บทที่ 1
ส่วนประกอบของรายงานการวิจยั
รายงานการวิจยั ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วน คือ
1. ส่วนนาหรือส่วนประกอบตอนต้น (Preliminaries of Front Matters)
2. ส่วนเนื้อความ (Text)
3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนอ้างอิง (Supplementary of Reference Matters)
4. ประวัตผิ เู้ ขียน (Vitae or Biography)
ในแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนย่อยๆดังนี้
1.1 ส่วนนาของรายงานการวิ จยั ประกอบด้วย
1.1.1 ปกนอก (Cover of Binding)
ประกอบด้วย ปกหน้า สันปก และปกหลัง
1.1.1.1 ปกนอกรายงานการวิจยั ให้เป็ นปกแข็งหุม้ ผ้าแลกซีนสีเขียว
1.1.1.2 ตัวอักษรบนปก ให้พมิ พ์ดว้ ยอักษรสีทอง
1.1.1.3 ปกนอกของรายงานการวิจยั ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชือ่ ของรายงานการวิจยั ให้ใช้ชอ่ื ตามทีป่ รากฏจริงในรายงาน
การวิจยั
2) ชื่อของผู้วจิ ยั ให้ระบุเพียงชื่อ สกุล แต่หากมียศ ฐานันดรศักดิ ์
ราชทินนาม สมณศักดิ ์ ให้ระบุไว้ดว้ ย
3) ระบุขอ้ ความว่า ได้รบั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา
4) ระบุเดือน ปี ทท่ี าการวิจยั
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 30)
1.1.1.4 ขอบสันปกนอก ของเล่มรายงานการวิจยั ให้พมิ พ์
1) ชือ่ รายงานการวิจยั
2) ชื่อของผูว้ จิ ยั ให้ระบุเพียงชื่อ สกุล แต่หากมียศ ฐานันดรศักดิ ์
ราชทินนาม สมณศักดิ ์ ให้ระบุไว้ดว้ ย
3) ปี ทท่ี าการวิจยั โดยให้ระบุแต่เพียงตัวเลขของปี ไม่ตอ้ งใส่ “ พ.ศ
......”
ถ้าขอบสันปกของรายงานการวิจยั มีความหนาไม่พอและชื่อรายงานการวิจยั มี
ความยาวมาก อนุโลมไม่ตอ้ งใส่ชอ่ื – สกุลของผูว้ จิ ยั ได้
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 31)
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1.1.2 ใบรองปก (Fly Leaf of Blank Page) เป็ นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเดียวกับ
กระดาษทีใ่ ช้พมิ พ์รายงานการวิจยั รองปกทัง้ ปกหน้าและปกหลังด้านละ 1 แผ่น
1.1.3 หน้ าปกใน (Title Page) ให้มขี อ้ ความเหมือนกันปกนอก ทัง้ ตาแหน่ งขนาด
และชนิดของตัวอักษร โดยให้ระบุสงั กัดของผูว้ จิ ยั ด้วย
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 32)
1.1.4 บทคัดย่อ (Abstract) เป็ นการย่อเนื้อความของรายงานการวิจยั ทัง้ หมดให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั วิธดี าเนินการวิจยั ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
บทคัดย่อต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงบทคัดย่อที่ใช้ภาษาในการ
เขียนรายงานการวิจยั ไว้ก่อนอีกภาษาหนึ่ง ตอนบนให้ระบุช่อื รายงานการวิจยั ชื่อผูเ้ ขียน และปี
ทีท่ าการวิจยั แล้วเสร็จ
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 33-36)
1.1.5 กิ ต ติ กรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็ น ข้อ ความกล่ า วขอบคุ ณ
บุคคลหรือหน่ วยงานที่ให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการทารายงานการวิจยั
ความยาวของข้อความไม่เกิน 1 หน้า และให้พมิ พ์ชอ่ื ผูว้ จิ ยั เดือน ปี ไว้ทา้ ยข้อความด้วย
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 37)
