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 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ.  2555 



บทท่ี  1 
 

รายงานการวิจัย 
 

รายงานการวิจัยเป็นผลงานทางวิจัยท่ีมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการ  รายงาน
การวิจัยเป็นการรายงานกระบวนการและข้ันตอนในการวิจัย  รวมท้ังนําเสนอผลการวิจัยหรือข้อค้นพบท่ี
ได้จากงานวิจัยให้ผู้อ่ืนได้ทราบ  โดยท่ัวไปรายงานการวิจัยประกอบด้วยส่วนสําคัญ  3  ส่วน  ดังนี้ 

1.  ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น  (The  front  matter  or  preliminaries) 

2.  ส่วนเนื้อเรื่อง  (Body  text) 

3.  ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย  (References) 

สําหรับคณาจารย์  บุคลากร  นักวิจัย  รวมท้ังนักศึกษาท่ัวไป  สามารถเขียนรายงานการ
วิจัย  โดยประยุกต์ส่วนประกอบของรายงานการวิจัยท้ัง  3  ส่วนต่อไปนี้ไปใช้ได้โดยอนุโลม 

 

1.   ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น 
 

 ส่วนนําของรายงานการวิจัยเป็นส่วนแนะนําและให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิจัย  ซ่ึง
ประกอบด้วย  ปกนอก  ปกใน  หน้าอนุมัติ  บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กิตติกรรมประกาศ  
สารบัญ  สารบัญตารางและสารบัญภาพ  หรือสารบัญแผนภูมิ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ปกนอก  (Cover)  กําหนดลักษณะของปกนอกดังนี้ 

 1.1 ต้องเป็นปกแข็งสีเขียว   

 1.2   ปกนอกให้ใช้ตัวอักษรเดินทอง 

 1.3   รายละเอียดของปกนอกมีดังนี้ 

 1.3.1   ชื่อของงานวิจัยให้ใช้ชื่อตามท่ีปรากฏจริงในงานวิจัย 

 1.3.2  ชื่อของผู้วิจัยให้ระบุเพียง  ชื่อ - สกุล  ยกเว้นถ้ามียศ  ฐานันดรศักด์ิ 
ราชทินนาม   สมณศักด์ิ 

 1.3.3   กรณีเป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระระบุข้อความว่า  วิทยานิพนธ์
หรือรายงานการค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด  สาขาวิชาใด  กรณีได้รับทุนให้
ระบุชื่อแหล่งทุนตามระเบียบของแหล่งทุน 

  1.3.4   ชื่อมหาวิทยาลัย  ให้ใช้ชื่อว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 1.3.5  ปีท่ีพิมพ์  ใช้ปีการศึกษาท่ีรายงาน   กรณีวิทยานิพนธ์คือปีการศึกษา
ท่ีสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติ  



 
 

 

 2 

  1.4  สันปก  ของเล่มงานวิจัยให้พิมพ์ 

1.4.1    ชื่องานวิจัย 

 1.4.2   ชื่อผู้วิจัย 

1.43    ปีการศึกษาท่ีรายงานหรือสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติ 

 
 

ตัวอย่างสันปก 

 

 
 

 

1.5  ระหว่างปกนอกและปกในให้มี  ใบรองปก (Blank  page) เป็นกระดาษว่าง 1 แผ่น 

 2.  ปกใน  (Title  page)  หน้าปกใน  มีข้อกําหนดดังนี้ 

 ข้อความในหน้าปกในให้มีข้อความเหมือนกับปกนอก   กรณีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยท่ี
ได้รับทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพิมพ์คําว่า  ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

 3.  หน้าอนุมัติ  (Approval  sheet  or  Acceptance  page) 

 กรณีวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารหรือ
หลักฐานการรับรองว่าผลงานนั้น ๆ  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการสอบวิทยานิพนธ์  และได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว   

 4.  บทคัดย่อ  (Abstract) 

 บทคัดย่อวิจัยข้อความท่ีสรุปผลการวิจัยท้ังหมดโดยใช้ข้อความท่ีสั้นกะทัดรัด  และได้
ใจความสมบูรณ์  ซ่ึงมีส่วนประกอบดังนี้ 

4.1  ชื่อหัวข้อวิจัย  ชื่อผู้วิจัย  ปีพ.ศ.  กรณีวิทยานินพธ์หรือการค้นคว้าอิสระระบุ 
สาขาวิชา  ระดับการศึกษา   และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  และร่วม  (ถ้ามี) 

 4.2  ส่วนเนื้อหาบทคัดย่อ ย่อหน้าแรกเป็นการเขียนความเรียง  โดยระบุวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  ลักษณะและจํานวนของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สว่นย่อหน้าท่ีสองเป็นการเขียนผลการวิจัยท่ี
สําคัญ  โดยสรุปตามลําดับ  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ซ่ึงจะเขียนสรุปแบบบรรยายต่อเนื่องกันไป  
หรือเขียนสรุปแบบแยกเป็นรายข้อตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้  การเขียนข้อสรุปการวิจัยต้องไม่มี
คําวิจารณ์หรืออภิปรายผลแทรก  แต่อาจมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ได้  การเขียน
บทคัดย่อต้องเขียนให้สั้นท่ีสุด   ความยาวไม่ควรเกิน 1  หน้ากระดาษ  A4  บทคัดย่อต้องมีท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (Abstract) โดยจัดบทคัดย่อภาษาไทยไว้เป็นลําดับแรก  ตามด้วยบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ 
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 5.  กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement) 

 กิตติกรรมประกาศ  เป็นส่วนท่ีผู้วิจัยเขียนข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือในการดําเนินการวิจัยจนทําให้ประสบผลสําเร็จ  การกล่าวถึงชื่อบุคคลให้ใช้ชื่อและ
นามสกุลจริง  ห้ามใช้ชื่อเล่น  คํานําหน้าของผู้มีตําแหน่งต่าง ๆ  ให้เขียนคําเต็มห้ามใช้คําย่อ  มี
ความยาวไม่เกิน  1  หน้า  และให้พิมพ์ชื่อนักศึกษาไว้ท้ายข้อความ  

 6.  สารบัญ  (List  of  contents  หรือ  Contents) 

 สารบัญ  เป็นรายการท่ีแสดงถึงส่วนประกอบสําคัญท้ังหมดของงานวิจัย  โดยมีเลขหน้า
กํากับแต่ละส่วนท่ีเรียงตามลําดับของเนื้อหาในเล่มงานวิจัย   

 7.  สารบัญตาราง  (List  of  tables) 

 สารบัญตาราง เป็นรายการท่ีระบุชื่อและตําแหน่งหน้าของตารางท้ังหมดท่ีมีปรากฏใน
งานวิจัย   โดยเรียงตามลําดับก่อนหลังท่ีปรากฏในงานวิจัย  

 8.  สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ  (List  of  illustrations  or  Charts) 

 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ  เป็นรายการท่ีระบุชื่อ  และตําแหน่งหน้าของภาพ  
แผนภูมิ  แผนท่ี  กราฟ  ท้ังหมดท่ีปรากฏในงานวิจัย  โดยเรียงตามลําดับก่อนหลัง  ท่ีปรากฏใน
งานวิจัย   
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การป้องกันการปนเป้ือนสารทําความสะอาดในนํ้าท้ิงจากอาคารสํานักงาน 
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา : กรณีศึกษาอาคารสํานักงานหลักสี่   

บริษัท  การบินไทย  จํากัด   (มหาชน) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

สมโภชน์   เป่ียมวิไล 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศึกษาตามหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ปีการศึกษา 2548 
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การป้องกันการปนเป้ือนสารทําความสะอาดในนํ้าทิ้งจากอาคารสํานักงาน 
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา : กรณีศึกษาอาคารสํานักงานหลกัสี่   

บริษัท  การบินไทย  จํากัด   (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมโภชน์    เป่ียมวิไล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
ปีการศึกษา 2548 
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หัวข้องานวิจัย     การป้องกันการปนเป้ือนสารทําความสะอาดในน้ําท้ิงจากอาคาร 

      สํานักงาน  โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา:กรณีศึกษาอาคาร 

      สํานักงานหลักสี่   บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้วิจัย      สมโภชน ์   เป่ียมวิไล 

      วิชัย  เกาะแก้ว 

สาขาวิชา     เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย   อาจารย์สิทธิพล  อรัณยกานนท์ 

 

คณะกรรมการสอบ 

 ………………………………………………………  ประธานการสอบ 

 (                อาจารย์ ดร. ชินะทัตร์  นาคะสิงห์               )      

 ………………………………………………………อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย 

 (             อาจารย์สิทธิพล  อรัณยกานนท์                     ) 

 ……………………………………………………… กรรมการสอบ 

 (                 อาจารย์ประสิทธิ์   เหลืองรัชพันธุ์              )      

 ……………………………………………………… กรรมการสอบ 

 (                  อาจารย์สุชาติ     วภิูษณะพันธุ์                 )      

 ………………………………………………………. กรรมการสอบ 

 (         รองศาสตราจารย์อิทธิพล  ราศรีเกรียงไกร            )       

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อนุมัติให้นับรายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

……………………………………. 

(อาจารย์………………………….) 

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

วันท่ี………เดือน………………พ.ศ……… 

������������������� 



 

 

7 

7 

บทคัดย่อ 
 

หัวข้องานวิจัย    การป้องกันการปนเป้ือนสารทําความสะอาดในน้ําท้ิงจากอาคาร 

     สํานักงาน  โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา : กรณีศึกษาอาคาร 

     สํานักงานหลักสี่   บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้วิจัย     สมโภชน์    เป่ียมวิไล 

     วิชัย  เกาะแก้ว 

ระดับการศึกษา    วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีการศึกษา    2548 

อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย     อาจารย์สิทธิพล  อรัณยกานนท์ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการปนเป้ือนสารทําความสะอาด ในน้ําท้ิงจาก
อาคารสํานักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ด้วยหลักการให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้
วิธีการฝึกอบรม เริ่มจากการศึกษาสํารวจข้อมูลเก่ียวกับชนิด ปริมาณสารทําความสะอาด วิธีการ
ปฏิบัติงานทําความสะอาดและคุณภาพน้ําท้ิงของอาคารสํานักงาน  จากนั้นนําผลการศึกษาไปสร้างคู่มือ
ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับใช้ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นพนักงานผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ทําความสะอาดอาคารสํานักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 23 คน จากจํานวน
ท้ังหมด 50 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ทําการสํารวจข้อมูลปริมาณการใช้สารทําความ
สะอาดและคุณภาพน้าํท้ิงจากอาคารสํานักงาน แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณสารทํา
ความสะอาดก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานทําความสะอาดท่ีผ่านการฝึกอบรมโดยใช้  คู่มือฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการป้องกันการปนเป้ือนสารทําความสะอาดในน้ําท้ิงจากอาคาร  มีความ
ตระหนัก  มีความรู้   ความเข้าใจ  ทักษะ  และเจตคติ  เก่ียวกับปัญหาการปนเป้ือนสารทําความ
สะอาดในน้ําท้ิงจากอาคารเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  และจากการติดตามประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม 1 เดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการใช้สารทําความสะอาดได้
อย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการใช้สารทําความสะอาดลดลงร้อยละ 11.72  
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําให้สามารถนําคู่มือฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้ในสํานักงานต่าง ๆ ของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 

หัวข้องานวิจัย     ความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท บี.พี.เอ็น 

      ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จํากัด  

ผู้วิจัย      บุญช่วย   คล้าเอม 

ระดับการศึกษา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

ปีการศึกษา     2551 

อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย           รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์   ชะเนติยัง 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท 
บี.พี.เอ็น.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จํากัด และ 2) เปรียบเทียบระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน
บริษัท บี.พี.เอ็น.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จํากัด จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ประชากรคือพนักงาน
บริษัท บี.พี.เอ็น.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จํากัด จํานวน 200 คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 92 
คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ โดยคํานวณหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ แล้วทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. พนักงานมีความผูกพันองค์กรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร  ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กรของตน  ด้านความเชื่อม่ันอย่าง
แรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความต้องการดํารงความเป็นสมาชิกใน
องค์กรของตน 

 2. พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความผูกพันองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนพนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 

Research  Title    The use of environmental education process for preventing impacts  

     of   dleaning agents on the office building waste water�s quality 

The Researcher     Sompode  Piamvilai 
               Wichai  KoaKaew 

Level  of  Study     Bachelor  of  Science (Electronic Technology) 
Year     2005 
Research  Advisor     Prof. Dr.Kasem  Chunkao 
 
 The purpose of this research was to reduce the comtaminate cleaning agent  in waste 
water excreted from the office building by giving knowledge and practical training.  The experiment 
was begun by searching the various information including type and amount of the cleaning agents, the 
cleaning method and the quality of waste water excreted from office building.  After that the training 
guidline and manual was performed to traion 23 cleaning officers at Thai Airway International office 
building, Lak-Si.  The training program was undertaken for one month to correct their attitude and 
behavior.  After the training, the cleaning method and the quality of waste water excreted from the 
office building were reevaluated to compare the previous information.  The result shows that after 
training, all cleaning officers significantly realize and understand problem about the contamination of 
cleaning agents in office building (P < 0.05)  Moreover, they change their method to clean the office 
building, and then the amount of the cleaning agents was significantly decreased approximatelly 
10.26 %.  The training manual and guideline established from this study can be applied to the other 
office building of Thai Airway International. 
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Abstract 
 

Independent Study Title The commitment of employees to B.P.N.  
    Supply  and  Service Co., Ltd. 
The Researcher   Boonchuay   Kla-aim 
Level  of  Study   Master of Business Administration  (Business Administration) 
Year    2008 
Independent Study Advisor Assoc. Prof. Dr. Chittinan   Chanetiyoung 
 
