางอิง
ตามแบบของเอกสารท่ีไมปรากฏผูแตง  
 
 
 
 
 

8 ตัวอักษร 
เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 
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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) สวนช่ือผูแตง ไดแก ผู รับผิดชอบในการเขียนหรือผลิตส่ิงพิมพนั้น ซ่ึงอาจเปน 
 ผูรวบรวม บรรณาธิการ ผูแปลหรือหนวยงานตาง ๆ ก็ได  
 - ผูแตงท่ีเปนคนไทย ใหลงช่ือ และ ช่ือสกุล เม่ือผลงานเปนภาษาไทย โดยไมตองใสคํานําหน
าช่ือซ่ึงบอกยศตําแหนง และเพศ เชน พันเอก ศาสตราจารย ดร. นาย นาง นางสาว ฯลฯ ยกเวนคํานํา
หนาท่ีเปนฐานันดรศักดิ์และบรรดาศักดิ์ใหลงตอจากช่ือสกุล โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ัน สวน 
พระท่ีมีสมณศักดิ์จะเขียนตามปกติ เชน     

ศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ กล่ินสุคนธ  =  ธีรยุทธ กล่ินสุคนธ  
ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช    =  เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว.  
พระยาอนุมานราชธน    =  อนุมานราชธน, พระยา  
พระเทพวิสุทธิเมธี     =  พระเทพวิสุทธิเมธี  

 
 กรณีท่ีผลงานเปนภาษาอ่ืน ๆ ใหเขียนช่ือสกุลและตามดวยช่ือตามหลักสากลนิยม  
 
 - ผูแตงชาวตางประเทศ ใหกลับเอาช่ือสกุลมาไวขางหนาค่ันดวยเครื่องหมาย จุลภาค (,) ตา
มดวยช่ือตนและช่ือกลางตามลําดับ สวนคํานําหนาช่ือใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับผู แตง 
ชาวไทยดังกลาวขางตน  
 
 - ผูแตง 2 คน หรือ มากกวา 2 คน แตไมเกิน 6 คน ลงช่ือผูแตงทุกคน ใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
ค่ันช่ือผูแตงแตละคน และใชคําวา และ หรือ and กอนช่ือผูแตงคนสุดทาย แตถามีผูแตง 7 คน หรือ
มากกวานั้นข้ึนไป ใหใช และคณะ หรือ และคนอ่ืน ๆ et al. หรือ and others เชน  
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วันชัย ริจิรวนิช, และชอุม พลอยมีคา.  
กาญจนา กาญจนสุต, และคนอ่ืน 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 ใหลงช่ือเต็มของสถาบัน เชน กรมโยธาธิการ.  
 - ถาไมมีผูแตง ใหลงช่ือเร่ืองในตําแหนงของช่ือผูแตงไดเลย  
 - ผูแตงท่ีเปนผูรวบรวม (Compiler) หรือบรรณาธิการ (Editor) ใหใสคําวา 
ผูรวบรวม (ภาษาอังกฤษใช comp.) หรือบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษใช ed. หรือ eds.) ไวทายช่ือ 
ผูแตงนั้น ๆ โดยค่ันดวยเคร่ืองหมาย, เชน Basham, Kim D., ed. 
 - ปดทายช่ือผูแตงและบรรณาธิการดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  
 2) สวนช่ือเร่ือง ไดแก ช่ือหนังสือ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร และช่ือของส่ิงพิมพประเภทนั้น ๆ 
ท่ีผูเขียนนํามาคนควาอางอิง   ในการลงรายการใหลงช่ือเร่ือง ตามท่ีปรากฏในหนาปกในของ
หนังสือ หากมีช่ือเร่ืองรองก็ใหใสไวดวย สําหรับช่ือเร่ืองภาษาตางประเทศใหใชอักษรตัวใหญข้ึนต
นคําสําคัญทุกคํา ยกเวน คําบุพบท (Preposition) คําสันธาน (Conjunction) คํานําหนานาม (Articles) ซ่ึง
มิใชคําแรกของช่ือเร่ืองใหใชอักษรตัวเล็ก หรือจะพิมพอักษรตัวใหญ อักษรตัวแรกก็ได  
 3) สวนการพิมพ ไดแก คร้ังท่ีพิมพ สถานท่ีพิมพ สํานักพิมพ หรือ โรงพิมพ และ 
ปท่ีพิมพของหนังสือ หรือเปนปท่ี วันเดือนปของวารสาร หรืออ่ืน ๆ ท่ีเปนรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ
ของส่ิงพิมพแตละประเภทนั้น 
 