1.1.6 สารบัญ (Table of Content) เป็ น รายการที่แ สดงส่ ว นประกอบที่ส าคัญ
ทัง้ หมดของรายงานการวิจยั เรียงตามลาดับหน้าและเรียงตามลาดับหมายเลขของหัวข้อต่างๆ ที่
ปรากฏอยู่ ใ นรายงานการวิจ ัย โดยหมายเลขของหัว ข้อ ให้ใ ช้เ ลขที่ข องบทแล้ ว คัน่ ด้ ว ย
เครื่องหมายมหัพภาค “.” และตามด้วยลาดับหมายเลขของหัวข้อสาคัญๆในบทนัน้ ๆ โดยหัวข้อ
ทีน่ ามาลงรายการในสารบัญควรเป็ นหัวข้อใหญ่ของบท หรืออาจจะลงรายการหัวข้อรองลาดับ
ถัดไปได้อกี ตามความเหมาะสมของเนื้อหา ทัง้ นี้เนื้อหาทีม่ อี ยู่ในสารบัญจะต้องมีอยู่ในเนื้อเรื่อง
ด้วย
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 38-39 หรือดูตวั อย่างสารบัญของเอกสารเล่มนี้)
1.1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) เป็ นรายการทีแ่ สดงชื่อและหน้าของตาราง
ทัง้ หมดทีป่ รากฏในรายงานการวิจยั โดยเรียงตามลาดับเช่นเดียวกับสารบัญ
เลขที่ของตารางให้ใช้เลขที่บทและคันโดยเครื
่
่องหมายมหัพภาค “.” แล้วตามด้วย
เลขที่ต ารางในบทนั น้ ๆเช่ น เดีย วกับ สารบัญ เช่ น มีต ารางอยู่ ใ นบทที่ 1 จะเป็ น ตารางที่
1.1,1.2,1.3,... มีตารางอยูใ่ นบทที่ 2 จะเป็ นตารางที่ 2.1,2.2,2.3,.... ตามลาดับ
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 40)
1.1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิหรือสารบัญแผนที่ ( List of Figures,
Charts or Maps) เป็ นรายการที่แสดงชื่อและหน้ าของภาพหรือแผนภูมหิ รือแผนที่ทงั ้ หมดที่
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ปรากฏในรายงานการวิจ ัย โดยเรีย งตามล าดับ ก่ อ นหลัง ตามที่ป รากฏในรายงานการวิจ ยั
เช่นเดียวกับสารบัญตาราง (ถ้ามี)
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 41)
1.1.9 คาอธิ บายสัญลักษณ์ และคาย่อ (Abbreviations and Symbols) เป็ นการ
อธิบายสัญลักษณ์และคาย่อต่างๆ ที่มผี ูก้ าหนดไว้แล้วหรือผูเ้ ขียนกาหนดขึน้ ใช้ในรายงานการ
วิจยั (ถ้ามี)
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 42)
รายการที่ 1.7,1.8,1.9 และ 1.10 เมือ่ เริม่ ต้นใหม่ในแต่ละรายการให้ขน้ึ หน้าใหม่
1.2 ส่วนเนื้ อความ โดยทัวไปแล้
่
วในส่วนของเนื้อเรื่องอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
เนื้อหารายงานการวิจยั ดังนี้
1.2.1 บทนา (Introduction) บทนาเป็ นบทแรกของงานวิจยั ชี้ให้เห็นประเด็น
สาคัญของเรื่องทีจ่ ะศึกษา ทัง้ ในแง่ของความสาคัญของปั ญหาและในแง่ของวัตถุประสงค์ของผู้
ขอรับทุน ในบทนี้ผูข้ อรับทุนจะอธิบายถึงคาจากัดความหรือสัญลักษณ์สาคัญที่ใช้ ตลอดจน
ข้อจากัดต่าง ๆ ทีม่ ผี ลโดยตรงต่อขอบเขต วีการและผลของการศึกษาวิจยั
1.2.2 ผลงานวิ จยั และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Review of Literature) ใน
บทนี้ ผูข้ อรับทุนจะสรุปความเป็ นมาของปั ญหาทีศ่ กึ ษา ผลการศึกษาวิจยั ในอดีตทีม่ ผี ทู้ าไว้ใน
หัวข้อเดียวกันนี้หรือในหัวข้อทีม่ คี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยใกล้ชดิ กับเรื่องที่ศกึ ษา หากเป็ น
เรื่องทีม่ ที ฤษฎีซง่ึ มีลกั ษณะเด่นชัดแย้งกันอยู่ ก็จะต้องสรุปให้เห็นข้อขัดแย้งดังกล่าว ตลอดจน
ระบุให้ชดั ว่าการศึกษาวิจยั ทีจ่ ะทาต่อไปนัน้ เพือ่ สนับสนุนข้อโต้แย้งใด