 The purposes of the study were: 1) to determine the commitment level of the employees  
and 2) to compare the respondents� opinions classified by the personal data. The study sample was 
consisted of 92 employees. The instruments used in collecting the data were rating-scale 
questionnaires which were developed by the researcher. The analysis of the collected  data was 
accomplished by computation of the percentage, mean, and standard deviation. T-test and F-test 
numerical values were also computed to test the hypotheses of the study. 
 Based upon the  research  findings, it was concluded that: 
 1. The commitment of employees in overall was at high level. However, when taking each 
aspect  into consideration, it was obvious that every  aspect  was at high level. The highest aspect  
was the ability to do the job best. The second  was  a proud of organization and  next, the acceptance  
of  the goal and value of organization, and the need of organization members respectively. 
 2. There was a significant difference for a different age by statistical level at 0.05 , while 
there was no significant difference for a differenecs sex of respondents, highest-earned degree, total 
years of working experience, and incomes. Therefore, the four null hypotheses were rejected. 
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 กราบขอบพระคุณ ดร.โจน เวบบ์  ที่ได้ให้คําแนะนําและช้ีแนะในการพิจารณาหัวข้อวิจัย 
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ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทําให้การศึกษาวิจัยน้ีสามารถดําเนินงานสําเร็จลุล่วง ลงได้ 
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สถานท่ีในการศึกษาวิจัย 

 หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเกิดประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผู้วิจัยขอมอบ
ความดีในครั้งน้ีแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยอันทรงคุณค่าควรแก่การเทิดทูน 
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2.  ส่วนเนื้อเร่ือง 
 
 ส่วนของเน้ือเรื่องวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยอาจจําแนกได้เป็น  2  ส่วน  คือ 

 1.   ส่วนของการวางแผนการทําวิจัย   คือส่วนที่เป็นเค้าโครงวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติ
ประกอบด้วย  3  บท  คือ   

บทท่ี 1   บทนํา     

บทท่ี 2   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง    

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย   

รายละเอียดคําแนะนําในการเขียนบทท่ี  1 – 3  ได้เสนอไว้ในบทที่  3  ของคู่มือฉบับน้ี 

 2.   ส่วนของการปฏิบัติและเขียนรายงาน   วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์
ได้เม่ือผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  ให้
ข้อเสนอแนะและเขียนรายงานการวิจัยเสร็จสมบูรณ์   ซึ่งประกอบด้วย  2  บท คือ   

บทท่ี  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

บทท่ี  5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ   

 

การเขียนบทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการนําเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยเสนอตามลําดับ
ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย  พร้อมทั้งแปลผลและตีความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็น
ข้อความ  การบรรยายความ  การนําเสนอในรูปตาราง  แผนภูมิอ่ืน ๆ  (รายละเอียดลักษณะการเขียนอยู่
ในภาคผนวก) และการนําเสนอตารางวิเคราะห์    

 

การเขียนบทที่  5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

บทท่ี 5  เป็นส่วนสุดท้ายของส่วนเน้ือเรื่อง  ซ่ึงประกอบด้วย  3  ส่วนดังน้ี 

-  สรุปผลการวิจัย 

-  อภิปรายผล 

-  ข้อเสนอแนะ 
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หลักเกณฑ์การเขียนสรุปผลการวิจัย 

1.  ในย่อหน้าแรกของบทที่  5  เป็นการเขียนความเรียงสรุปสาระที่ได้จากการวิจัย  
โดยระบุแบบของการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย   การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ    

2.  สรุปผลการวิจัยเป็นหัวข้อในย่อหน้าที่  2   เขียนความเรียงเกริ่นนําก่อนและเขียน
ผลการวิจัยที่ค้นพบเป็นประเด็น ๆ  ตามลําดับท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

หลักเกณฑ์การเขียนอภิปรายผล 

เป็นการเขียนอภิปรายข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัยว่าเหมือนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน
อย่างไร  และข้อค้นพบน้ันเหมือนหรือขัดแย้งกับแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่ผ่านมาหรือไม่  กรณีขัดแย้ง  
ผู้วิจัยควรหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าเป ็นเพราะเหตุใด  การอภิปรายผลนี้จะดีหร ือไม ่ขึ ้นอยู ่ก ับ
ความสามารถในการหาเหตุผลมาสนับสนุน   ซ่ึงผู้วิจัยแต่ละคนจะมีมุมมองท่ีแตกต่างกัน   ดังน้ันการ
อภิปรายผลจึงเป็นการแสดงความสามารถอย่างหน่ึงของผู้วิจัย 

 

หลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอแนะ 

การเขียนข้อเสนอแนะต้องนําผลจากการวิจัยและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยมาเป็น
ข้อเสนอแนะ  ซ่ึงแบ่งเป็น  2  หัวข้อย่อย  ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  เป็นการเขียนว่าจะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อะไร
ได้บ้าง 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  เป็นการเขียนว่าควรจะทําวิจัยอะไรต่อไป  
เพื่อเป็นการขยายผลหรือศึกษาต่อจากเรื่องที่ได้ทําไว้แล้ว ให้เกิดความลึกซ้ึง หรือให้ทราบผลซ้ําอีก  
เป็นการยืนยันข้อสรุปที่อาจจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกัน  ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  กัน
ออกไป  ในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไป    
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3.   ส่วนประกอบตอนท้าย 
 

ส่วนประกอบตอนท้ายของวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  ประกอบด้วย  บรรณานุกรม  ภาคผนวก  
และประวัติผู้วิจัย 

1.  บรรณานุกรม  คือ  ส่วนที่รวมรายการวัสดุอ้างอิงทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้นํามาประกอบการ
เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  ดังน้ันรายการท่ีปรากฏในการอ้างอิงท่ีกล่าวไว้ในส่วนเน้ือหาจะมา
ปรากฏรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในบรรณานุกรมน้ี  บรรณานุกรมจะอยู่ต่อจากบทสุดท้ายของวิทยานิพนธ์
หรืองานวิจัย 

2.  ภาคผนวก  คือ  ส่วนเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเน้ือเรื่องในวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ผู้วิจัยนํา 
มาแสดงประกอบไว้เพื่อให้เน้ือหาของวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยน้ันสมบูรณ์ยิ่งข้ึน   ภาคผนวกจะมีหรือไม่
แล้วแต่ความจําเป็น   ถ้ามีให้พิมพ์ต่อจากบรรณานุกรม และมีหน้าบอกตอนด้วย  เนื้อหาในภาคผนวก
สําหรับวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยอาจจะเป็นแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย  จดหมายท่ีใช้ติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ รายชื่อโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล  รายชื่อของผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ
คุณภาพเครื ่องมือ  ค่าสถิติบางส่วนที่ไม่จําเป็นต้องแสดงไว้ในส่วนเน้ือหาแต่อาจจะมีผู้อ่านบางคนอาจ
ต้องการข้อมูลเหล่าน้ัน ผู้วิจัยควรนํามาแสดงไว้ในภาคผนวกด้วย 

3.  ประวัติผู้วิจัย  คือ  ส่วนท่ีแสดงรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้วิจัยท่ีมีไว้เพื่อความ
สะดวกในกรณีท่ีมีผู้ต้องการติดต่อกับผู้วิจัย  รายละเอียดหน้าประวัติผู้วิจัย มีดังน้ี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล  ระบุคํานําหน้าด้วย เช่น นาย นาง นางสาว ร้อยเอก………ฯลฯ 

วันเดือนปีเกิด  ระบุ วันท่ี  เดือน  และปี พ.ศ. เกิด 

สถานท่ีเกิด  ระบุอําเภอ  จังหวัดท่ีเกิด 

ที่อยู่   ระบุที่อยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้ พร้อมทั้งหมายเลข 

โทรศัพท์ 

สถานท่ีทํางาน  ระบุช่ือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในขณะน้ัน เช่น โรงเรียน……………………… 

   อําเภอ………………………………จังหวัด……………………………….. 

   บริษัท………………………………จํากัด ฯลฯ 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ถ้าปฏิบัติงานเป็นข้าราชการหรือพนักงานในบริษัทเอกชนให้ระบุ 

ตําแหน่งในขณะน้ัน เช่น ครูชํานาญการ  รองศาสตราจารย์   ระดับ 9 

ผู้อํานวยการโรงเรียน  หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ   

ประวัติการศึกษา  ระบุปีท่ีสําเร็จการศึกษา วุฒิท่ีได้รับและสถาบันที่สําเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับ 

มัธยมศึกษา  จนถึงระดับปริญญาท่ีจะได้รับ  เมื่อสําเร็จการศึกษาครั้งน้ี 

 

 



บทท่ี  2 
 

หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัย 
 

 หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มี 
2 ส่วน คือหลักเกณฑ์ท่ัวไป  และหลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ในการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย  คณาจารย์  บุคลากร  นักวิจัย  รวมท้ังนักศึกษา  
สามารถดําเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์ท่ัวไป  และหลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย  
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระไปปรับใช้ได้โดยอนุโลม 

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
  

หลักเกณฑ์ท่ัวไป เป็นหลักเกณฑ์อันดับแรกท่ีต้องคํานึงถึง มีดังน้ี 

 1.  กระดาษท่ีใช้พิมพ์  ใช้กระดาษอัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร  ชนิดไม่ตํ่ากว่า 70 แกรม 
ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว 

  2.   การเลือกตัวอักษร   

  2.1  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระภาษาไทย  แบบตัวอักษรท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษท่ีใช้พิมพ์ให้ใช้แบบ สารบรรณ  (Saraban)  แบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 

  2.2  ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้พิมพ์  ตัวอักษรท่ีเป็นเน้ือความท่ัวไปให้ใช้ตัวอักษร
ขนาด  16  พ้อยต์  ตัวอักษรท่ีเป็นบทท่ี  และช่ือบทให้ใช้ขนาด  18  พ้อยต์  และใช้เป็นตัวหนาดํา  
ตัวอักษรท่ีเป็นหัวข้อใหญ่ให้ใช้ขนาด  16  พ้อยต์   ตัวหนาดํา  ส่วนหัวข้อรอง  และหัวข้อย่อยให้
ใช้ขนาด  16  พ้อยต์  ตัวหนาดํา 

 3.  ระยะห่างของขอบกระดาษ  กําหนดแนวขอบซ้ายและขอบบน ห่างจากริม
กระดาษ 1.5 น้ิว ขอบขวาและขอบล่างห่างจากริมกระดาษ 1 น้ิว โดยไม่ต้องตีเส้นเป็นกรอบ 
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ตัวเลขในเน้ือเรื่องใช้แบบเดียวกันท้ังฉบับ  เช่น  เป็นตัวเลขอารบิกตลอดท้ังเล่ม  หาก 

จําเป็นต้องใช้ตัวเลขไทยก็ต้องเลือกให้เหมาะสม เช่น ใช้ตัวเลขอารบิกกับเน้ือหาการอ้างอิงเป็น
ภาษาอังกฤษ และใช้ตัวเลขไทยกับส่วนท่ีเป็นภาษาไทย  แต่ต้องระวังอย่าใช้ตัวเลขไทยกับข้อความ
ภาษาอังกฤษ 
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 5.  ตัวเลขกํากับหน้า  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ส่วนประกอบตอนต้น   ให้ใช้อักษร ก  ข  ค  ฆ  ง  กํากับหน้า  โดยเริ่มนับ 
ต้ังแต่หน้าปกในเป็นต้นไป  สําหรับหน้าท่ีเป็นบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ   สารบัญ  ไม่ต้องพิมพ์อักษร
กํากับหน้าไว้แต่ให้นับเลขหน้า   กรณีท่ีมีมากกว่า  1  หน้า  ให้พิมพ์อักษรกํากับหน้า 

ตอนท่ี  2  ต้ังแต่เน้ือเรื่องเป็นต้นไปจนถึงหน้าสุดท้ายของเล่ม  ใช้ตัวเลขกํากับหน้า
ตามลําดับ สําหรับหน้าท่ีเป็นบทท่ี บรรณานุกรม ภาคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ากํากับไว้แต่ให้นับ
เลขหน้า สมมติว่า  บทท่ี 2 อยู่หน้า 37 ไม่ต้องพิมพ์เลข 37 ลงในหน้าน้ัน  แต่นับเลขหน้าและพิมพ์
เลข 38 ไว้ในหน้าถัดไป  การลงเลขหน้า  ให้พิมพ์เลขหน้าห่างจากขอบขวา 1 น้ิว  และห่างจากริม
กระดาษด้านบน 1 น้ิว ตําแหน่งเลขหน้าจะอยู่ตรงกันทุกหน้า  หน้าและหลังตัวเลขกํากับหน้าไม่ต้องใส่
เครื่องหมายใด ๆ 

 6.  จํานวนบรรทัด  เน้ือหาท่ีนํามาพิมพ์ไว้ในแต่ละหน้าควรมีประมาณ 30 บรรทัด 

 7.  การจัดย่อหน้าและวรรคตอน    

7.1 การพิมพ์ย่อหน้าแรกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรสารบรรณ (Sarabun)  ให้ต้ัง
แท็บ (Tab) ย่อหน้าแรกยาว  0.5  น้ิว  และย่อหน้าต่อ ๆ ไปอีกครั้งละ  0.25  น้ิว  ตามลําดับดังน้ี  0.5  
น้ิว,  0.75  น้ิว,  1.00  น้ิว,  1.25  น้ิว 

7.2  หัวข้อใหญ่  ให้พิมพ์ท่ีแนวชิดขอบซ้ายของหน้า  และพิมพ์เว้นห่างหน่ึงช่วงบรรทัด
จากเน้ือความในย่อหน้าก่อน 

7.3  หัวข้อรอง  ให้พิมพ์ท่ีย่อหน้าแรก  หัวข้อย่อยให้พิมพ์ท่ีย่อหน้าสอง  หัวข้อย่อย ๆ  
ถัดลงไปให้พิมพ์ท่ีย่อหน้าสาม  หรือส่ี  ไปตามลําดับ  และข้อความภายใต้หัวข้อรองหรือหัวข้อย่อย  
ให้พิมพ์บรรทัดถัดไปจากหัวข้อน้ันเลย 

7.4  หัวข้อภาษาไทยที่จําเป็นต้องมีภาษาอังกฤษกํากับ  คําภาษาอังกฤษทุกคํา  
ให้ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ยกเว้นคํานําหน้านามท่ีอยู่ในวลีหรือประโยค  คําบุพบท  คําสันธาน 

7.5  ข้อความในเน้ือเรื่องท่ีจําเป็นต้องมีภาษาอังกฤษกํากับในบางส่วน  ภาษาอังกฤษน้ัน
คําแรกให้ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ส่วนคําถัด ๆ  ไปให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กโดยตลอด  ยกเว้นช่ือเฉพาะ 

7.6  ข้อความเน้ือหาท่ีเป็นสมการหรือสูตรท่ีซับซ้อน  ให้แยกลงมาพิมพ์ไว้กลาง
หน้ากระดาษ  ห่างจากข้อความบนและล่างอย่างละสองช่วงบรรทัดปกติ 
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7.7  การใช้ตัวเลขและเครื่องหมายกํากับการจําแนกหัวข้อ  ใช้ได้  2  รูปแบบดังน้ี 

 7.7.1  ใช้ตัวเลขและเครื่องหมายมหัพภาพกํากับ  เช่น 

  
1.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

    1.1  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1.1.1  !!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!.. 
1.1.2  !!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!.. 