 - คร้ังท่ีพิมพ หนังสือท่ีพิมพมากกวา 1 คร้ัง ใหระบุ คร้ังท่ีพิมพ โดยการลงรายการเฉพาะกา
รพิมพต้ังแตคร้ังท่ี 2 ข้ึนไปเทานั้น เชน  

พิมพคร้ังท่ี 2 หรือภาษาอังกฤษใช 2nd ed.  
พิมพคร้ังท่ี 3 หรือภาษาอังกฤษใช 3rd ed.  
พิมพคร้ังท่ี 4 หรือภาษาอังกฤษใช 4th ed.  

- สถานท่ีพิมพ  ใหระบุช่ือเมืองท่ีสํานักพิมพหรือโรงพิมพต้ังอยู โดยใชช่ือตามท่ี 
ปรากฏในหนาปกในของหนังสือเทานั้น หากเมืองนั้นไมเปนท่ีรูจักแพรหลาย หรือช่ือเมืองเดียวกันนี้ 
ซํ้ากันหลายแหง ใหระบุช่ือรัฐหรือประเทศตอจากช่ือเมืองโดยค่ันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  
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หากช่ือเมืองในหนาปกในมีมากกวา 1 ช่ือ ใหใสเฉพาะช่ือเมืองแรกท่ีปรากฏอยูเทานั้น หากไมทราบ
ช่ือเมือง ใหใสวา ม.ป.ท. หรือ n.p  

- สํานักพิมพ ใหลงช่ือสํานักพิมพตามท่ีปรากฏในหนาปกใน ถามีท้ังช่ือสํานักพิมพ
และโรงพิมพ  ใหใสช่ือสํานักพิมพเทานั้น ถาไมมีช่ือสํานักพิมพจึงใสช่ือโรงพิมพแทน เชน  
ซีเอ็ดยูเคช่ัน   โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  
 คําท่ีเปนสวนหนึ่งของช่ือสํานักพิมพ สําหรับภาษาไทยใหตัดคําวา สํานักพิมพ, บริษัท, 
หางหุนสวนจํากัดและจํากัดออก ภาษาอังกฤษใหตัดคําวา Limited (Ltd.) Incorporated (Inc.) ออก 
สําหรับโรงพิมพ (Press) ใหใสคําวาโรงพิมพ (Press) เสมอ เชน 

หจก.สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร = ฟสิกสเซ็นเตอร 
Prentice-Hall, Inc.   = Prentice-Hall  

 
 ยกเวนในกรณีท่ีเปนสํานักพิมพของสวนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาใหใสคําวาสํานกัพมิพ
ดวย เชน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในกรณีท่ีไมปรากฏทั้งช่ือสํานักพิมพและโรงพิมพให
ใส ม.ป.ท. หรือ n.p. เชนเดียวกับไมปรากฏสถานท่ีพิมพ  
 
 ป ท่ีพิมพ   ให ระบุเฉพาะตัวเลขของป ท่ีพิมพ   โดยไม ต องใส  คําว า  พ .ศ .  หรือ  ค .ศ .  
ถาไมปรากฏปท่ีพิมพใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d. ถาหนังสือนั้นไมมีท้ังสถานท่ีพิมพ สํานักพิมพหรือ
โรงพิมพ และปท่ีพิมพใหใส 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 และภาษาตางประเทศใหพิมพรายการอางอิงภาษาไทยข้ึนกอน  
โดยไมตองแยกประเภทของเอกสารและการอางอิง  

การพิมพจะเร่ิมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบกระดาษ
ดานซาย  ในกรณีท่ีเอกสารบางรายการมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอไปใหยอหนา 
8 ชวงตัวอักษร โดยเร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 9 ถาอางงานเขียนของบุคคลซํ้า ใหขีดเสน 8 ชวงตัวอักษร
แทนนามบุคคล และ 4 ชวงตัวอักษรแทนช่ือหนวยงาน  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  
 
ช่ือผูแตง.ช่ือเร่ือง. คร้ังท่ีพิมพ (ถามี). สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  
 
ผูแตง 1 คน  

มัณฑนา  ปราการสมุทร. การเขียนชุดคําส่ังภาษา C. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
ไฮเทคพร้ินต้ิง, 2534.  

วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน. คอมพิวเตอรเบ้ืองตนและเทคนิคการเขียนโปรแกรม. พิมพ
คร้ังท่ี 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. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบ้ืองตน.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2533.  

บุญเลิศ  เอ่ียมทัศนา, ยืน ภูวรวรรณ, และสมนึก คีรีโต.ภาษาซี. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 
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.  

ช่ือหนังสือพิมพตัวเอียง 
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ผูแตงท่ีเปนนิติบุคคล  
อเมริกัน สมอล บิสซิเนส คอมพิวเตอร, บริษัท. คูมือการใช Design CAD 3-D. 

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2533.  
American Concrete Institute. Nondestructive Testing. Detroit, Mirch. : American 

Concrete Institute, 1988.  
 
ผูแตงท่ีใชนามแฝง  

หมอ เอ.อาร (นามแฝง). วายรายไวรัส. กรุงเทพฯ : เอ.อาร. อินฟอรเมช่ัน แอนด  
พับลิเคชั่น, 2534. 

 
ผูแตงท่ีเปนผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ  

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. แรกเร่ิมเรียนรูเร่ือง Window 95. แปลโดย นพดล  เวชสวัสดิ์.            
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2538.  

Marion, Andre. Introduction to Image Processing. Translated by Charles Polley. 
London : Chapman and Hall, 1991.  

หนังสือท่ีมีหลายเลมจบ  
ปราณี   ธรรมรักษ .  เทคนิคในการวิ เคราะห   ออกแบบและพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอร เลม 1. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดบุคส, 2530.  
Werasak Suengtaworn. Fundamentals of Java Programming Vol. I. Bangkok : 

SUM, 1999. 
 
หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงช่ือเร่ืองในตําแหนงของช่ือผูแตงไดเลย  

ประมวลรัษฎากร (ฉบับนักศึกษา). พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : วิญ ูชน, 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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หนังสือไมปรากฏสถานท่ีพิมพ   
 ไพรัตน  สังขสกุล และ เฉลิม  ดวงยี่หวา. การใชโปรแกรมภาษา C. ม.ป.ท. : 

โรงพิมพ ควอลิพร้ินท, 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.  
 
หนังสือไมปรากฏสถานท่ีพิมพและสํานักพิมพ  
 ศิริพร  สาเกทอง. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร . พิมพคร้ังท่ี 4. ม.ป.ท., 2528. 
 Padover, Saul K. Thomas Jefferson on Democracy. n.p., 1939.  
 
หนังสือไมปรากฏปท่ีพิมพ  
 ประสิทธ์ิ  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  
 
ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ. “ช่ือเร่ือง.”  ระดับวิทยานิพนธ, สาขาวิชา  คณะ, มหาวิทยาลัย, ปท่ีพิมพ.  
 
 ภูวดล ตรีเมฆ. “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการฝกอบรมพนักงานบริษัท

ใ น เ ข ต  นิ ค ม อุ ต ส าห ก ร ร ม ไ ฮ เ ท ค  อํ า เ ภ อบ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2552.  

ช่ือเรื่องพิมพตัวเอียง 
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 สุชาติ  ช่ืนกิจมงคล. “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. 

 

เอกสารท่ีไมไดตีพิมพ ใชแบบแผนเดียวกับหนังสือ แตใหระบุคําวา (อัดสําเนาหรือ Mimeographed), 
(พิมพดีดหรือ Typewritten)   
 ทองเท่ียวอินเดีย, สํานักงาน. “อินเดีย: ส่ิงท่ีควรรูสําหรับนักทัศนาจร.” กรุงเทพฯ:  

ม.ป.ท., 2531. (อัดสําเนา).  
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. 

“World Communications.” Paris: n.p., 1985. (Mimeographed).  
 กอ  สวัสดิ์พาณิชย. “อีกมิติหนึ่งของอีสานเขียว.” เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนา เร่ือง บทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานเขียว  
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  
 
ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร. ปท่ี: ฉบับท่ี (เดือน ปพิมพ): เลขหนา  
 
 กิตติพงษ  โสภณธรรมภาณ. “ทัศนคติของผูใชโทรศัพทมือถือท่ีมีตอขอความส้ันเชิง

พาณิชย.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 32: 4 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2555) : 1-14.  