1.2.3 วิ ธีการวิ จยั (Methodology) ในบทนี้ผู้ขอรับทุนต้องอธิบายวิธกี ารต่าง ๆ
ตลอดจนสมมติฐานทีต่ อ้ งการศึกษาวิจยั อย่างละเอียด เช่น ถ้าเป็ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามก็
ต้องอธิบายถึงวิธกี ารทาแบบสอบถามลักษณะของคาถาม หลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ ถ้าการวิจยั ต้องใช้วธิ กี ารทางสถิติ ผู้ เขียน
จะต้องอธิบายถึงขัน้ ตอนของการคานวณ ตลอดจนการทดสอบสมมติฐานทางสถิตใิ ห้ชดั เจน
ด้วย
1.2.4 ผลของการวิ จ ยั (Results) ในบทนี้ ผู้ข อรับ ทุ น จะต้ อ งแสดงผลการ
ศึกษาวิจยั ให้ปรากฏชัดโดยอาจจะใช้ตาราง กราฟ แผนภูม ิ ภาพประกอบ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ผู้เ ขียนจะต้องหยิบยกเอาผลงานศึกษาวิจยั ของตนมาวิเคราะห์ให้ได้
คาตอบว่า สมมติฐานทีไ่ ด้ตงั ้ ขึน้ ไว้ในบทก่อนนัน้ มีหลักฐานทีจ่ ะสนับสนุ นหรือหักล้างประการ
ใดบ้าง เพือ่ สรุปว่าจะยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ขึน้ นัน้ หรือไม่ ในการสรุปนี้ผขู้ อรับทุนจะต้องอ้างอิง
ทฤษฎีและผลการวิจยั อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาประกอบการวิเคราะห์ให้มนี ้าหนักน่าเชือ่ ถือมากขึน้
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1 . 2 . 5 ส รุ ป ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ( Conclusion and
recommendation) บทนี้เป็ นส่วนทีก่ ล่าวโดยย่อถึงเนื้อหาสาระของงานวิจยั โดยนะต้องอ้าง
ย้อนไปถึงวัตถุปดระสงค์และวิธกี ารศึกษาวิจยั พอเป็ นสังเขป ผูข้ อรับทุน ควรจะสรุปว่าผลการ
ศึกษาวิจยั นี้จะนาไปประยุกต์ได้อย่างไร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อการศึกษาวิจยั ในเรื่อง
เดียวกันนี้ต่อไปด้วย ซึ่งโดยทัวไปบทนี
่
้จะเป็ นบททีย่ ากในแง่ทผ่ี เู้ ขียนจะต้องระบุให้ชดั เจนว่า
ผลงานของตนไปสนับสนุ นหรือโต้แย้งผลงานวิจยั อื่ นเพียงใด อย่างไร มีความก้าวหน้ าทาง
วิชาการอันเป็ นผลจากการศึกษาวิจยั นี้ ถึงกับจะไปลบล้างหรือเปลีย่ นแปลงแนวความคิดในเรื่อง
ทีไ่ ด้วเิ คราะห์และศึกษากันมาแล้วหรือไม่
1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย
1.3.1 บรรณานุ ก รม (Bibliography) เป็ นส่ ว นแสดงรายชื่อ หนั ง สือ วารสาร
เอกสาร สิง่ พิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หรือบุคคลทีผ่ เู้ ขียนใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง เพื่อให้รายงาน
การวิจยั มีความน่ าเชื่อถือทางวิชาการ และเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านทีป่ ระสงค์จะค้นคว้าเพิม่ เติม
ในเรื่องนัน้ ๆ ต่ อไป บรรณานุ กรมให้อยู่ต่ อจากส่ว นเนื้อเรื่องและก่อนภาคผนวก การเขียน
บรรณานุ กรมจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลและบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้เขียนแยกออกจากกัน
(รายละเอียดการเขียนบรรณานุกรมอยูใ่ นบทที่ 3)
1.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็ นส่วนของข้อมูลทีเ่ พิม่ เข้ามาเพื่อให้รายงานการ
วิจยั มีความสมบูรณ์ ยงิ่ ขึ้น หรือเป็ นส่วนที่เสริมให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็ น