   1.2  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!! 
1.2.1  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... 
1.1.2  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1.1.2.1 !!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!.. 
1)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 
2)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

1.1.2.2 !!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!.. 
1)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 
2)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

 
 

8.  หากมีข้อความหรือคําจากภาษาอื่น   ที่มิได้เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนงานวิจัย  
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   เช่น   ภาษาละติน  
ภาษากรีกท่ีใช้เป็นคําศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นคําท่ีมิได้อยู่ในวงเล็บเพื่อกํากับคําท่ีอยู่
ข้างหน้า ให้ทําเป็นตัวอักษรตัวหนาแต่ละคําโดยตลอดหรือใช้อักษรตัวเอน  ยกเว้นแต่คําหรือ
ข้อความน้ันใช้กันจนเป็นท่ีรู้จักดีแล้ว  หรือต้องใช้บ่อย ๆ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตัวอย่าง 

การเปล่ียน Methionine ไปเป็น Acetaldehyde ของเช้ือ Streptococus 
thermophilus 

  9.  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 9.1  เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังเครื่องหมายมหัพภาคจะเคาะ  2  ครั้งก่อนจึงจะพิมพ์
ข้อความต่อไป  

 9.2  เครื่องหมายบุพสัญญา  (”)  ในการเขียนงานวิจัย  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
ไม่ให้ใช้เครื่องหมายบุพสัญญาเพื่อการละข้อความ  ตัวอย่างเช่น 
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ไม่ใช้ 

 MSB    แทน  ค่ากําลังสองเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 

 MSW   แทน   “                        ”   ภายในกลุ่ม 

ให้ใช้ 

 MSB  แทน  ค่ากําลังสองเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 

 MSW  แทน  ค่ากําลังสองเฉล่ียภายในกลุ่ม 

 

9.3  เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ไม่กําหนดให้ใช้ในงานวิจัย  วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ  แต่ให้พิมพ์ช่ือหรือข้อความน้ัน ๆ เต็มรูป  ยกเว้นไปยาลน้อย (ฯ) ท่ีมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายแล้ว เช่น กรุงเทพฯ  เป็นต้น 

  

หลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย    
 

1.   ปกนอก 

 1.1 ปกแข็งหุ้มผ้าแล็กซีนสีเขียวสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และสีกรมท่า
สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

1.2 พิมพ์ข้อความเช่นเดียวกับหน้าปกใน 

1.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขนาดสูง 1.5 น้ิว ตรงก่ึงกลางของ
ปกห่างจากขอบบน  1  น้ิว 

1.4 ตัวอักษรบนปกนอกให้เดินทอง 

1.5 เจาะ เย็บ ติดผ้าค้ิว และหุ้มสัน 

1.6 ขนาดตัวอักษร ใช้ขนาดตัวอักษร 20  พอยต์ 

1.7 ช่ือเรื่องห่างจากขอบล่างของตรามหาวิทยาลัย  0.5 น้ิว 

1.8 สันปก ให้พิมพ์ช่ือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ช่ือนักศึกษา ปีการศึกษา ท่ี
สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านและได้รับอนุมัติ 

1.9 ตัวอย่างปกนอก ดูได้จากตัวอย่าง    

2.  ปกใน 

 2.1  หน้าปกในจะมีข้อความ 3 ส่วน  คือ  ส่วนบนสุดของหน้าเป็นชื่องานวิจัย  
วิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ ส่วนกลางหน้าเป็นช่ือผู้วิจัย  และส่วนล่างสุดเป็นรายละเอียดเก่ียวกับ  
หลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา และปีท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านและได้รับอนุมัติ 
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        2.2  ข้อความท้ัง 3 ส่วน ตามข้อ 2.1  ต้องจัดวางให้อยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษโดย
ห่างจากขอบซ้ายและขอบขวาของหน้าเท่ากัน 

 2.3  ช่ืองานวิจัย  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้วางห่างจากริมกระดาษด้านบน  
1.5  น้ิว 

 2.4  ขนาดตัวอักษร ใช้ขนาด 20  พอยต์ 

 2.5  ข้อความของช่ืองานวิจัย  วิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ   ถ้ามีความยาว
มากกว่า 52 ตัวอักษร ควรจัดให้เป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวหัวกลับ และต้องแบ่งข้อความในแต่ละ
บรรทัดให้ได้ ใจความเหมาะสม ท้ังด้วยเหตุผลและกระบวนความคิดรวมท้ังให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ โดยให้คํานึงถึงความหมายและภาษาเป็นสําคัญ ส่วนการจัดรูปข้อความเป็นอันดับรองลงมา 

2.6 ช่ือผู้วิจัย  จัดวางไว้ก่ึงกลางหน้า 

2.7  ข้อความในส่วนล่างสุดให้จัดพิมพ์ข้อความแต่ละบรรทัดตามตัวอย่าง สําหรับช่ือ 

หลักสูตรให้ระบุให้ตรงกับหลักสูตรท่ีเรียน  เช่น  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ส่วนปีท่ีพิมพ์ใช้ปี พ.ศ. ท่ี
สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านและได้รับอนุมัติ บรรทัดสุดท้ายพิมพ์ “ลิขสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” 

2.8   ตัวอย่างปกใน ดูได้จากตัวอย่าง 

 3.  หน้าอนุมัติ 

 3.1 ข้อความในหน้าอนุมัติให้ระบุดังตัวอย่าง 

3.2  ข้อความเก่ียวกับการอนุมัติวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และหลักสูตรท่ีศึกษาให้
จัดไว้ส่วนล่างของหน้า 

3.3  ช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    คณะกรรมการสอบ
และผู้อนุมัติให้ลงตําแหน่ง  ยศ  บรรดาศักด์ิ  และฐานันดรศักด์ิ 

   4.  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 4.1  ช่ือวิทยานิพนธ์  ผู้วิจัย  ระดับการศึกษา  พ.ศ.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  พิมพ์ไว้ชิดขอบซ้าย   และพิมพ์ด้วยตัวหนา 

4.2   ช่ือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหากยาวเกินกว่า  1  บรรทัด    บรรทัดต่อไป
ให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือเรื่องในบรรทัดแรก 

4.3   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ให้ระบุ
ตําแหน่งทางวิชาการ หรือใช้คํานําหน้านามอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 4.4 ข้อความของบทคัดย่อจะห่างจากช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  1  ช่วงบรรทัดพิมพ์  และย่อหน้าเข้ามา  8  ช่วงตัวอักษร  พิมพ์ตัวท่ี 9 
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  5.  หน้ากิตติกรรมประกาศ 

 5.1   มีคําว่า  “กิตติกรรมประกาศ” ไว้กลางหน้ากระดาษตอนบน   ตัวอักษร
ขนาด 18  พอยต์ตัวหนา 

 5.2  ข้อความในบรรทัดแรกของกิตติกรรมประกาศให้เว้น 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์จากคํา
ว่า   กิตติกรรมประกาศ  

 5.3  ความยาวของกิตติกรรมประกาศ  ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ 

   5.4  จบข้อความของกิตติกรรมประกาศแล้วให้พิมพ์ช่ือและนามสกุลของนักศึกษา 

ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ 1 บรรทัดพิมพ์  อักษรตัวสุดท้ายของนามสกุลควรพิมพ์ให้ชิด
ขอบขวา 

 

  6.    สารบัญ 

 6.1 ในหน้าแรกของสารบัญให้พิมพ์คําว่า “สารบัญ”  อยู่ก่ึงกลางหน้า ห่างจากริม
กระดาษด้านบน 1.5 น้ิว  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ข้อความว่า “TABLE OF CONTENTS” ด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ 

 6.2  หัวข้อและเลขหน้าท่ีปรากฏในสารบัญจะต้องตรงกับหัวข้อและเลขหน้าท่ีปรากฏใน
ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เลขหน้าท่ีนํามาไว้ในสารบัญเป็นเลขหน้าแรกของบทหรือ
ตอนน้ัน ๆ 

 6.3  คําว่า  “หน้า”  ให้พิมพ์ตัวหนา  ชิดขอบขวา  ห่างจากคําว่า  “สารบัญ”  1 ช่วง
บรรทัดพิมพ์ 

 6.4  คําว่า “บทท่ี” จะต้องวางชิดขอบซ้ายและห่างจากคําว่า “สารบัญภาพ” 1  ช่วง
บรรทัดพิมพ์ 

 6.5   หากสารบัญมีความยาวเกิน  1  หน้า  ให้พิมพ์หน้าต่อไป  โดยไม่ต้องมีคําว่า
“สารบัญ”  แต่ยังคงมี  “บทท่ี”  หรือ  “CHAPTER”   และ  “หน้า”  หรือ  “PAGE” 

 6.6    คําว่า “หน้า”  พิมพ์ไว้บรรทัดเดียวกับ “บทท่ี”  แต่ให้พิมพ์ชิดขอบขวา 

 6.7   ตําแหน่งของตัวเลขหน้าจะอยู่ในตําแหน่งแนวเดียวกับ  “สระอา”  ของคําว่า    
“หน้า”  หรือ ตัวอักษร “E”  ของคําว่า “PAGE” 

 6.8   หัวข้อใหญ่ของแต่ละบทจะพิมพ์ย่อหน้าเข้าไปจากอักษรตัวแรกของ  “ช่ือบท” 

2  ช่วงตัวอักษร   ส่วนหัวข้อรองให้ย่อเข้าไป 2 ช่วงตัวอักษร เป็นลําดับเช่นเดียวกัน 

 6.9     หัวข้อใดท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อมาโดยย่อหน้าเข้าไป 2 ช่วงตัวอักษร 

 6.10  หัวข้อย่อย ๆ ไม่ควรนําลงในสารบัญ 

 6.11   คําว่า “บรรณานุกรม” หรือ BIBLIOGRAPHY” ให้พิมพ์ตัวหนาแนวเดียวกับช่ือบท 



  

28 

 6.12 ถ้ามี “ภาคผนวก” หรือ APPENDIX” ให้พิมพ์ตัวหนาแนวเดียวกับ  
“บรรณานุกรม”  ถ้าภาคผนวกแบ่งเป็นหลายเรื่อง ให้แยกเรื่องเรียงตามลําดับโดยใช้อักษร ก ข ค 
หรือ A B C  กํากับแต่ละเรื่อง 

   6.13   ประวัติผู้วิจัย ให้พิมพ์ตัวหนาแนวเดียวกับ  “บรรณานุกรม” 

 

7.    สารบัญตาราง   สารบัญภาพ 

 7.1  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์สารบัญตาราง สารบัญภาพให้ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับสารบัญ โดยใช้คําว่า “สารบัญตาราง” “สารบัญภาพ” แทน “สารบัญ” และคําว่า “ตาราง
ท่ี” “ภาพท่ี”  แทน  “บทท่ี”  ตามแต่กรณี 

 7.2   จัดสารบัญตารางไว้ก่อนสารบัญภาพ 

 

  8.   เน้ือเรื่อง 

 8.1  เน้ือเรื่องของวิทยานิพนธ์ควรแบ่งเป็นบท ๆ  วิทยานิพนธ์ท่ีใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative research)  มักจะเป็น 5 บท คือ บทนํา  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
วิธีดําเนินการวิจัย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  ตามลําดับ  ส่วน
วิทยานิพนธ์ท่ีใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มักจะเป็น 4-5 บท  ตามความจําเป็น
โดยบทท่ี  1  เป็นบทนํา  และบทสุดท้ายเป็นบทสรุป 

 8.2  หน้าแรกของแต่ละบทเริ่มต้นด้วยคํา   “บทท่ี”   และตามด้วยตัวเลขกํากับบท
โดยวางไว้ก่ึงกลางหน้า  ห่างจากริมกระดาษด้านบน  1.5 น้ิว 

 8.3  ช่ือบทพิมพ์ไว้ก่ึงกลางหน้า  โดยเว้นระยะห่างจากคํา  “บทท่ี” 1  ช่วงบรรทัดพิมพ์ 

 8.4  ข้อความของช่ือบทถ้ายาวเกินกว่า 52 ตัวอักษร  ให้จัดเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 

หัวกลับและแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ 

 8.5  ข้อความของช่ือบทถือเป็นหัวข้อใหญ่ท่ีสุดของบทน้ัน ๆ ให้อยู่กลางหน้ากระดาษ 

8.6  หัวข้อหลัก ให้พิมพ์ตัวหนาชิดขอบด้านซ้ายมือและเว้นระยะ 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์
จากช่ือบทและย่อหน้าแรกต่อจากหัวข้อหลัก 

8.7  หัวข้อรองซ่ึงเป็นข้อย่อยของหัวข้อหลักให้ย่อหน้าลึกเข้ามา  0.5  น้ิว  และอยู่
ห่างจากข้อความของหัวข้อหลักข้างบน  1  ช่วงบรรทัดพิมพ์ 

 8.8 หัวข้อย่อยซ่ึงเป็นข้อย่อยของหัวข้อรอง ให้ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับแนวข้อความ
ของหัวข้อรอง    

 8.9  หัวข้อย่อยของหัวข้อย่อย   ให้ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับข้อความของหัวข้อย่อย
ข้างบน   
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8.10  ถ้าหากมีหัวข้อย่อยมากกว่าน้ีให้จัดระบบเหมือนข้อ   8.9   กล่าวคือ   ย่อ
หน้าหัวข้อเข้ามาให้ตรงกับข้อความของหัวข้อย่อยข้างบน   

 

ตัวอย่าง    การย่อหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 8.11  หัวข้อหลักในข้อ 8.6 และหัวข้อรองในข้อ 8.7 จะเป็นหัวข้อลอย ซ่ึงไม่มี
ข้อความอ่ืนพิมพ์ต่อหลังจากท่ีพิมพ์ข้อความของหัวข้อน้ันหมดแล้ว  ส่วนหัวข้อย่อยอ่ืน ๆ หลังจาก
พิมพ์หัวข้อแล้วให้นําข้อความอ่ืน ๆ มาพิมพ์ต่อได้โดยไม่ต้องข้ึนย่อหน้าใหม่  ข้อความท่ีมีเลข
ประจําข้อ ควรย่อหน้าเม่ือข้ึนเลขข้อใหม่  และจะไม่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์  (-)  หน้าข้อย่อยใด ๆ  

 8.12   สูตรต่าง ๆ เช่น สูตรสถิติให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ  โดยห่างจากข้อความ
ในบรรทัดบนและล่างเป็นระยะ 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์ 

 �&�'!()�	(*�ก	�*%&
�	 (16 pt) 
 

1.  (#�)*�+�$  (16 pt) 
1.1 (#�)*�+�$) �&�&�	 

1.1.1  (#�)*�ก��	�+�$ 
1.1.2  (#�)*� �,-./'+�$ 

1.2 (#�)*�+�$������ 
1.2.1  (#�)*��&�����)*�ก��	� 
1.2.2  (#�)*�0�1������)*��2%�� 

                1.2.3  (#�)*�ก��	������)*��& 
1.2.3.1 (#�)*�ก��	������)*�0&�	�& 
1.2.3.2 (#�)*�ก��	������)*�4�ก./�& 

1) (#�)*�ก��	��ก��&�����)*�4�ก./�& 
2) (#�)*�ก��	�0ก��&�����)*�4�ก./�& 

(1)!!!.. 
(2)!!!.. 