 วรรณี  เอกศิลป, สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ, และอภิชิต เทอดโยธิน. “คาใชจายในการ
ลดกาซ Co2 ท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟาโดยการปลูกปา.” วารสารวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต. 3 (2542) : 38-42.  

 

ช่ือวารสารพิมพตัวเอียง 
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 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) : 380-
412.  

 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 
 
ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ช่ือหนังสือพิมพ. วัน เดือน ป, เลขหนา.  
 
 สุวิทย  ศิริเธียรวานิชกุล. “ดาตาแวรเฮาสชวยบริหารจัดเก็บขอมูลไดอยางไร?.” 

กรุงเทพธุรกิจ, 26 กันยายน 2539, หนาพิเศษ 6.  
 Sloan, Wanda. “DOS Shells Makes Life Easier.” Bangkok Post, 18 October 1989, p.6.  
 
ไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหใสช่ือบทความในตําแหนงของผูเขียนบทความไดเลย  
 “หินกอสรางกับความตองการในป 40-47.” ขาวชาง. 26 (กุมภาพันธ 2540) : 48-51.  
 
บทความในหนังสือ  

 
ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ในช่ือหนังสือ, เลขหนา. ช่ือบรรณาธิการ (ถามี). สถานท่ีพิมพ: 
สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  

ช่ือหนังสือพิมพ พิมพตัวเอียง 

ช่ือหนังสือ พิมพตัวเอียง 
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 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 การอางเอกสารซ่ึงมีผูกลาวไวในหนังสืออีกเลมหนึ่งโดยท่ีมิไดเคยอาน
หนังสือเลมนั้น ทําได 2 กรณี คือ  

1. ถาข้ึนตนดวยผูแตงและช่ือเร่ืองเอกสารอันดับแรกใชวา “อางถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน”  
 (“quoted in” หรือ “cited by”) ตามดวยช่ือผูแตง ช่ือเร่ือง เอกสารอันดับรอง  

 
ช่ือผูแตง. ช่ือเร่ืองเอกสารอันดับแรก. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ, อางถึงใน หรือ กลาวถึงใน 

(quoted in หรือ cited by) ช่ือผูแตง. “ช่ือเอกสารอันดับรอง.” สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  
อนุมานราชชน, พระยา. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2497,  

อางถึงใน สายจิตต  เหมินทร. “การเสียรัฐไทยบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส 
ของไทยใหแกอังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,    ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2507.  

 
2. ถาใชช่ือผูแตง ช่ือเร่ืองเอกสารอันดับรองข้ึนตน จะใชวา “อางจาก” หรือ “กลาวจาก”  

(“quoting” หรือ “citing”) ตามดวยช่ือผูแตง ช่ือเอกสารอันดับแรก  
 

ช่ือผูแตง. “ช่ือเร่ืองเอกสารอันดับรอง.” สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ, อางจาก หรือ กลาวจาก 
(quoting in หรือ citing) ช่ือผูแตง. ช่ือเอกสารอันดับแรก. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  
สายจิตต  เหมินทร. “การเสียรัฐไทยบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ของไทยใหแก

อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต,ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2507. อางจากพระยาอนุมานราชชน. แหลมอินโดจีนสมัย
โบราณ. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2497.  

ช่ือเรื่อง พิมพตัวเอียง 
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บทความจากสารานุกรม  
 

ผูเขียนบทความ. “ช่ือบทความ.” ช่ือสารานุกรม. เลมท่ี (ปท่ีพิมพ) : เลขหนา.  
พิริยะ  ไกรฤกษ. “พระวิษณุ : ปะติมากรรมท่ีพบในภาคใต.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต. 6 

(2529) : 2376-2386.  
Belzer, Jack. “Information Communication.” Encyclopedia of Library and Information 

Science. 42 (1987) : 271-339.  
 
รายงานการประชุมและสัมมนา  
 
ช่ือผูแตง/ช่ือหนวยงานท่ีจัดทํา.ช่ือรายงาน. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  
 

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รายงานผลการประชุม
เชิงนโยบายเร่ืองแนวโนมการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : 
กองนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2531.  

ตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย .  เอกสารการสัมมนาเรื่ องผลกระทบของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตอการประกอบธุรกิจ. 
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2535.  

 
ในกรณีท่ีปรากฏชื่อบทความในรายงานการประชุม หรือสัมมนาใหใช  
 
ช่ือผูแตง/ช่ือหนวยงานท่ีจัดทํา. “ช่ือบทความ.” ช่ือรายงาน. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  
 

Dupont, B. “Bone Marrow Transplantation in Severe Combined Immunodeficiency 
with an Unrelated MLC Compatible Donor.” Proceedings of the Third 
Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology. 
Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974.  
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รายงานการวิจัย  
กรณีของนักศึกษาท่ีทําการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  
 
ช่ือผูวิจัย. “ช่ือเร่ืองวิจัย.” รายงานการวิจัยในวิชา (ช่ือวิชา), ช่ือหลักสูตร, มหาวิทยาลัย, ปท่ีพิมพ.   
 

ธนดล  หาญอมรเศรษฐ และคนอ่ืน ๆ. “การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
โรงพยาบาลพญาไท บางไผ.” รายงานการวิจัยในวิชานโยบายธุรกิจ, 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2536.  

นิดาพรรณ  ใจกลา. “การสรางฟอนตดวยโปรแกรม Fontographer.” รายงานการวิจัยใน
วิชา การศึกษาคนควาอิสระ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2537.  

 
กรณีการวิจัยของบุคคลหรือหนวยงานท่ัวไป  
 
ช่ือผูวิจัย. “ช่ือเร่ืองวิจัย.” สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ.  
 

ยุติธรรม, กระทรวง, สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ. “รายงานการวิจัยเร่ืองการใชสิทธิ
ฎีกา.” กรุงเทพฯ : สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม, 2534.  

 
การสัมภาษณ  
 
ช่ือผูถูกสัมภาษณ. ตําแหนง. สัมภาษณ, วัน เดือน ปท่ีสัมภาษณ.  
 

วิจิตร  ศรีสอาน. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 2532.  
Olarn Chipravat. President and Chief Executive Office, Siam Commercial Bank PCL.  

Interview, 23 May 1997.  
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โสตทัศนวัสดุ  
รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน  
ช่ือผูจัดรายการ (ถามี). “ช่ือรายการ.” รูปแบบการเสนอ. วัน เดือน ปท่ีออกรายการ.  
 

พจน  สารสิน. “ความอยู รอดของเศรษฐกิจไทย.” บทวิทยุออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย. 13 เมษายน 2520.  

“1 ในเมืองไทย ตอน สามเผาดอยใตพระบารมี.” เสนอทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7.  
14 กุมภาพันธ 2541.  

 
วีดิทัศน และเทปบันทึกเสียง  
ช่ือผูแตง. “ช่ือเร่ือง.” สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ (รูปแบบส่ือ).  
 

รชฎ  ไชยคุปต. “สารคดีชุดคล่ืนความคิด ตอน ส่ือมวลชนกับสิทธิสวนตัวของบุคคล.” 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540 (วีดิทัศน).  

รุง  เรืองอักษร. “ภาษาจีน, เลม 5.” กรุงเทพฯ : นามมีบุคส, 2538. (เทปบันทึกเสียง).  
Siegel, Bruceh. “Creative Radio Production.” Stoneham, M.A. : Focal Press., 1992  

 
สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส  

ช่ือผูแตง. “ช่ือเร่ือง.” สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ, ปท่ีพิมพ (CD-ROM).  
 
Jubin, Henri. “JavaBeans by Example.” Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1998. 

(CD ROM) 
 
เอกสารท่ีสืบคนจาก Internet  
ช่ือผูแตง (ถามี) หรือช่ือหนวยงานเจาของเร่ือง. “ช่ือเร่ือง.” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: ตําแหนง Web 
Site, วัน เดือน ปท่ีสืบคน.  
 

กรมวิชาการ. “ความรูเกี่ยวกับส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: 
http://www.edtechno.com/modules.php?name=News&file=article&sif=20, 15 
มิถุนายน 2549.  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ. “จํานวนผูเขาใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย.” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: 
http://www.doc.nso.go.th/nsodoc/techno/lctTech.html, 18 มีนาคม 2548.  