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการเขียนรายงานการวิจยั แต่ไม่ได้อา้ งอิงโดยตรง หรือไม่เหมาะสมทีจ่ ะอ้างอิงใน
ส่วนเนื้อเรือ่ งเพราะมีเนื้อหาและความยาวมาก ได้แก่
1.3.2.1 แบบสอบถาม (ถ้ามี)
1.3.2.2 แบบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
1.3.2.3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ น อกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ผลการวิจยั
1.3.2.4 การสร้างเครือ่ งมือหรือุปกรณ์ทใ่ี ช้ในงานวิจยั
1.3.2.5 ภาพประกอบต่างๆ ฯลฯ
ภาคผนวก หากมีหลายภาคนวกให้แบ่งเป็ นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค …
หรือ Appendix A Appendix B Appendix C ... ตามลาดับ โดยให้ขน้ึ หน้าใหม่เมื่อขึน้ ภาคผนวก
ใหม่
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1.4 ประวัติผเู้ ขียน (BIOGRAPHY)
ให้อยู่ในแผ่นสุดท้ายของรายงานการวิจยั เป็ นประวัตกิ ารศึกษาและการทางานโดย
ย่อของผูเ้ ขียนรายงานการวิจยั โดยมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษและให้ระบุขอ้ มูล ดังนี้
1.4.1 ชื่ อ – ชื่ อสกุล พร้อมคานาหน้ า ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ ์ ราชทินนาม สมณ
ศักดิ ์ หรือตาแหน่งทางวิชาการ ก็ให้ใส่ไว้ดว้ ย
1.4.2 ประวัติการศึกษา ให้ระบุวุฒกิ ารศึกษา สถานศึกษา ปี ท่สี าเร็จการศึกษา
เริม่ ตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
1.4.3 ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน (ถ้ามี)
1.4.4 ประสบการณ์ ผลงานทางวิ ชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา เฉพาะที่
สาคัญ (ถ้ามี)
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 43)
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บทที่2
การพิมพ์รายงานการวิจยั
2.1 หลักเกณฑ์ในการพิ มพ์
2.1.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์
ให้ใช้กระดาษสีขาวไม่มบี รรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม โดยต้องเป็ น
กระดาษทีม่ คี ุณภาพดี มีผวิ เรียบ ไม่เคลือบผิว ปราศจากรอยทะลุหรือฉีกขาด ริมกระดาษต้อง
เรียบและได้ฉากกัน
2.1.2 การพิ มพ์
2.1.2.1 ให้พมิ พ์เพียงหน้าเดียว
2.1.2.2 ให้พมิ พ์ดว้ ยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft
Word for Windows
2.1.2.3 ตัวพิมพ์ (Font) และขนาดของตัวพิมพ์
รายงานการวิจยั ภาษาไทย ให้ใช้ตวั พิมพ์ TH SarabunPSK โดยใช้
ตัวอักษรธรรมดา ขนาด 16 เท่านัน้
2.1.2.4 ให้ใ ช้เ ครื่อ งพิม พ์ (Printer) แบบ Letter Quality หรือ เครื่อ งพิม พ์
เลเซอร์ (Laser Printer) หรือ Inkjet และไม่ให้ใช้วธิ พี มิ พ์แบบ Draft จากเครือ่ งพิมพ์ Dot Matrix
2.1.3 การเว้นที่ว่างริ มขอบกระดาษ
ให้เว้นขอบกระดาษทัง้ 4 ด้าน ดังนี้
2.1.3.1 เว้นขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ไว้ 1.5 นิ้ว ยกเว้นหน้าที่
ขึน้ บทใหม่ของแต่ละบท ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศสารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพ บัญชีแผนที่ บัญชีคาย่อและส่วนท้ายประกาศ
ตอนท้ายของรายงานการวิจยั ซึ่งประกอบด้ว ยบรรณานุ กรม ภาคผนวก ดัชนี หรือประวัติ