  2.  (#�)*��45ก42
&)*�627&,68�	 
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 8.13  การใช้อัญประภาษ  อัญประภาษเป็นข้อความท่ีคัดลอกมาตรงตามต้นฉบับเดิม
ทุกประการส่วนมากเป็นข้อความสําคัญ  ๆ   ที่ผู้เขียนผลงานต้องการอ้างอิงเพื ่อสนับสนุน
ความคิดเห็นของตน  

   เกณฑ์การคัดลอกอัญประภาษ มีดังน้ี 

   8.13.1  ก่อนถึงข้อความท่ีเป็นอัญประภาษ  ควรกล่าวนําไว้ในเน้ือเรื่องว่า
เป็นคําพูดหรือข้อคิดของใคร  หรือมีความสําคัญอย่างไร 

   8.13.2  ต้องลอกอัญประภาษให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับเดิมทุกประการ   และ
ต้องลงอ้างอิงด้วยทุกครั้ง 

   8.13.3  อัญประภาษท่ีมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้เขียนหรือพิมพ์ต่อไป
ในเน้ือหาของผลงานได้  โดยใส่อัญประภาษน้ันไว้ในเครื่องหมาย อัญประกาศ “…”  

   8.13.4  อัญประภาษที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศแต่ให้ข้ึนต้นบรรทัดใหม่ โดยย่อหน้าเข้ามา 4 ช่วงตัวอักษร เริ่มต้นเขียนหรือพิมพ์ท่ีช่วง
ตัวอักษรท่ี 5 โดยตลอดทุกบรรทัด และเว้นหลังเข้ามา 4 ช่วงตัวอักษร ต้ังแต่บรรทัดแรกจนจบบรรทัด
สุดท้าย 

   8.13.5  ถ้าอัญประภาษมีความยาวเกินไป ก็อาจตัดข้อความบางตอนออกบ้าง 
ให้เหลือแต่ข้อความท่ีสําคัญ โดยใส่เครื่องหมายจุด 3 จุด (Ellipsis dots)…  แทนข้อความท่ีตัดออก 

   8.13.6 อัญประภาษท่ีเป็นบทร้อยกรอง ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด ให้ข้ึนต้น
ย่อหน้าใหม่ วางระยะให้อยู่กลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ นอกจากจะยกมา
อ้างพร้อม ๆ กันหลายบท  จึงใช้เครื่องหมายอัญประกาศสําหรับแต่ละบทท่ียกมา 

   8.13.7  อัญประภาษท่ีเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน โดย
ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ  และใส่อัญประภาษภาษาเดิมในเชิงอรรถเสริมความ 

 ตัวอย่างอัญประภาษไม่เกิน 3 บรรทัด 

 พระยาอนุมานราชธน (ม.ป.ป. : 15) ได้กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของภาษาว่า 
“ภาษาจะเจริญงอกงามหรืออับเฉาเส่ือมโทรมก็อยู่ท่ีคน  ซ่ึงเป็นเจ้าของภาษาน้ันเป็นผู้บันดาลให้
เป็นไปโดยตนเองไม่รู้สึกตัว ถ้ารู้จักรักษาและเพิ่มเติมให้งอกงามก็เป็นความเจริญถ้าไม้รู้จัก
ทะนุบํารุงก็อาจกลายไปในทางท่ีตรงกันข้ามกับความเจริญก็ได้” 

 

 ตัวอย่างอัญประภาษเกิน 3 บรรทัด 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย 
และทรงห่วงใยภาษาไทย  อันเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งของคนไทยที่นับวันจะมีปัญหาด้านการใช้ภาษา 
จําเป็นท่ีคนไทยจะต้องช่วยดูแลรักษาและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ดังกระแสพระราชดําริในหนังสือ
บันทึกการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานกระแสพระราชดําริปัญหาการใช้คําไทยในการประชุมทาง
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วิชาการของชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี 29 กรกฎาคม 2505 
ซ่ึงกรมวิชาการ (2539 : 8) จัดพิมพ์ข้ึน ว่าดังน้ี 

           …เรามีโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล  จึงสมควรอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้ ปัญหา 

          เฉพาะในด้านรักษาภาษาน้ีก็มีหลายประการ  อย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในทาง 

          ออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในวิธี 

          ใช้ หมายความว่า วิธีใช้คํามาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาท่ีสําคัญ 

 

   8.14  การใช้ตาราง 

  ก่อนจะแสดงตารางควรกล่าวถึงตารางน้ันก่อน  แล้วจึงเสนอตารางท่ีเข้าใจง่าย 
และสมบูรณ์ท่ีสุดต่อไปทันที  เว้นแต่หน้ากระดาษมีเน้ือท่ีไม่พอบรรจุตารางน้ัน  ก็อาจจะดําเนินเรื่อง
ต่อไปอีกได้ถ้าข้อความยังเก่ียวข้องกับตารางน้ัน  หากเห็นว่าไม่เก่ียวข้องก็ควรเว้นท่ีว่างน้ันไว้แล้ว
เสนอตารางในหน้าต่อไป ไม่ควรแทรกตารางลงในระหว่างเน้ือหาท่ียังไม่จบความ รูปแบบของการพิมพ์
ตาราง  มีดังน้ี 

  8.14.1   ตารางจะอยู่ห่างจากข้อความข้างบนและข้างล่าง 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์ 

  8.14.2  ช่ือตารางและหมายเหตุใต้ตาราง  ถือเป็นส่วนหน่ึงของตาราง 

  8.14.3  ก่อนถึงตัวตารางต้องมีช่ือตาราง   ข้อความของช่ือตารางเริ่มด้วยคํา
ว่า “ตารางท่ี” เว้นวรรค 1 ช่วงตัวอักษร ตามด้วย  หมายเลขลําดับตาราง    แล้วจึงเป็นช่ือตาราง 

  8.14.4 ข้อความของช่ือตารางให้ชิดขอบด้านซ้ายมือ ถ้าช่ือตารางยาวกว่า 1 
บรรทัดข้ึนไป บรรทัดถัดไปให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตาราง ดูช่ือตารางให้พิมพ์ตัวอักษร
ตัวหนา  

  8.14.5 เส้นของตารางในแนวนอน เส้นแรกและเส้นสุดท้ายกําหนดให้ใช้ขนาด  
1 pt.  ส่วนเส้นในตารางท้ังแนวต้ังและแนวนอนใช้ขนาด  1/4 pt. ไม่มีเส้นต้ังตรงขอบสุดซ้ายและขวา  
โดยการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์  Laser  แต่ในกรณีท่ีพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์   Dot  Matrix  หรือ  Ink  Jet  
หรือเครื่องพิมพ์ชนิดอ่ืน ๆ ให้เพิ่มขนาดเส้นได้บ้างตามความเหมาะสม  แต่ท้ังน้ีให้คํานึงถึงความสวยงาม
เรียบง่าย  ดังตัวอย่าง  
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รูปแบบการนําเสนอตารางท่ัวไป  และขนาดของเส้น  
 

 

   

    

 

      
     

 

     
     

 

     

 

     
   

 

คําอธิบาย     

 8.14.5.1  เส้นบน(แนวนอน) 2 เส้นท่ีกํากับคําอธิบายรายละเอียดข้อมูล   
และเส้นปิดท้ายตารางให้พิมพ์ด้วยเส้นขนาด  1 pt.  

8.14.5.2  เส้นภายในแบ่งตัวแปรแต่ละตัวหรือจัดกลุ่มตัวแปร ให้พิมพ์ด้วย
เส้นขนาด  1/4 pt.  

8.14.5.3 ไม่ต้องมีเส้นก้ันแนวด่ิงด้านซ้ายสุด ขวาสุด  ให้มีได้เฉพาะก้ัน
ภายในตาราง 

8.14.5.4  1 pt,  1/4 pt. พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Laser jet    

  8.14.6  ช่ือรายการในแต่ละช่องตารางให้อยู่ก่ึงกลางระหว่างช่อง ถ้าช่ือรายการใน
แต่ละช่องมีความยาวเกิน 1 บรรทัด  ให้ข้ึนบรรทัดใหม่  และย่อหน้าเข้ามา 2 ตัวอักษร  หรือจัดให้อยู่
ก่ึงกลางของช่อง 

  8.14.7  ตัวเลขในตารางท่ีเป็นแนวต้ังควรพิมพ์ให้ได้ระดับเสมอกันโดยตลอด 
โดยถือตัวเลขหลังขวาสุดเป็นแนว    หากเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมให้ยึดจุดเป็นแนวตรงกัน   ถ้ามี
เครื่องหมายอ่ืนใดอยู่ระหว่างเลข 2 จํานวน  ต้องจัดให้เครื่องหมายตรงกัน 

  8.14.8   ตารางท่ีมีขนาดไม่พอดีกับกระดาษ  ให้ลดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสม  
แต่ต้องระวังไม่ให้เล็กเกินไปจนอ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ชัด 

  8.14.9  ช่ือรายการแต่ละช่องเป็นภาษาอังกฤษ  ให้พิมพ์อักษรตัวแรกด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ 

1 pt 

¼ pt 
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  8.14.10  ช่ือตารางและช่ือรายการในแต่ละช่องไม่ควรใช้คําย่อ 

  8.14.11  ตารางท่ีไม่จบในหน้าเดียวไม่ต้องขีดเส้นปิดตารางโดยในหน้าต่อไปให้พิมพ์
คําว่า “ตารางท่ี”  และหมายเลขกํากับตารางพร้อมกับมีคําว่า “ต่อ”  ไว้ในวงเล็บ คําว่า  “ตารางท่ี”  
ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายข้างหน้า  เม่ือข้ึนหน้าใหม่ให้ใส่หัวตารางเช่นเดียวกับในหน้าแรกของตารางน้ัน 

 

 

  8.15  การใช้ภาพประกอบ คือภาพท่ีใช้ประกอบการอธิบายเน้ือเรื่องหลายประเภท 
เช่น ภาพถ่าย  ภาพเขียน  ภาพลายเส้น  แผนท่ี  แผนภูมิ  แผนภาพ  และกราฟ ฯลฯ  การลง
รายละเอียดดําเนินการดังน้ี 

  8.15.1 ช่ือภาพประกอบให้วางไว้ใต้ภาพตรงแนวซ้ายสุดของภาพโดยมีคําว่า 
“ภาพท่ี” ตามด้วยหมายเลขลําดับท่ีของภาพ  ในกรณีท่ีอ้างอิงท่ีมาของภาพให้ใช้คําว่า  “ท่ีมา”  และ
ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค  ( : ) 

  8.15.2  เลขลําดับท่ีของภาพประกอบให้ใช้ตัวเลขคนละชุดกับเลขลําดับท่ีของ
ตาราง 

  8.15.3  ระหว่างช่ือภาพกับตัวภาพให้เว้นห่างกัน  1  ช่วงบรรทัดพิมพ์ หากช่ือภาพ
ยาวเกิน 1 บรรทัดให้ข้ึน บรรทัดใหม่  และพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือภาพ 

  8.15.4  ระบบรูปภาพหรือตารางควรใช้ระบบตัวเลข เช่น ภาพหรือตารางในบทท่ี  1 
จะข้ึนด้วยภาพท่ี  1.1  1.2 บทท่ี  2  จะเป็น ภาพท่ี 2.1  2.2  เป็นต้น  สําหรับตารางก็ใช้ระบบ
เดียวกัน คือ บทท่ี  1  จะข้ึนต้นด้วย  ตารางท่ี 1.1  1.2  ตามลําดับ  ฯลฯ  จํานวนภาพและตารางจะนับ  
แยกจากกัน สําหรับคําอธิบายภาพ จะวางไว้ใต้ภาพ แต่ถ้าเป็นตารางจะอยู่ข้างบนตาราง  ถ้าหากภาพ
และตารางคัดลอกมาจากเอกสารอ่ืนจะต้องอ้างอิงท่ีมาด้วย  ดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี  1.1  แผนท่ีแสดงการกระจายของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่ึงจุดในแผนท่ีเท่ากับ 

                  จํานวนประชากร 100,000 คน 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2536 : 10 

 

 

.         .         .          . .        . .        . . 

.        .       .            .      .         .         .        . 