กิตติพงษ โสภณธรรมภาณ และ วรรณิดา สุนทรีรัตน. “การนําแนวปฏิบัติทาง
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิรูปการใหบริการประชาชน.” [ออนไลน] 
http://www.sbs.rmutsb.ac.th/article/201106113.pdf, 6 กันยายน 2555.  

Kotler, Philip. “Marketing Management.” [On line] available at:  
http://www.kotler.com, 6 September 2012. 

 

4.3.4 การเรียงลําดับรายการอางอิง  
 รายการอางอิงเอกสารและแหลงตาง ๆ ใหเรียงเอกสารภาษาไทยแยกจากภาษาอังกฤษ โดย
เรียงตามลําดับอักษรตัวแรกท่ีปรากฏไมวารายการนั้นจะข้ึนตนดวยช่ือผูแตง ช่ือบทความ หรือช่ือ
หนังสือ  

 
ในการเรียงช่ือผูแตงตามลําดับอักษร มีรายละเอียดดังนี้  

4.3.4.1 ใหเรียงท่ีละตัวอักษรของคํานั้น  
- Pau, L.F.  
- Paulay, T.  

4.3.4.2. คํานําหนาช่ือ M’ Mc หรือ Mac ใหเรียงตามรูปท่ีปรากฏ และไมสนใจเคร่ืองหมาย ’ เชน 
- -MacBride    
-  M’Carthy   
-  McConnell  

4.3.4.3 ช่ือสกุลผูแตงท่ีมี article หรือ preposition (เชน de, la, du, von ฯลฯ) ใหเรียง
ตามกฎของภาษานั้น ถารูแนวาคํานําหนานั้นเปนสวนหนึ่งของช่ือ (เชน De Vries) ใหถือวาคํานําหนานั้น
เปนสวนหนึ่งของช่ือสกุล และเรียงตามลําดับอักษร  

4.3.4.4 ถาเรียงงานหลายงานท่ีมีช่ือผูแตงคนแรกเหมือนกัน ใหใชหลักดังนี้  
1) รายการอางอิงท่ีมีผูแตงคนเดียวมากอนรายการท่ีมีผูแตงหลายคน เชน  

 Lyons, Kelly A.  
Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.  

2) รายการอางอิงท่ีมีผูแตงคนแรกซํ้ากัน ใหเรียงตามช่ือผูแตงคนตอมา เชน  
 Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.  
 Lyons, Kelly A., and Kim, Won.  
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3) รายการอางอิงท่ีมีช่ือผูแตงเหมือนกันหมดใหเรียงตามช่ือเร่ือง (ถาใชการเขียน 
 รายการอางอิงแบบแผนท่ี 1)  

 Garrison, Ray H. Managerial..........  
 Garrison, Ray H. Ready notes..........  

แตถาใชการเขียนรายการอางอิงใหเรียงตามปท่ีพิมพตอมา  
 Bowles, Joseph E. 1982  
 Bowles, Joseph E. 1988  

และถาปท่ีพิมพซํ้ากัน ใหเรียงตามอักษร a b c ท่ีกํากับปท่ีพิมพ  
 Bowles, Joseph E... 1982a.  
 Bowles, Joseph E... 1982b.  

4.3.4.5 ถาช่ือสกุลของผูแตงเหมือนกัน ใหเรียงตามอักษรยอช่ือตนและช่ือกลาง  
 Larson, Bruce R.  
 Larson, Kermit D.  

4.3.4.6 เอกสารท่ีมีผูแตงเปนสถาบัน สมาคม หนวยงาน ใหเรียงตามอักษรตัวแรกของ
ช่ือสถาบันท่ีสะกดเต็ม การระบุช่ือสถาบันใหระบุช่ือหนวยงานใหญกอนหนวยงานยอย  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
 