ผูเ้ ขียนให้เว้นหัวกระดาษไว้ 2 นิ้ว
2.1.3.2 ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ 1.5 นิ้ว
2.1.3.3 ขอบด้านขวา เว้นไว้ 1 นิ้ว
2.1.3.4 ขอบล่าง เว้นไว้ 1 นิ้ว
(ดูตวั อย่างภาคผนวก ก หน้า 44)
2.1.4 การเว้นระยะการพิ มพ์
2.1.4.1 ความกว้างระหว่างบรรทัดให้ใช้บรรทัดพิมพ์ระบบ 1 บรรทัดพิมพ์
เดี่ยว (Single Space) หรือการใช้ Auto Format ใน PC Computer สาหรับตัวพิมพ์ภาษาไทย
และให้ใช้บรรทัดพิมพ์ระบบ 1.5 Space สาหรับตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ
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2.1.4.2 การเว้นระยะการพิมพ์ของหัวข้อใหญ่ในบท ให้เว้นห่างจากบรรทัด
ถัดไป(ทัง้ บนและล่าง) 2 บรรทัดพิมพ์เดีย่ ว (Double Space)
2.1.4.3 การย่อหน้าให้เว้นระยะ 0.5 นิ้ว
2.1.4.4 การพิมพ์ขอ้ ความทีค่ ดั ลอกมาโดยตรง (Direct Quotations)
1) ข้อความทีค่ ดั ลอกมาทีม่ คี วามยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พมิ พ์ต่อ
จากข้อความในเนื้อหารายงานการวิจยั ต่อไปได้เลยโดยไม่ตอ้ งขึน้ บรรทัดใหม่ แต่ให้ใส่ขอ้ ความ
นัน้ ไว้ในเครือ่ งหมายอัญประกาศ (Quotation Marks) “.....”
2) ข้อความคัดลอกมาเกิน 3 บรรทัดพิมพ์ ให้พมิ พ์ขน้ึ บรรทัดใหม่
โดยระยะบรรทัดระหว่างตัวเนื้อหากับข้อความทีค่ ดั ลอกมาทัง้ ส่วนบนและส่วนล่าง คือ ระหว่าง
บรรทัดสุดท้ายของข้อความทีค่ ดั ลอกมากับบรรทัดแรกของเนื้อหาถัดไปให้เว้นระยะการพิมพ์ 2
บรรทัดพิมพ์เดีย่ ว (Double Space) และให้เว้นระยะจากรอบซ้ายและกรอบขวาจากเนื้อหาของ
รายงานการวิจยั เข้ามา 0.5 นิ้วและให้ใช้ตวั พิมพ์รวมทัง้ การเว้นระยะการพิมพ์เนื้อหารายงาน
การวิจยั ปกติ โดยไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมายอัญประกาศ
3) ถ้าข้อความคัดลอกมามีการย่อหน้าภายในข้อความนัน้ ให้เพิม่
ย่อหน้าเข้าไปอีก 0.5 นิ้ว
4) ถ้ามีการเว้นหรือตัดข้อความทีค่ ดั ลอกมาบางส่วน ข้อความทีต่ ดั
และเว้น นัน้ อยู่ต อนต้น และตอนท้า ยของข้อ ความทัง้ หมดให้พิม พ์เ ครื่อ งหมายจุ ด ( Ellipsis
Points) จานวน 3 ชุ ด โดยเว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร “...” ที่ตอนต้นและ/หรือตอนท้ายแล้วแต่
กรณีของข้อความทีค่ ดั ลอกมา
5) ถ้าข้อความทีต่ อ้ งการเว้นอยู่ระหว่างกลางของข้อความทัง้ หมดให้
พิมพ์เครือ่ งหมายจุดลงในช่วงทีข่ อ้ ความนัน้ เว้น จานวน 3 จุด โดยเว้นอยู่ระหว่างกลางของจุด 1
ช่วงตัวอักษร กรณีท่ผี ู้เขียนรายงายการวิจยั ต้องการเพิม่ เติมความคิดเห็นหรือข้อความของ
ตนเองลงไปในข้อความทีค่ ดั ลอกมาให้ทาเครื่องหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] กากับ เพื่อให้แตกต่าง
จากข้อความทีค่ ดั ลอกมาโดยตรง
6) กรณีทต่ี อ้ งการใช้เครื่องหมายอัญประกาศซ้อน ในข้อความทีม่ ร
อัญประกาศซ้อน ในข้อความทีม่ อี ญ
ั ประกาศคูอ่ ยูแ่ ล้ว ให้ใช้เครือ่ งหมายอัญประกาศเดีย่ ว “...” (ดู
ตัวอย่างในบทที่ 3 หน้า 21)
2.1.5 การลาดับเลขหน้ า แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่อง
และส่วนประกอบตอนท้าย
2.1.5.1 การลาดับเลขหน้าในส่วนประกอบตอนต้นของรายงานวิจยั ให้ลาดับ
หน้าดังนี้
1) รายงานการวิจยั ให้เรียงตามลาดับตัวเลขอารบิกในเครือ่ งหมาย
วงเล็บ (1) (2) (3) ...