.          .         .         .          .       .        .      .        . 
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ตารางท่ี  3.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจําแนกตามตําแหน่ง 

 

ลําดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชากร 

1 ผู้บริหารกิจกรรมลูกเสือระดับนโยบาย 25 

2 ผู้บริหารกิจกรรมลูกเสือระดับกลุ่ม 49 

3 ผู้บริหารกิจกรรมลูกเสือระดับผู้ปฏิบัติการ 181 

 รวมท้ังส้ิน 255 

 

ท่ีมา  : เรืองศิลป์  นิราราช.  2548 : 41 

 

9.   บรรณานุกรม  (ดูรายละเอียดในบทท่ี  5 ) 

10. หน้าบอกตอนเป็นหน้าท่ีมีเพียงหัวข้อเรื่องอยู่กลางหน้ากระดาษ มีเฉพาะหน้าบอก
ตอนของภาคผนวก  ซ่ึงมีคําว่า “ภาคผนวก” ปรากฏอยู่กลางหน้ากระดาษ  หน้าบอกตอนมีขนาด
ตัวอักษร 18 พอยต์  จัดไว้หลังบรรณานุกรม และหน้าบอกตอนไม่ระบุเลขหน้าแต่ให้นับเลขหน้า
นั้นด้วย 

 11.  ภาคผนวก    

 12.  ประวัติผู้วิจัย    



บทท่ี  3 
 

การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 

 การจัดทํารายงานการวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  สารนิพนธ์  และ
รายงานการวิจัยท่ัวไป  จาํเป็นต้องมีการอ้างอิงสารสนเทศซ่ึงเป็นความรู้  ทฤษฎีและข้อมูลมา
ประกอบในผลงานนั้น  เพ่ือบอกแหล่งเดิมของสารสนเทศและเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าขององค์ความรู้  
ความคิดเหล่านั้น ผู้อ้างอิงจะต้องมีจริยธรรมและเคารพสิทธิของผู้เขียนด้ังเดิม  โดยอ้างอิงหรือระบุ
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ให้ถูกต้องตามระบบสากลนิยม  และเป็นระบบเดียวกันโดยตลอด 

 สารสนเทศท่ีนํามาอ้างอิงในงานทางวิชาการอาจนํามาจากวัสดุตีพิมพ์ เช่น ตํารา งานวิจัย 
วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น หรือนํามาจากโสตทัศนวัสดุหรือสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น  
สารสนเทศท่ีนํามาอ้างอิงจะช่วยให้ผลงานทางวิชาการมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานท่ีมาของสารสนเทศ  
สามารถสืบค้นตรวจสอบได้ 

 การลงรายการอ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ทําได้ 2 ลักษณะ  คือ 

 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา เป็นการอ้างอิงข้อมูลเม่ือผู้อ้างคัดลอก ถอดความหรือสรุป
สาระสําคัญของผู้อ่ืนมาไว้ในงานของตน การลงรายการอ้างอิงแบบนี้เป็นการลงอย่างสั้น ๆ 
กะทัดรัด  โดยมีเครื่องหมายวงเล็บเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงด้วย  นอกเหนือจากรายการ  ผู้แต่ง ปีท่ี
พิมพ์  และเลขหน้าซ่ึงเป็นรายการหลัก  วัตถุประสงค์ของการลงรายการอ้างอิงลักษณะนี้คือ  ต้องการ
บอกแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีผู้อ้างอิงใช้  และโยงให้ผู้อ่านไปดูการอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรมของ
งานหรือเอกสารนั้น  การลงรายการอ้างอิงลักษณะนี้เข้ามาแทนท่ีการอ้างอิงแบบเดิม  ซ่ึงอยู่ตอนล่าง
ของหน้ากระดาษท่ีเรียกว่า  เชิงอรรถ 

 2. การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม เป็นการลงรายการอ้างอิงอย่างสมบูรณ์ คือ  ผู้แต่ง 
ชื่องานหรือสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางด้านการพิมพ์ หรือการจัดทํา  หรือวัน  เดือน  ปี  ท่ีเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ  ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับข้อมูลท่ีอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย รายการอ้างอิงแต่
ละชิ้นในบรรณานุกรมจะจัดเรียงไว้ตามลําดับอักษรผู้แต่งหรือตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของแต่ละ
รายการ 
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การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา 
 

 ระบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน คือการอ้างอิงระบบนาม-
ปี  หรือระบบ  APA  (American  Psychological  Association)  ซ่ึงสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน  เป็น
ผู้กําหนดแบบแผนข้ึน  การอ้างอิงระบบนี้ทําให้เกิดความสะดวกและประหยัดเนื้อท่ีในการพิมพ์  มีรูปแบบ
การลงรายการท่ีง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัต ิ โดยลงรายการสําคัญ  3  ส่วน  ได้แก่  ผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์และ
เลขหน้าท่ีอ้างอิง  ใส่ไว้ในวงเล็บ  ดังรูปแบบต่อไปนี้ 

 รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 

 ภาษาไทย 

 

 

 

 ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 ตัวอย่าง 

 (สมนึก  แตงเจริญ. 2540 : 7) 

 (Baroody. 1993 : 2 – 9) 

 1.  ตําแหน่งท่ีแทรกรายการอ้างอิง 

  1.1  ตามหลังข้อความท่ียกมาอ้างอิงหรือนําแนวคิดมาอ้างอิง 

   ตัวอย่าง 

   “ความ”  มี  2  ประเภท  คือ  ใจความกับพลความ  ใจความแทนด้วยประโยค
หลัก  ส่วนพลความเป็นข้อความสนับสนุนหรือขยายใจความ  (ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  2539 : 69) 

   ตัวอย่าง 

  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การลดบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐ (สุภาพร  ลิ้มหัสนัยกุล.  2541: 29  อุรชา  กาญจนวิทย์.  2546 : 10)   

  1.2 ถ้ามีการกล่าวถึงผู้แต่งไว้แล้วในเนื้อหาหรือข้อความนั้นในการอ้างอิงไม่จําเป็นต้อง
ระบุชื่อผู้แต่งซํ้าในวงเล็บ  ระบุเฉพาะปี  และเลขหน้า  สําหรับการอ้างอิงชื่อชาวต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย  ต้องกํากับชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บด้วย 

(����//��	
ก�.//�������	��/:/�������������������) 

(��	
ก�.//�������	��/:/�������������������) 
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   ตัวอย่าง 

   กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 133) ให้ความหมายของ “งานธุรการ” ว่า หมายถึง งานท่ี
เก่ียวกับการบริการต่าง ๆ  เพ่ือให้หน่วยงานด้านอ่ืน ๆ  สามารถดําเนินการไปได้โดยไม่มีอุปสรรค  ทํา
ให้งานคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 

   ตัวอย่าง 

   แมคโดนัฟ (McDonough. 1984 : 111) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาท่ีมีลักษณะเจาะจง  เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด... 

   ตัวอย่าง 

   พูนพิศ  อมาตยกุล  (2532 : 26) และ ธเนศ  ศรีวงษ์ (2542 : 4)  มีความเห็น
สอดคล้องกันในเรื่องความหมายของเพลงไทยสากลว่าเป็นเพลงท่ีบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีตะวันตก
และใช้หลักดนตรีตะวันตก... 

 

 2. การลงรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนาม-ปี 

  2.1 ผู้แต่งท่ีเป็นบุคคล  ให้ใส่ชื่อและนามสกุล  โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม  ยศทาง
ทหาร  ตํารวจ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ  ถ้าเป็นคนไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุล  ถ้าเป็นชาว
ต่างประเทศให้ใส่เฉพาะนามสกุลเท่านั้น 

   ตัวอย่าง 

   (ประเวศ  วะสี.  2541 : 93) 

   (Benson.  1974 : 3) 

  2.2 ผู้แต่งท่ีมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ  สมณศักด์ิ  ให้ใส่ฐานันดรศักด์ิ  บรรดาศักด์ิ  
สมณศักด์ิ  ไว้ด้วย 

   ตัวอย่าง 

   (ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล.  2532 : 15) 

   (เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี.  2520 : 5) 

   (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  2542 : 12) 

  2.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง  ถ้าทราบนามจริงให้ใส่นามจริงไว้ในวงเล็บหลังนามแฝง  ถ้าไม่
ทราบนามจริงให้วงเล็บคําว่า  นามแฝง  หรือ  Pseud  หลังนามแฝงนั้น 

   ตัวอย่าง 

   (น.ณ  ปากน้ํา  (ประยูร  อุลุชาฏะ).  2525 : 10) 

   (นิรวรรณ (นามแฝง).  2533 : 15–19) 

   (Twain (Pseud).  1962 : 15–22) 
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  2.4 ผู้แต่ง 2-3 คน ให้ระบุชื่อผู้แต่งท้ังหมด  ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่าง
ชื่อผู้แต่งแต่ละคน  และใช้คําว่า  และ  หรือ  &  (Ampersand)  นําหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย 

   ตัวอย่าง 

   (จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ และ ทวี  สวนมาลี.  2519 : 239) 

   (คณิต  มีสมมนต์, แสวง  โพธิ์เงิน และ สนอง  ค้านสิทธิ์.  2502 : 25) 

   (Raskin & Ensley.  2000 : 218) 

   (Posner, Henley & Birdsell.  2008 : 56)   

  2.5 ผู้แต่ง  4  คนข้ึนไป  ให้ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก  ตามด้วยคําว่า  และคนอ่ืน ๆ  
ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ  ให้ใส่นามสกุลคนแรก  ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  และต่อด้วยคําว่า 
et al. ซ่ึงเป็นคําย่อมาจากคําเต็มว่า  et  alii  มีความหมายว่า  and  others 

   ตัวอย่าง 

   (สมเกียรติ  พงษ์ไพบูลย์ และคนอ่ืนๆ.  2542 : 10-16) 

   (Kramer, et al.  1995 : 27) 

  2.6  ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน  ให้ใส่ชื่อสถาบันแทนชื่อผู้แต่ง 

   ตัวอย่าง 

   (ธนาคารแห่งประเทศไทย.  2537 : 30) 

   (British  Council.  1995 : 7) 

  2.7 ถ้าสถาบันเป็นหน่วยราชการ ต้องเริ่มต้นจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย  
อย่างน้อยต้องเริ่มต้นระดับกรม 

   ตัวอย่าง 

   (กรมการปกครอง.  2538 : 129) 

   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะรัฐศาสตร์  ภาควิชาการปกครอง.  2518 : 4) 

  2.8  คณะกรรมการท่ีมีสํานักงานเป็นอิสระ  ให้ใส่ชื่อคณะกรรมการนั้นเลย 

   ตัวอย่าง 

   (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2519 : 48-50) 

   (Committee  for  Economics  Development.  1993 : 81) 

  2.9 คณะกรรมการท่ีได้รับการจัดต้ังโดยสถาบันเพ่ือมอบหมายหน้าท่ีเฉพาะ  ให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันโดยใส่ชื่อสถาบันก่อนและตามด้วยชื่อคณะกรรมการ 

   ตัวอย่าง 

   (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร. 2528 : 42-53) 

  2.10 ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบันและมีอักษรย่อเป็นทางการ ให้วงเล็บอักษรย่อต่อจากชื่อสถาบัน 
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   ตัวอย่าง 

   (องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).  2519 : 7) 

   (Teachers  of  English  to  Speakers  of  Other  Languages (TESOL).  
1996 : 93) 

  2.11 เอกสารท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  แต่มีชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการให้ลงรายการ
ด้วยชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ 

   ตัวอย่าง 

   (มนตรี  มีลําไย. (บก.).  2529 : 8) 

   (Forbes. (Ed.).  1985 : 8) 

   (Licherman & Miller. (Eds.).  1991 : 3) 

  2.12 เอกสารท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ  ให้ลงชื่อเรื่องได้เลย 

   ตัวอย่าง 

   (ลิลิตพระลอ.  2500 : 15) 

  2.13 หนังสือแปลระบุชื่อผู้เขียนท่ีเป็นเจ้าของเรื่อง  ถ้าไม่ทราบจึงระบุชื่อผู้แปล  ตาม
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) โดยใช้คําว่า  ผู้แปล. หรือ tran.  