SB-G 08 แบบรับรองการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการทําวิทยานพินธ 
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ภาคผนวก  ข. 
แบบฟอรมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
    SB-G 01  แบบเสนอช่ืออาจารยท่ีปรึกษา 
    SB-G 02  แบบคํารองการขอสอบ 
    SB-G 03  แบบรายงานผลการสอบ 
    SB-G 04  แบบรายงานผลการแกไข 
    SB-G 05  แบบรายงานความกาวหนา 
    SB-G 06  แบบเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา 
    SB-G 07  แบบเสนอตรวจรูปแบบและความถูกตองของการพิมพ 
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ภาคผนวก  ค. 
ตัวอยางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
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ปจจัยท่ีมีผลตอผูเรียนในการตัดสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอางทอง  
THE FACTORS THAT INFLUENCE THE STUDENTS IN CHOOSING  

THE TUTORIAL SCHOOLS IN ANGTHONG PROVINCE 
 
 
 
 

ศิริรัตน  สัยวุฒิ 
SIRIRAT  SAIYAWUT 

 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร ...................................... 
สาขาวิชา........................................   คณะ............................................ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ปการศึกษา  ........................ 

 
 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู

ตัวอยางวิทยานิพนธ  ปกหนา  

3.75 ซม. 

Angsana 18 Bold 

Angsana 18 Bold 

Angsana 18 Bold 

เวนระยะใหเทากัน 

2.5 ซม. 

Angsana 16 
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                ปจจัยที่มีผลตอผูเรียนในการตัดสินใจเรยีนโรงเรยีนกวดวิชาในจงัหวัดอางทอง 

ตัวอยางสันปกนอก วิทยานิพนธ 

ศิริรัตน  สัยวุฒิ     2553 

1 น้ิว 

1 น้ิว 
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ปจจัยท่ีมีผลตอผูเรียนในการตัดสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอางทอง  
 
 
 
 
 

ศิริรัตน  สัยวุฒิ 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร ...................................... 
สาขาวิชา........................................   คณะ............................................ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ปการศึกษา  ........................ 

 
 
 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

ตัวอยางวิทยานิพนธ ปกใน  
ภาษาไทย  3.75 ซม. 

Angsana 18 Bold 

Angsana 18 Bold 

Angsana 18 Bold 

เวนระยะใหเทากัน 

2.5 ซม. 

Angsana 16 
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THE FACTORS THAT INFLUENCE THE STUDENTS IN CHOOSING 
THE TUTORIAL SCHOOLS IN ANGTHONG PROVINCE 

 
 
 
 
 

SIRIRAT  SAIYAWUT 
 
 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM 
SUVARNABHUMI BUSINESS SCHOOL 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI 
Academic Year  ……….. 

 
 

Copyright of  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

3.75 ซม. 

Angsana 18 Bold 

Angsana 18 Bold 

Angsana 18 Bold 

เวนระยะใหเทากัน 

ตัวอยาง  วิทยานิพนธ ปกในภาษาอังกฤษ  

Angsana 16 

2.5 ซม. 
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หัวขอวิทยานพินธ  ปจจัยท่ีสงผลตอผูเรียนในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอางทอง 
โดย    ศิริรัตน  สัยวฒิุ 
สาขาวิชา   - 
ปการศึกษา   2553 
  
 

 

 คณะ..............................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
อนุมัติใหนับวทิยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร.......................................... 
....................................................................................................................................................... 
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THESIS TITLE  The Factors that Influence the Students in Choosing 
    the Tutorial Schools in Angthong Province 
STUDENT   Sirirat  Saiyawut 
ADVISOR   Title/Name-Surname 
ACADEMIC YEAR 2010 

(เวน 1 บรรทัด) 

ABSTRACT 
(เวน 1 บรรทัด หลังหวัขอ) 

 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.  
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บทท่ี 1 
(เวน 1 บรรทัด) 

บทนํา 
(เวน 1 บรรทัด) 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
(เวน 1 บรรทัด) 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญ ของการศึกษาเปนอยางมาก เพราะ 
ทรงถือวา “การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย” ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมท้ังท่ีพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 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) 
  “ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งของท้ังชีวิตและสวนรวม คือ การศึกษาซ่ึงเปนรากฐาน
สงเสริมความเจริญม่ันคงเกือบทุกอยางในบุคคล และประเทศชาติ” 
(เวน 1 บรรทัด) 
  1) หัวขอยอย (ถามี) 
  2) หัวขอยอย (ถามี) 
 
ในบทท่ี 2 – 5 ใหมีอารัมภบทกอนในหนาแรก กอนท่ีจะขึ้นหัวขอใหญในแตละบท 
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