8

2) การใช้ตวั เลขกากับหน้านี้ ให้ใส่กากับเรียงลาดับกันไป ยกเว้น
หน้ า ชื่ อ เรี ย ก (Title Page) หน้ า อนุ ม ั ติ แ ละหน้ า แรกของส่ ว นต่ า งๆ ได้ แ ก่ บทคั ด ย่ อ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีแผนภูม ิ (ถ้ามี) บัญชีแผนที่ (ถ้ามี) และคาอธิบาย
สัญลักษณ์(ถ้ามี) ไม่ตอ้ งพิมพ์ตวั เลขกากับ แต่ให้จานวนหน้ารวมไปด้วย โดยเริม่ นับชือ่ เรือ่ งเป็ น
(1) หรือ i
2.1.5.2 การลาดับเลขหน้าในส่วนเนื้อเรื่องเป็ นต้นไปให้พมิ พ์เลขกากับไป
ตามลาดับหน้า 1 2 3 ... ฯลฯ โดยนับหน้าที่ 1 ตัง้ แต่หน้าแรกของบทที่ 1 เป็ นต้นไป สาหรับ
หน้าแรกของบททีไ่ ม่ตอ้ งใส่เลขหน้า แต่นบั รวมต่อเนื่องกันไป
2.1.5.3 การล าดับ เลขหน้ า ในส่ ว นท้ า ยของรายงานการวิ จ ัย ได้ แ ก่
บรรณานุ กรม ภาคผนวกแต่ละภาค ดัชนี (ถ้ามี) และประวัตผิ เู้ ขียน ไม่ตอ้ งพิมพ์เลขกากับหน้า
แต่ให้นับจานวนหน้ารวมไปด้วย หรือหน้าทีเ่ ว้นหัวกระดาษด้านบน 2 นิ้ว ไม่ตอ้ งพิมพ์เลขหน้า
ลงไปบนหน้านัน้ ๆ
2.1.6 การพิ มพ์เลขหน้ า ให้พมิ พ์ตวั เลขหน้ า ทัง้ ที่เป็ นตัวเลขในวงเล็บ ตัวเลข
โรมัน และตัวเลขอารบิก ให้พมิ พ์ตรงกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว (ดู
ตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า 44 )
2.1.7 การสะกดคา
2.1.7.1 การสะกดคาภาษาไทยที่ใช้ในรายงานวิจยั ให้ใช้พจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุด เป็ นเกณฑ์
2.1.7.2 การสะกดคาภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในรายงานการวิจยั ให้ใช้ Webster’s
Dictionary ฉบับ Webster’s New Twentieth Century Dictury of The English Language หรือ
Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary เป็ นเกณฑ์ กรณีทค่ี าบางคาสามารถสะกดได้
อย่างถูกต้องมากกว่า 1 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งและให้ใช้เป็ นแบบเดียวกันตลอดเล่ม
ส่วนการสะกดคาภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ให้ใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานในภาษานัน้ ๆเป็ น
เกณฑ์
2.1.7.3 การสะกดค าภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย ซึ่ง ไม่ ป รากฏใน
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถานฉบับ ล่ า สุ ด ให้ต รวจสอบการสะกดค าในประเทศของ
ราชบัณฑิตยสถานหรือแหล่งอ้างอิงซึ่งเป็ นทีย่ อมรับและเชื่อถือได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นชื่อบุคคลหรือ
ชือ่ สถานทีท่ เ่ี ป็ นภาษาต่างประเทศอาจเขียนตามต้นฉบับเดิม โดยไม่ตอ้ งเขียนเป็ นภาษาไทย
2.1.8 การใช้ตวั ย่อ
โดยทัวไปให้
่
พยายามหลีกเลีย่ งการใช้ตวั ย่อในเนื้อเรื่อง ยกเว้นบางครัง้ อาจจะใช้ได้
แต่ตอ้ งมีคาอธิบายกากับ โดยในการเขียนครัง้ แรกให้วงเล็บคาเต็มไว้ ส่วนคาต่อๆ ไปใช้คาย่อได้
และในตารางอนุ ญาตให้ใช้ตวั ย่อได้ ส่วนในบทคัดย่อโดยเด็ดขาด เพราะอาจทาให้เข้าใจผิด
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หรือไม่เข้าใจได้หรืออาจใช้ได้ในตารางหรือรูปภาพหรือแผนที่ เพื่อการประหยัดพื้นที่และโดย
ปกตินัน้ ควรจะต้องมีคาอธิบายไว้ใต้ตารางรูปภาพ หรือแผนทีห่ รืออธิบายไว้ในเนื้อเรื่องและไม่