   ตัวอย่าง 

   (ครอว์ฟอร์ด.  2515 : 14) 

   (สมุท  ศิริไข, ผู้แปล.  2507 : 38) 

  2.14 ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่มแต่ปีท่ีพิมพ์ต่างกัน  ต้องการอ้างถึงพร้อมกัน  
ให้ลงชื่อผู้แต่งครั้งเดียว  แล้วระบุปีท่ีพิมพ์ตามลําดับ  โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ัน 

   ตัวอย่าง 

   (พระราชวรมุนี., 2528 : ค-ง, 2527 : 12, 2525 : 5) 

   (Smith.  1990 : 33,  1992 : 17) 

  2.15 ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม  บางเล่มพิมพ์ปีเดียวกัน  ถ้าเป็นเอกสาร
ภาษาไทยให้กําหนดตัวอักษร  ก  ข  ค  ฆ ง  ตามหลังปีท่ีพิมพ์  ถ้าเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ
ให้กําหนดตัวอักษร  a  b  c  d  ตามหลังปีท่ีพิมพ์เช่นกัน  ท้ังนี้การกําหนดตัวอักษรต้องสอดคล้อง
กับการจัดเรียงลําดับเอกสารในบรรณานุกรมด้วย 

   ตัวอย่าง 

   (พระราชวรมุนี.  2527 ก : 5) 

   (พระราชวรมุนี.  2527 ข : 109) 

   (Smith.  1990 a : 33) 
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  2.16 ผู้แต่งหลายคน  เอกสารหลายเล่ม  แต่ต้องการอ้างถึงพร้อม ๆ กัน  ให้ลงชื่อผู้แต่ง
เรียงลําดับตัวอักษรโดยค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  และใช้คําว่า  และ  นําหน้าชื่อผู้แต่งลําดับ
สุดท้าย 

   ตัวอย่าง 

   (โกวิท  ประวาลพฤกษ์. 2534 : 3, วัชรี  บูรณสิงห.์ 2526 : 413, สุชาติ  รัตนกุล. 
2526 : 521  และ อารี  สัณหฉวี.  2523 : 1) 

  2.17 การอ้างอิงจากแผนท่ี  ภาพยนตร์  สไลด์  ฟิล์มสตริป  เทปบันทึกเสียง  แผ่นเสียง  
ให้ลงรายการชื่อเรื่อง  ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  ตามด้วยคําระบุประเภทของวัสดุนั้น ๆ  และปี
ท่ีจัดทํา 

   ตัวอย่าง 

   (กรุงเทพมหานครแสดงเขตคลองสาน.  2528 : แผนท่ี) 

   (การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.  2530 : เทปโทรทัศน์) 

  2.18 การบรรยาย  ปาฐกถา  สัมภาษณ์  ให้ระบุชื่อผู้บรรยาย  ผู้แสดงปาฐกถา  ผู้ให้
สัมภาษณ์ 

   ตัวอย่าง 

   (สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์.  สัมภาษณ์.  2544) 

   (Joan, Interview.  1999) 

  2.19 การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล  การสื่อสารระหว่างบุคคลอาจเป็นการสื่อสาร
ทางจดหมาย  บันทึก  การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือการสนทนาทางโทรศัพท์  ให้ลงชื่อ
บุคคลท่ีสื่อสาร  ต่อด้วยการระบุประเภทของสื่อและวันเดือนปี 

   ตัวอย่าง 

   ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช (จดหมาย, 2525, 20  มีนาคม  ) 

   Schaie (personal communication, March 10, 1995) 

   (จารุณี  มณีกุล.  อีเมล, 2551, 8 กันยายน)    

   (Davies.  e-mail, September 8, 2008)  

  2.20 อ้างถึงส่วนหนึ่งของหนังสือซ่ึงเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีรวมบทความหรือผลงานของผู้เขียน  
หลายคน  และมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมหรือทําหน้าท่ีบรรณาธิการต่างหาก  ให้ลงรายการโดย
ระบุท้ังชื่อผู้เขียนและผู้ทําหน้าท่ีบรรณาธิการ 

   ตัวอย่าง 

   (ชัยอนันต์  สมุทวณิช.  2527 : 29) 

   (Walters.  1973 : 352) 
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  2.21 อ้างถึงเอกสารท่ีปรากฏในเอกสารอ่ืน  เอกสารรองให้ระบุนามผู้แต่งของ
เอกสารท้ังสองรายการ  โดยระบุนามผู้แต่ง  และปีท่ีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรก  ตามด้วยคําว่า  
อ้างถึงใน  สําหรับเอกสารภาษาไทย  และ  quoted in  สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ  แล้วจึง
ระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรองและปีท่ีพิมพ์ 

   2.21.1 ถ้าให้ความสําคัญหรือเน้นเอกสารเล่มเดิมมากกว่า  มีรูปแบบการลงรายการ
ดังนี้ 

    ตัวอย่าง 

    (ผู้แต่งเอกสารอันดับแรก. ปีท่ีพิมพ์ : เลขหน้าท่ีอ้างอิง, อ้างถึงใน หรือ  
quoted in   ชื่อผู้แต่งเอกสารอันดับรอง.  ปีท่ีพิมพ์ : เลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

     (สุทธิลักษณ์  อําพันวงศ์.  2510 : 1, อ้างถึงใน กมลา  รุ่งอุทัย  และคนอ่ืน ๆ.  

2531 : 27) 

   2.21.2  ถ้าให้ความสําคัญหรือเน้นเอกสารอันดับรองมากกว่า  ให้ใช้รูปแบบดังนี้ 

    ตัวอย่าง 

    (ผู้แต่งเอกสารอันดับรอง.  ปีท่ีพิมพ์ : เลขหน้าท่ีอ้างอิง, อ้างจาก หรือ  

quoting ผู้แต่งเอกสารอันดับแรก. ปีท่ีพิมพ์ : เลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

    (กมลา  รุ่งอุทัย และคนอ่ืน ๆ.  2531 : 27, อ้างจาก  สุทธิลักษณ์  อําพันวงศ์.  

2510 : 1) 

 2.22 การอ้างอิงวัสดุประเภทสื่อโสตทัศน์ ให้ลงรายการแรกเป็นชื่อเจ้าของผลงาน หรือชื่อ
เรื่อง (ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง)  ตามด้วยคําท่ีบอกประเภทของวัสดุ และปีท่ีผลิต  

    ตัวอย่าง 

    (เจ้าของผลงาน. ปีท่ีผลิต : ประเภทของวัสดุ) 

    (สุชาวดี  มณีวงศ์.  2551 : วีดิทัศน์) 

    (เศรษฐกิจพอเพียง.  2551 : วีดิทัศน์) 

    (เพลงชาติไทย.  2551 :  แผ่นซีดี) 

 2.23 การอ้างอิงวัสดุประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ลงรายการแรกเป็นชื่อแต่งหรือผู้จัดทํา 
หรือชื่อบทความหรือชื่อเรื่อง (ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง)ตามด้วยคําท่ีบอกลักษณะของสื่อ และปีท่ีผลิต 
(ถ้าไม่มีปีท่ีผลิตให้ลงปีท่ีเข้าถึงหรือปีท่ีสืบค้น) ซ่ึงต้องสอดคล้องกับบรรณานุกรม 

    ตัวอย่าง 

    (Kenneth.  2008 : Online.) 

    (วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์.  2551 : แผ่นซีดี) 
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การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม 
 

 บรรณานุกรม คือ บัญชีรายการหนังสือและวัสดุสารสนเทศทุกประเภทท่ีนํามาใช้ประกอบการ
เขียนวิทยานิพนธ์  ปรากฏอยู่ในตอนท้ายของเล่ม  โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกของแต่ละ
รายการ  และมีแบบแผนการลงรายการท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะของวัสดุสารสนเทศแต่ละประเภทท่ี
นํามาอ้างอิง 

 1.  การพิมพ์บรรณานุกรม 

  1.1 เริ่มพิมพ์บรรณานุกรมโดยข้ึนหน้าใหม่ พิมพ์คําว่า บรรณานุกรม ไว้กลาง
หน้ากระดาษห่างจากขอบบนประมาณ 1.5 นิ้ว ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า 
Bibliography 

  1.2 วิทยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาไทยให้จัดเรียงบรรณานุกรมท่ีเป็นภาษาไทยไว้ก่อน  
บรรณานุกรมท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ  สําหรับวิทยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดเรียง
บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศไว้ก่อนบรรณานุกรมท่ีเป็นภาษาไทย 

  1.3 เรียงรายชื่อหนังสือและวัสดุสารนิเทศตามลําดับอักษรชื่อผู้แต่งต้ังแต่ ก - ฮ หรือ  A 
– Z  ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเรื่องแทน  การจัดเรียงตัวอักษรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์การจัด
เรียงคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหรือหลักการเรียงลําดับอักษรในภาษานั้น ๆ   

  1.4 การพิมพ์บรรณานุกรมแต่ละรายการให้พิมพ์ข้ึนบรรทัดใหม่ชิดแนวขอบเขียน หรือขอบ
ซ้ายของกระดาษท่ีเว้นไว้   หากรายการมีความยาวพิมพ์ไม่จบในหนึ่งบรรทัด  ให้พิมพ์ต่อในบรรทัด
ถัดไปโดยย่อหน้าเข้าไป  7  ช่วงตัวอักษร  เริ่มพิมพ์ตัวอักษรท่ี  8  ถ้าไม่จบให้พิมพ์บรรทัดต่อไป
ตามลําดับโดยพิมพ์ให้ตรงกับบรรทัดท่ี  2  จนจบรายการ 

  1.5  การลงรายการบรรณานุกรมประกอบด้วยข้อมูล  4  ส่วน  ได้แก่ 

   ผู้แต่ง 

   ปีท่ีพิมพ์ 

   ชื่อเรื่อง 

   ข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์ 

   นอกจากนั้นยังมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนดังนี้ 

   หลังเครื่องหมาย . (มหัพภาค หรือ period)  เว้น 2 ระยะ 

   หลังเครื่องหมาย , (จุลภาค หรือ comma)  เว้น 1 ระยะ 

   หน้าและหลังเครื่องหมาย : (ทวิภาค หรือ colon)  เว้น 1 ระยะ 

   หลังเครื่องหมาย ; ( อัฒภาค หรือ semicolon)  เว้น 1 ระยะ 
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  1.6 ในกรณีหนังสือนั้นไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ภาษาไทยใช้  ม.ป.ป.  ภาษาอังกฤษใช้  n.d. 
(no date of  publication)  และในกรณีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์  ภาษาไทยใช้  ม.ป.ท.  
ภาษาอังกฤษใช้ n.p. (no  place  of  publication) 

  1.7  ถ้าข้อมูลส่วนแรกเหมือนกัน  เช่น  เป็นผู้แต่งคนเดียวกัน  พิจารณาจัดเรียงดังนี้ 

   1.7.1  เรียงลําดับจากเลขปีท่ีพิมพ์  ปีพิมพ์ท่ีมีตัวเลขค่าน้อยกว่ามาก่อน 

   1.7.2  ถ้าปีพิมพ์เดียวกัน  ให้เรียงตามตัวอักษรกํากับท้ายปีพิมพ์  (ถ้ามี) 

   1.7.3 รายการท่ีไม่ปรากฏปีพิมพ์ (ม.ป.ป. หรือ n.d.) ให้เรียงไว้หลังปีพิมพ์ท่ีเป็น
ตัวเลข 

   1.7.4  รายการปีพิมพ์ซํ้ากันทุกประการ  ให้เรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง 

  1.8 ถ้ารายการแรกเป็นชื่อเรื่องซ่ึงข้ึนต้นด้วยคํานําหน้านามคือ  a, an, the  ให้ข้ามไป
พิจารณาจัดเรียงลําดับจากอักษรตัวแรกของคําท่ีอยู่ถัดไป   แต่ถ้าคํานําหน้านามนั้นอยู่ภายในประโยค
ท่ีเป็นชื่อเรื่องต้องนํามาพิจารณาด้วย 

  1.9 เม่ือระบุวัสดุอ้างอิงหลายรายการท่ีเป็นของผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่ง
เฉพาะรายการแรก  รายการต่อ ๆ  ไปให้ใช้เครื่องหมายยติภังค์ (-)  จํานวน  7  ครั้ง  แล้วตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.)  ดังตัวอย่าง 

วิรุณ  ต้ังเจริญ.  (2527).  ศิลปะภาพพิมพ์.  กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา. 

_______ .  (2530).  สํานึกของปลาทอง.  กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ. 

 

 รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมประเภทหนังสือ 

 หนังสือภาษาไทย 
 

 

 

 หมายเหตุ  ถ้าพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องลงรายการครั้งท่ีพิมพ์   

 ตัวอย่าง 

กีรติ  บุญเจือ. (2535). ตรรกวิทยาท่ัวไป. (พิมพ์ครั้งท่ี 11). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

วิรุณ  ต้ังเจริญ.  (2527).  ศิลปะภาพพิมพ์.  กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา. 

 หนังสือภาษาอังกฤษ 
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 ตัวอย่าง 

Friedman, H.S. (1991).  Personality  and  disease.  New  York : Wiley. 

Lendvary, O.  (1980).  Primer for agriculture libraries. (2nd ed.).  Wageningen : Center 
for  

 Agricultural Pub. 

 รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมจากบทความในวารสาร 

 บทความในวารสารภาษาไทย 

 

 

  

 ตัวอย่าง 

ล้อม  เพ็งแก้ว.  (2542, มิถุนายน).  สุนทรภู่เกิดท่ีไหน.  ศิลปวัฒนธรรม . 20 (8), 103-105. 

 บทความในวารสารภาษาอังกฤษ 

  

 

 

   

  ตัวอย่าง 

Posner, M. I. (1993, October 29).  Seeing the  mind.  Science.  2(2), 673-674. 

 ในกรณีท่ีเป็นวารสารรายเดือน หรือมากกว่ารายเดือนท่ีไม่ระบุวันท่ีวารสารออก ไม่ต้องลง
รายการวันท่ี ตามปกในของวารสารนั้น ๆ 

 

 รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมจากบทความในหนังสือพิมพ์ 

 บทความในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

ภาคภูมิ  ป้องภัย. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. มติชน.  หน้า 12. 

����//��	
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 บทความในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

  

 

 
 

  ตัวอย่าง 

Erlich, R.S.  (1994, June 28).  China : A paradise for counterfeit CDS.  Bangkok Post.  
p.4. 

   ถ้าไม่มีชื่อผู้เขียน ให้นําชื่อบทความเป็นรายการแรก 

  ตัวอย่าง 

ชาวไทยรักประชาธิปไตย.  (2551, 6 กันยายน).  เดลินิวส์.  หน้า 24.  

 ถ้าอ้างอิงจากบทความจากหนังสือพิมพ์หลายหน้า ให้ใช้ pp. 

   ตัวอย่าง 

Heavy rain causes flooding across the North, Northeast.  Bangkok Post.  (2008, 
September 14). 

   pp.1-2.  

 2. การลงรายการในบรรณานุกรม 

  2.1  ผู้แต่ง 

   2.1.1 ลงชื่อผู้แต่งทุกคนโดยไม่ต้องคํานึงถึงจํานวนผู้แต่ง  ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทยไม่ว่า
จะเป็นรายการวัสดุภาษาไทย หรือวัสดุภาษาต่างประเทศให้ลง ชื่อ นามสกุล เรียงไปตามปกติ โดยไม่ลง
คํานําหน้านาม  ยกเว้นชื่อผู้แต่งท่ีมีฐานันดรศักด์ิ ราชทินนามหรือบรรดาศักด์ิ ให้ลงรายการฐานันดรศักด์ิ
หรือราชทินนามหรือบรรดาศักด์ิท่ีได้รับพระราชทานหลังสุด 

    ธาริณี  เปรมศรีรัตน์ 

    สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

    คุณนิลวรรณ   ป่ินทอง 

    คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร 

    ม.ร.ว.เสนีย์   ปราโมช 

    สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

��	
ก�,/�!ก& '(�����)��.//�!ก& '(�����ก��.//(��,/�+���/*!����).//����,��*�	.  
///////��������	�������.//���� . 
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  2.1.2 ผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้นามสกุลข้ึนก่อน  ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
(,)  แล้วตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง  ถ้าผู้แต่งท่ีมีราชทินนามหรือบรรดาศักด์ิ เช่น Sir 
ให้ลงท้ังบรรดาศักด์ิท่ีได้รับพระราชทานครั้งหลังสุดและชื่อราชทินนาม 

    Robert  Brown   ลงว่า Brown, R. 

    Mary  Elizabeth  Faimon ลงว่า Faimon, M.E. 

    Robert  von  Kraft-Ebing ลงว่า Kraft-Ebing, R. von 

    Sir John  Newton  ลงว่า  Sir Newton, John 

  2.1.3 ผู้แต่งท่ีมีสมณศักด์ิ 

    2.1.3.1 สมเด็จพระสังฆราชท่ีเป็นเชื้อพระวงศ์และได้ทรงกรม  ให้ลงพระนาม
เรียงตามลําดับตามปกติ   

     สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

     สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

    2.1.3.2 สมเด็จพระสังฆราชท่ีเป็นสามัญชน  ให้ลงตําแหน่ง  สมเด็จ
พระสังฆราช  ตามด้วยนามเดิม 

     สมเด็จพระสังฆราช  (สา) 

     สมเด็จพระสังฆราช (สุก) 

    2.1.3.3 พระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิระดับตํ่าลงมา    เช่น   เป็นพระราชาคณะ  
พระครู  ให้ลงชื่อตามสมณศักด์ินั้น   

     พระเทพโมลี (ฟ้ืน  ปาสาทิโก) 

     พระเทพโสภณ (นิยม  ฐานิสสโร) 

    2.1.3.4 ผู้แต่งท่ีเป็นพระภิกษุไม่มีสมณศักด์ิ  ให้ลงนามฉายา  (นามท่ีพระ
อุปัชฌาย์ต้ังให้)  ส่วนพระภิกษุท่ีใช้สังฆนาม  (นามเฉพาะท่ีนอกเหนือจากนามฉายา)  ให้ลงชื่อสังฆ
นามเป็นผู้แต่ง 

     พุทธทาสภิกขุ 

     ปัญญานันทภิกขุ 

     พระมหาสมปอง    

   

  2.1.4  ผู้แต่งท่ีเป็นองค์กร หรือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา 

     กระทรวงศึกษาธิการ   

     จังหวัดนครราชสีมา   

     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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     สํานักงานอัยการสูงสุด   

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

     องค์การเชื้อเพลิง 

     ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ธนาคารกสิกรไทย        

     มูลนิธิเอเชีย 

     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ     

     มหามกุฎราชวิทยาลัย 

     สยามสมาคม 

     ราชนาวีสโมสร 

     เนติบัณฑิตยสภา 

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

  2.1.5 ถ้ามีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคนให้ลงชื่อทุกคน  ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาคระหว่างชื่อผู้
แต่งแต่ละคน  และให้ใช้คําว่า  และ  ในบรรณานุกรมภาษาไทย  หรือเครื่องหมาย & (ampersand)  
ในภาษาอังกฤษนําหน้าคนสุดท้าย 

    อัมพร  ป้ันศรี และ นันทนา  เผือกผ่อง 

    มารศรี  ศิวรักษ์, ชุติมา  สัจจานันท์ และ นวลจันทร์  รัตนากร 

    Stueart, R.D.,  & Eastlich. J.T. 

    Shafer, R.E., Stabb, C., & Smith, K. 

   หมายเหตุ การลงรายการผู้แต่งซํ้าให้ใช้เครื่องหมายยติภังค์ (-)  จํานวน  7  ครั้ง  
แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

 

 

    ตัวอย่าง 

พระยาอนุมานราชธน.  (2507).  การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 

_______.  (2531).  รวมเรื่องเก่ียวกับวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. 
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   2.1.6 หนังสือท่ีมีผู้จัดพิมพ์  ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ  ให้เขียนชื่อบรรณาธิการ
แล้ววงเล็บ  คําว่า  บก.  หรือ  Ed. (คนเดียว) หรือ  Eds. (หลายคน).  (ย่อมาจาก  editor (s))  ใน
ภาษาอังกฤษ 

    ตัวอย่าง 

    ไพศาล  เหล่าสุวรรณ. (บก.) 

    Pattishall, E. O., Jr. (Ed.) 

    Allmsn, L. R. & Jaffe, D. T. (Eds.) 

   2.1.7 หนังสือท่ีไม่มีชื่อผู้แต่ง  ให้ลงชื่อหนังสือ  (พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา)  แทนแล้ว
ตามด้วยปีท่ีพิมพ์  

    หวยใต้ดิน.  (2525).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เสรี. 

    The U.S. and the USSR. (1982). New York : New York University 
Press. 

  2.2  ปีท่ีพิมพ์ 

   2.2.1  ให้ลงรายการปีท่ีพิมพ์ด้วยปีลิขสิทธิ์    ถ้าหนังสือนั้นไม่มีปีลิขสิทธิ์ให้ลงรายการ
ด้วยปีท่ีหนังสือนั้นได้จัดพิมพ์  และให้ลงเฉพาะตัวเลข  ไม่ต้องระบุคําว่า  พ.ศ.  หรือ  ค.ศ. 

   2.2.2  ปีท่ีพิมพ์อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) 

   2.2.3 ถ้าหนังสืออยู่ระหว่างการจัดพิมพ์  ให้ใช้ว่า  อยู่ระหว่างการพิมพ์  ใน
เครื่องหมายวงเล็บ  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า  in pressไม่ต้องระบุปีท่ีพิมพ์จวบจนกระท่ังหนังสือ
นั้นได้พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว ถ้าหนังสือไม่แสดงปีพิมพ์หรือไม่ทราบปีท่ีพิมพ์ให้ลง ม.ป.ป. 
หรือ  n.d. 

   2.2.4 หลังเครื่องหมายวงเล็บ   ใส่เครื่องหมายมหัพภาค  (.) 

    (2545). 

    (อยู่ระหว่างการพิมพ์). 

    (2002). 

    (in  press). 

 

 

 

  2.3  ชื่อเรื่อง 

2.3.1 การลงรายการชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ  ให้ลงชื่อเรื่องตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน  
ชื่อเรื่องภาษาไทยท่ีมีภาษาต่างประเทศกํากับให้ลงรายการเฉพาะชื่อเรื่อง
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ภาษาไทย  ถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ  การเขียนชื่อเรื่องให้ข้ึนต้นด้วย
อักษรตัวใหญ่เฉพาะคําแรก  อักษรแรกของชื่อเรื่องย่อย (ถ้ามี)  และชื่อ
เฉพาะ  หรือวิสามานยนาม  พิมพ์ชื่อเรื่องด้วยอักษรตัวหนาหรือตัวเอน  ใส่
เครื่องหมายมหัพภาคหลังชื่อเรื่อง     

   ตัวอย่าง   ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ 

    คู่มือการเขียนรายงานทางวิชาการ. 

    Handbook  in  writing  a  research  paper. 

   ตัวอย่าง  ชื่อเรื่องท่ีมีภาษาต่างประเทศกํากับให้ลงรายการเฉพาะภาษาไทย 

    จิตวิทยาพัฒนาการ  (Developmental  psychology).  ลงรายการ
ชื่อเรื่องว่า 

    จิตวิทยาพัฒนาการ. 

   ตัวอย่าง  ชื่อเรื่องท่ีมีชื่อเรื่องย่อย 

    บรรณารักษศาสตร์เบ้ืองต้น : กล่าวถึงวิธีใช้หนังสือและห้องสมุด. 

    Writing  English : A composition  for  foreign  students. 

    หมายเหตุ การลงรายการชื่อเรื่องของหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  จุลสาร  
และเอกสารอ่ืน ๆ  ใช้ตัวอักษรตัวหนา  หรือตัวเอนก็ได้ 

   2.3.2 ลงรายการเพ่ิมเติมสําหรบัหนังสือเล่มนั้น  (เช่น  พิมพ์ครั้งท่ี  หรือ  เล่มท่ี)  ใน
เครื่องหมายวงเล็บหลังชื่อเรื่อง 

    ส่ีแผ่นดิน.  (เล่มท่ี  2)  

    The  Messenger’s  motives.  (2nd. ed.). 

  2.4  ข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์ 

   ข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์ประกอบด้วย  2  ส่วนคือ  สถานท่ีพิมพ์  และสํานักพิมพ์ 

   2.4.1 สถานท่ีพิมพ์  ให้ลงชื่อเมืองท่ีสํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์นั้นต้ังอยู่  หลังชื่อเมือง
ใส่เครื่องหมายทวิภาค (:)  การลงชื่อเมืองต่างประเทศ  ถ้าเมืองนั้นไม่เป็นท่ีรู้จักกันดีหรือไม่มีชื่อเสียง
สําหรับการพิมพ์  หรือชื่อเมืองนั้นมีชื่อซํ้า ๆ  กันหลายเมือง  ให้ระบุชื่อรัฐหรือชื่อประเทศกํากับไว้ด้วย 

    กรุงเทพฯ : 

    London : 

    Luzon, Philippines : 

    Reading, England : 

    Reading, MA : (MA  ย่อมาจาก  Massachusetts) 

   2.4.2 สํานักพิมพ์และโรงพิมพ์ 
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    2.4.2.1 ลงชื่อสํานักพิมพ์ตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน ถ้ามีท้ังสํานักพิมพ์และ
โรงพิมพ์ให้ใส่ชื่อสํานักพิมพ์  ถ้าไม่มีสํานักพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์แทน 

    2.4.2.2 ลงรายการชื่อสํานักพิมพ์ในรูปแบบท่ีทุกคนเข้าใจ  ตัดคําท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของสํานักพิมพ์ออก  เช่น  สํานักพิมพ์  ห้างหุ้นส่วน…จํากัด  บริษัท…จํากัด  ในภาษาอังกฤษให้ตัดคํา 
Publishers,  Printing  House,  Printing  Office,  Company  หรือ  Co.,  Incorporation,  
Incorporated,  หรือ  Inc.,  Corporation,  Corporated  หรือ  Corp.,  Limited  หรือ  Ltd., 
rihv, หรือคํานําหน้า เช่น the ออก 

 ห้างหุ้นส่วน  รวมสาส์น  จํากัด         ลงว่า   รวมสาส์น 

 สํานักพิมพ์แพร่พิทยา          ลงว่า   แพร่พิทยา 

 บริษัทสํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  จํากัด  ลงว่า   ไทยวัฒนาพานิช 

 สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ลงว่า   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 The  Scarecrow  Press,   Inc.   ลงว่า   Scarecrow 

 The  H. W. Wilson  Co.   ลงว่า   H. W. Wilson 

 3.  การเขียนบรรณานุกรมจากสารสนเทศประเภทต่าง ๆ   

  3.1 หนังสือท่ัวไป 

   ตัวอย่าง 

ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม.  (2541).   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศแห่งชาติ  

               เพ่ือการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนัก 

               นายกรัฐมนตรี. 

Mitchell, T.R., & Larson, J.R., Jr.  (1987).   People in organizations : An introduction  
to  

                organizational behavior.  (3rd ed.).  New York : McGraw-Hill. 

  3.2  หนังสือท่ีผู้แต่งเป็นหน่วยงานราชการ 

    ในกรณีท่ีชื่อผู้แต่งและชื่อสํานักพิมพ์เป็นชื่อเดียวกัน  ให้ลงรายการผู้แต่ง  
(Author)  ในรายการชื่อสํานักพิมพ์  ผู้แต่งอาจเป็นบุคคล  หรือ  สถาบันก็ได้ 

 

   ตัวอย่าง 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน  เล่ม  11. กรุงเทพฯ :  

              ผู้แต่ง. 

Australian Bureau of Statistics.   (1991).  Estimated resident population by age and  
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                 sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990.  (No. 3209. 1).  
Canberra, 

                Australian Capital Territory : Author. 

  3.3  หนังสือท่ีมีผู้รับผิดชอบในการจัดทํา  เช่น  บรรณาธิการ  ผู้รวบรวม 

   ตัวอย่าง 

อดุลย์  วิริยเวชกุล.  (บก.).  (2541).  คู่มือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา.  นครปฐม : 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Gibbs, J. T. & Huang, L. N.  (Eds.).  (1991).  Children of color : Psychological 
interventions 

 with minority youth.  San Francisco : Jossy-Bass. 

  3.4   หนังสือท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

     

 
 

   ตัวอย่าง 

สวดมนต์ไหว้พระฉบับชาวบ้านและผู้ปฏิบัติธรรม.   (2541).  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 

  3.5  หนังสือพจนานุกรม 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

สว่าง  วงศ์พัวพัน, ผู้รวบรวม.  (2544).  พจนานุกรมดวงกมล ฝรั่งเศส-ไทย.  (พิมพ์ครั้งท่ี 4). 

   กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 

 

 

 

   ตัวอย่าง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).   (พิมพ์ครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 

3.6 บทความในหนังสือสารานุกรม 

 

��������	��.//(�������	��).//
#�������	��/:/
$��!ก��	��. 

����./�0)(�� ������,  1�2�ก� � ��./� *, *	.//(�������	��).//��������	��.//(� !"������	��),/ 
///////
#�������	��/://
$��!ก��	��. 

����./�0)(�.//(�������	��).//����,��*�	.//�� ����	����ก�/(�(	���,/����).//
#�������	��/: 
///////
$��!ก��	��. 

����������ก�.//(�������	��).//(� !"������	��),/
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$��!ก��	��. 
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3.6.1 นําข้อมูลมาอ้างอิงครบชุดหรือทุกเล่ม 

   ตัวอย่าง 

สุธิวงศ์  พงษ์ไพบูลย์.  (บก.).  (2529).  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529.  (เล่ม 1-10).   

 สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา. 

Sadie, S.  (Ed.).  (1980).   The  new Grove dictionary of music and musicians.  (Vols.1-
20).    

 (6th. ed.).  London : Macmillan. 

3.6.2 นําข้อมูลมาอ้างอิงเฉพาะเล่ม 

   ตัวอย่าง 

นันทสาร  สีสลับ.  (2542).  ภูมิปัญญาไทย.  ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราช 

 ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  (เล่ม 23, หน้า 11-30). กรุงเทพฯ :  

 อมรินทร์พริ้นต้ิง. 

Bergmann, P. G.  (1993).  Relativity.  In  The New Encyclopedia Britannica.  (Vol. 26, 
pp. 501- 

               508). Chicago : Encyclopedia Britannica.  

  3.7  หนังสือแปล 

   ตัวอย่าง 

ฟิสค์, อี. บี.  (2542).  การกระจายอํานาจทางการศึกษา  การเมืองและ ฉันทานุมัติ แปลจาก 

 Decentralization of education : Politics and consensus โดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ.     

 กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี. 

  3.8  จุลสาร  แผ่นพับ  เอกสารประชาสัมพันธ์   

   ตัวอย่าง 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  (2541).  ท่องเท่ียวสงขลา.  [แผ่นพับ].  สงขลา : ผู้แต่ง. 

Research and Training Center on Independent Living.  (1993).  Guidelines for  
reporting 

 and writing about people with disabilities.  (4th. ed.).  [Brochure].  Lawrence, 
KS :  
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 Author. 

 

  3.9 บทความ  หรือ  เนื้อหาแยกแต่ละบท  แต่ละผู้เขียนในเล่ม 

 

 

 
  

   ตัวอย่าง 

สมบูรณ์  พรรณาภพ.  (2535).  อภิปรัชญากับการศึกษา.  ใน คณะกรรมการโครงการ 

 สารานุกรมศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บก.),  สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ.  (หน้า 407-415).  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. 

นฤมล  ปราชญโยธิน.  (2546).  หน่วยท่ี 6 การจัดทําดรรชนี.  ใน  ประมวลสาระชุดวิชา การ
จัดเก็บ 

 และค้นคืนสารสนเทศ.  (หน้า 43-77)  (พิมพ์ครั้งท่ี 2).  นนทบุรี :  มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช. 

  3.10  บทความในวารสารวิชาการ นิตยสาร 

   ตัวอย่าง 

จุมพล  พูลภัทรชีวิน และรัตนา  ตุงคสวัสด์ิ.  (2542).  วิวัฒนาการและทางเลือกของนโยบาย 

 การศึกษาของรัฐบาลไทย.  วารสารครุศาสตร.์   27(2), 98-106. 

ล้อม  เพ็งแก้ว.  (2542, มิถุนายน).  สุนทรภู่เกิดท่ีไหน.  ศิลปวัฒนธรรม.  20(8), 103-105. 

Posner, M.I.  (1993, October 29).  Seeing the mind.  Science.  2(2), 673-674. 

  3.11 บทความในจดหมายข่าว  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

   ตัวอย่าง 

ใบประกอบวิชาชีพ.  (2542, 7 กันยายน).  ข่าวสารการฝึกหัดครู.  1.  

  3.12 บทความในหนังสือพิมพ์ 

   ตัวอย่าง 

สมผล  ตระกูลรุ่ง.  (2545, 11 สิงหาคม).  พ.ร.บ. สงฆ์ ปัญหาของชาวพุทธทุกคน.  มติชน.  หน้า 6. 

  3.13 บทความในหนังสือพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

   ตัวอย่าง 

����./�0)(�.//(�������	��).//����,��*�	.//��/����./� *, *	� ��,  1�2�ก� (#��	�), 
///////��������	��.//(����)./
#�������	��/:/
$��!ก��	��. 
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70  พรรษามหาราชินี  ทรงรักราษฎรประดุจมารดารักบุตร.  (2545, 12-18 สิงหาคม).  

 ผู้จัดการ.  หน้า 4. 

 

  3.14  บทความแปล 

   ตัวอย่าง 

เบริด์แซล, ดี. จี.  และเฮนสเลย์, โอ. ดี.  แบบจําลองการวางแผนกลยุทธ์แนวใหม่.   แปลจาก A new 

 strategic planning model for academic libraries โดย  ดวงพร  พงศ์พาณิชย์, พช
รมน   

 ปราบพาล, ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และศุภร  ชินะเกตุ. (2539, ธันวาคม).  

 บรรณศาสตร.์  2(2), 33-49. 

  3.15 รายงานทางวิชาการ  รายงานการวิจัย 

 

 
 

  ตัวอย่าง 

ศุภัช  ศุภชลาศัย.  (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบ
จาก 

 การมีเขตการค้าเสรีอาเซียน  (สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ)  เสนอต่อสภาอุตสาหกรรม 

 แห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา  สถาบันวิจัยเพ่ือการ 

 พัฒนาประเทศไทย. 

Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T. & Muhlstein, A.  (1991).  

 Comparability of computer and paper- and- pencil scores for two CLEP 
general  

 examinations.  (College Board Rep. No. 91-5).  Princeton, NJ : Educational  

 Testing Service. 

  3.16 รายงานประเภทสิ่งพิมพ์รัฐบาล 

  ตัวอย่าง 

สํานักงานประกันสังคม.  (2542).  รายงานผลการดําเนินงานประจําปี  2541.  กรุงเทพฯ : 
กระทรวง 

 แรงงานและสวัสดิการสังคม. 

  3.17 รายงานประเภทสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานเอกชน 

����./�0)(�.//(�������	��).//���������ก������.//
#�������	��/:/
$��!ก��	��. 
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  ตัวอย่าง 

คณะกรรมการการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องหอการค้าไทย.   (2540).  รายงานการสัมมนา 

 โต๊ะกลม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาประมงไทย.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 

  3.18 รายงานการประชุมท่ีพิมพ์เป็นเล่ม 

 

 

  ตัวอย่าง 

นิทัศน์  ภัทรโยธิน.  (2540).  ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. ใน  การประชุมนักบัญชี 

 ท่ัวประเทศ   ครั้งท่ี 15 วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย วันท่ี 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2540  

 (หน้า 19-35).  กรุงเทพฯ : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. 

  3.19 รายงานการประชุมท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

   ตัวอย่าง 

Lanktree, C., & Briere, J.  (1991, January).   Early data on the Trauma Symptom 
Checklist 

 for Children (TSC-C).  Paper presented at the Meeting of the American 
Professional 

 Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

  3.20  เอกสารนําเสนอผลงานในท่ีประชุม 

   ตัวอย่าง 

ลมุล  รัตตากร.  (2529, ธันวาคม).  ระบบห้องสมุด.  เอกสารเสนอต่อท่ีประชุมของสมาคมห้องสมุด 

               แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 

  3.21  วิทยานิพนธ์ 

    

 

 

    

   ตัวอย่าง 

ชัชวาล  มงคล.  (2545).  การพัฒนาเครื่องละลายน้ําเลือด.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    สถาบันราชภัฏพระนคร. 

����./�0)(�.//(�������	��).//����,��*�	.//��/���������ก������ ��� ����� ����������.//   
///////(���� ).//
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���... ���� 
///////
#�,!�ก� 67ก&�. 



 

56 

  3.22 การอ้างเอกสารชั้นรอง  (Secondary source) จากวารสาร  ให้ระบุรายการของ
เอกสารชั้นรองในรายการบรรณานุกรม  ในการอ้างอิงให้ระบุว่าอ้างอิงจากเอกสารชั้นต้นของผู้ใด 

   3.22.1 ถ้าให้ความสําคัญของเอกสารเดิมมากกว่า    ให้ข้ึนต้นด้วยผู้แต่งและชื่อ
เรื่องของเอกสารเดิม  ใช้คําว่า  อ้างถึงใน (quoted in) นําหน้าชื่อผู้แต่งของเอกสารรอง 

 

 

 

 

   ตัวอย่าง 

สุทธิลักษณ์  อําพันวงศ์.  (2510).   หลักเกณฑ์การทําบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ 

                และตัวอย่างบัตร.  พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช,  อ้างถึงใน กมลา  รุ่งอุทัย.  (2531). 

 หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี  2 (AACR2).   

 กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา. 

   3.22.2  ถ้าให้ความสําคัญของเอกสารรองมากกว่า  ให้ข้ึนต้นด้วยผู้แต่งและชื่อเรื่อง
ของเอกสารรอง  ใช้คําว่า  อ้างจาก (quoting) นําหน้าชื่อ ผู้แต่งของเอกสารเดิม 

   ตัวอย่าง 

กมลา  รุ่งอุทัย. (2531).  หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี  2  

 (AACR2).   กรุงเทพฯ :  แพร่พิทยา.  อ้างจาก สุทธิลักษณ์  อําพันวงศ์.  (2510).  หลักเกณฑ์ 

 การทําบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับสมบูรณ์และตัวอย่างบัตร.  พระนคร :  

 ไทยวัฒนาพานิช. 

  3.23  ราชกิจจานุเบกษา 

ชื่อกฎหมาย.//(ปี,/วันท่ี/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม.../ตอนท่ี...//หน้าท่ีตีพิมพ์ 

   ตัวอย่าง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2549.  

  (2549, 29 พฤษภาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 123 ตอนท่ี 62 ง.  หน้า 25.   

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2).  พ.ศ.2527.  (2527, 12 ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  

   เล่ม 101 ตอนท่ี 144.  หน้า 1-13. 

  3.24 โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่วน 

ชื่อผู้บรรยายหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง (ถ้ามี).//(ปีท่ีผลิต).//ชื่อวัสดุ.//(ประเภทวัสดุ).//สถานท่ีผลิต/:/ 

 ผู้ผลิต.      
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   3.24.1 แผ่นเสียง 

   ตัวอย่าง 

Shocken, M.  (1992).  Over the waterfall.  On Arkansas traveler.  [CD].  New York : 
Polygram  

 Music. 

   3.24.2 แถบบันทึกเสียง 

   ตัวอย่าง 

ยุพดี  พยัคฆพันธ์.  (ผู้บรรยาย).  (2530).  ยาสมุนไพร.  (แถบบันทึกเสียง  เลขท่ี 312).  กรุงเทพฯ :  

              องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์. 

  3.25  สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  media) 

   แหล่งข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์   สามารถสืบค้นได้ 2  ระบบ คือ ระบบ
ออนไลน์ (Online) และระบบออฟไลน์ (Offline)  

   การสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ คือ การสืบค้นไปยังแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ฐานข้อมูลท่ีอยู่ห่างไกล หรือระบบอินเทอร์เน็ต (internet) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การถ่ายโอนข้อมูล  
(File transfer) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail  หรือ  e-mail)  เป็นต้น ข้อมูลท่ี
ได้รับจะมีท้ังข้อมูลเนื้อหาเต็มรูป (Full text)  ท้ังในรูปของหนังสือ  บทความจากวารสาร (Articles)  
หรือข่าว (News) และข้อมูลในรูปของสาระสังเขป (Abstract)  ซ่ึงให้ท้ังบริการฟรีและจ่ายค่าสมาชิก
แก่บริษัทท่ีให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  เช่น  ฐานข้อมูล ProQuest  ท่ีรวบรวมวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยท่ัวโลก เป็นต้น 

   การสืบค้นในระบบออฟไลน์ ได้แก่ การสืบค้นด้วยแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) หรือ
ด้วยระบบ อินทราเน็ต  (intranet)  หรือการสืบค้นจากผ่านดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ท่ีบรรจุข้อมูล
สารสนเทศสําเร็จรูปไว้แล้ว สามารถสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์ แผ่นซีดีรอมจะมีชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการจัดทํา 

   รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย  
  

 

 

 

   ตัวอย่าง 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์. (2542).  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่ม 11. [ออนไลน์].  

 เข้าถึงได้จาก  : http://kanchanapisek.or.th/kp6/book11/chapter1/t11-1-12.htm#sect4   

 วันท่ีสืบค้น  2542, ตุลาคม 25. 
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   3.25.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (Online/CD Network) 

   รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ  

 

    

 

 

  ตัวอย่าง 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์. (2542).  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่ม 11. [ออนไลน์].  

 เข้าถึงได้จาก  : http://kanchanapisek.or.th/kp6/book11/chapter1/t11-1-12.htm#sect4   

 วันท่ีสืบค้น  2542, ตุลาคม 25. 

Academic  American encyclopedia. (1995).  [Online].  Grolier (producer). Available : 
Dow Jones  

               News Retrieval Service/ENCYC.  Retrieved 1995, May 27. 

   3.25.2  วารสารอิเล็กทรอนิกส์   

    

 

 
 

   ตัวอย่าง 

Kenneth, I.  (1998).  A Buddhist response to the nature of human rights.  Journal of 
Buddhist  

                Ethics.  [online ].  2, (9 pars.),  25-30.  available :  

               http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.  Retrieved  1998, June 15. 

   3.25.3  หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์   

 

 

 
 

   ตัวอย่าง 

ซูม.  (2542, 25 ตุลาคม).  บุญของคนไทย.   ไทยรัฐ.  [ออนไลน์].  18(2), 39-43.  สืบค้นได้จาก :  

  http://www.thairat.co.th.//วันท่ีสืบค้น 2542, 25 ตุลาคม. 
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   3.25.4  แผ่นซีดีรอม 

     

 

 
 

   ตัวอย่าง 

Sternberg, M.L.A.  (1994).  The American sign language dictionary.  [CD-ROM].  
Available : 

  New York : Harper Collins.  Retrieved 1995, May 25. 

   3.25.5  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) 

   

 

  ตัวอย่าง 

 

 

Chumpot Wanichagul. (chumpot@rikc.ac.th). (1998, January 17). Websis. E-mail to Stanley 
Aung 

              (Aung@theinfocentre.com). 

   3.25.6  ข้อมูลจากโปรโตคอลอ่ืนๆ 

 

 

 
 

  3.26 การสัมภาษณ์และบทสัมภาษณ์ 

   3.26.1  การสัมภาษณ์ 

    ตัวอย่าง 

เปรื่อง  กิจรัตน์ภร. (2547, ตุลาคม 11).  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. สัมภาษณ์. 

   3.26.2  บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์ 

    ตัวอย่าง 

วัลลภ  ตังคณานุรักษ์.  (2543, กันยายน).  สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานค.  สัมภาษณ์. วารสาร 

             สุโขทัยธรรมาธิราช.  13(3), 5-14. 
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