ควรใช้ตวั ย่อในผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1.9 สาเนารายงานการวิ จยั
2.1.9.1 รายงานการวิจ ัย 1 เล่ ม พร้อ มทัง้ CD-Rom 1 แผ่ น พร้อ มทัง้
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.1.9.2 เอกสารสรุปผลการวิจยั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
พร้อมทัง้ CD-Rom 1 แผ่น
2.1.9.3 แบบเสนอโครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับทุนการวิจยั จานวน 1 ชุด
2.1.9.4 สาเนาหนังสืออนุมตั หิ รือสัญญาการจ้างทีป่ รึกษา จานวน 1 ชุด
2.2 การพิ มพ์ส่วนประกอบตอนต้น
2.2.1 ปกนอก
2.2.1.1 สีของปกนอก
- รายงานความก้าวหน้า ใช้ปกกระดาษสีเหลือง
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ใช้ปกกระดาษสีชมพู
- เอกสารสรุปผลการศึกษา ใช้ปกกระดาษสีเขียว
- รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ใช้ป กแข็ง หุ้ม ผ้า แลกซีน สี เ ขีย ว เดิน
ตัวหนังสือสีทอง
2.2.1.2 พิมพ์ช่อื เรื่องรายงานการวิจยั ชื่อผู้วจิ ยั ปี ท่ที าการวิจยั และเลข
มาตรฐานสากลประจาหนังสือ(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 30)
2.2.1.3 สันปก พิมพ์ช่อื เรื่องรายงานการวิจยั ชื่อผูว้ จิ ยั และปี ทท่ี าการวิจยั
ตามแนวนอนของสันปก ดังนี้
1) พิมพ์อกั ษรตัวแรกของชื่อเรื่องรายงานการวิจยั ให้อยู่ห่างจาก
ขอบบนของสันปก 1 นิ้ว
2) พิมพ์ชอ่ื ผูว้ จิ ยั ต่อจากชือ่ รายงานการวิจยั
3) พิมพ์ปีทท่ี าการวิจยั อยูห่ ่างจากริมขอบล่างของสันปก 1 นิ้ว
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 31)
2.2.1.4 ตัวพิมพ์สาหรับการพิมพ์ปกหน้ าและสันปกจะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
2.1.1.5 ปกหลังไม่ตอ้ งพิมพ์ขอ้ ความใดๆ
2.2.2 หน้ าปกใน
พิมพ์ชอ่ื เรือ่ ง ชือ่ ผูเ้ ขียน ปี ทท่ี าการวิจยั และเลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ
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(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 32)
2.2.3 บทคัดย่อ
2.2.3.1 รายงานการวิจยั ภาษาไทย ให้จดั ทาบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2.2.3.2 บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ (และไม่ควรเกิน
1,200 คา)
2.2.3.3 พิมพ์คาว่า “บทคัดย่อ” หรือ “ABSTRACT” ทีห่ วั กระดาษหน้าแรก
ของบทคัดย่อห่างจากขอบกระดาษบน 2 นิ้ว
2.2.3.4 เว้นลงมาอีก 2 บรรทัด พิมพ์เดีย่ ว (Double Space) ให้พมิ พ์ชอ่ื เรือ่ ง
รายงานการวิจยั ชือ่ -สกุล ผูว้ จิ ยั และปี ทท่ี าการวิจยั
2.2.3.5 พิมพ์เส้นกัน้ หน้าระหว่าง 2.2.2.4 กับเนื้อหาของบทคัดย่อ
2.2.3.6 เนื้อหาของบทคัดย่อ ควรครอบคลุม
1) วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2) วิธกี ารศึกษาวิจยั
3) ผลของการศึกษาวิจยั
4) ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2.2.3.7 เนื้อหาของบทคัดย่อให้มขี นาดตัวพิมพ์เท่ากับเนื้อเรื่องรายงานการ
วิจยั
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 33-37)
2.2.4 กิ ตติ กรรมประกาศ
2.2.4.1 ให้พมิ พ์วา่ กิตติกรรมประกาศ
2.2.4.2 พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกห่างจากหัวเรื่อง 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว
(Double Space)
2.2.4.3 ในการเขียนคาขอบคุณให้ใช้คาว่า ผูว้ จิ ยั แทนสรรพนามบุรุษที่ 1
2.2.4.4 พิมพ์ช่อื และชื่อสกุล ของผูว้ จิ ยั ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ
2บรรทัดพิมพ์เกี่ยว (Double Space) โดยใช้หลักการเดี่ยวกันกับการระบุ ชื่อ -สกุล ตามข้อ 3)
ของปกหน้ารายงานการวิจยั ในบทที1่
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 37)
2.2.5 สารบัญ
2.2.5.1 ให้พมิ พ์หวั สารบัญ ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษบน
2 นิ้ว
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2.2.5.2 แสดงบัญชีการแบ่งเนื้อเรื่องออก โดยให้เรียงตามลาดับหัว เรื่อ ง
สาคัญตามหมายเลขหัวเรือ่ ง พร้อมทัง้ ระบุหมายเลขหน้าตามปรากฏในรายงานวิจยั
2.2.5.3 ให้พิม พ์บ ัญ ชีส ารบัญ บรรทัด แรกห่ า งจากหัว สารบัญ ( Double
Space)
2.2.5.4 แสดงสัดส่วนประกอบทีส่ าคัญทัง้ หมดของรายงานการวิจยั (ยกเว้น
หน้าปกในและหน้าอนุ มตั )ิ เรียงตามลาดับหน้า โดยมีหวั เรื่องต่างๆ ทีอ่ ยู่ในสารบัญจะต้องมีอยู่
ในเนื้อเรื่องด้วยในการพิมพ์สารบัญให้ความกว้างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว
(Single Space)
2.2.5.5 สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ หรือสารบัญแผนที/่ แผนภูมิ ให้ใช้
วิธพี มิ พ์เช่นเดียวกัน
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 38-41 หรือดูตวั อย่างสารบัญของเอกสารเล่ม
นี้)
2.3 การพิ มพ์บทและหัวข้อในบท
2.3.1 บท (Chapters)
เมื่อเริม่ บทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจาบท โดยให้ใช้เลขอารบิก
ในรายงานการวิจยั ให้พมิ พ์คาว่า “บทที”่ ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน “ชือ่ บท”
ให้พมิ พ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พมิ พ์ต่ าลงมาจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์
เดียว (Double Space) ชื่อบททีย่ าวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็ น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม
โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็ นลักษณะสามเหลีย่ มกลับหัว และไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้ โดยให้ใช้ขนาดพิมพ์
ตัวหนา (Bold) ขนาด 20 Points
2.3.2 หัวข้อใหญ่ (Main Headings)
หัวข้อใหญ่ในแต่ละบท หมายความถึง หัวข้อมิใช่เป็ นเรื่องประจาบท ให้พมิ พ์อยู่ชดิ
ริมซ้ายห่างจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space) โดยเลขที่ของหัวข้อใหญ่ให้
ขึน้ ต้นด้วยเลขทีข่ องบท แล้วตามด้วยลาดับหมายเลขของหัวข้อตามลาดับ เช่น 1.1,1.2,1.3,...
การพิม พ์ใ ห้ใ ช้ข นาดตัว อัก ษรตัว หนาทึบขนาด 18 Points การพิม พ์บ รรทัด ต่ อ ไปให้เว้น 2
บรรทัดพิมพ์เดีย่ ว (Double Space) แล้วจึงพิมพ์ขอ้ ความหรือหัวข้อร้อง โดยย่อหน้า 0.5 นิ้ว
สาหรับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ อักษรแรกของทุกๆ คาต้องพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวใหญ่
เสมอ แต่บุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคานาหน้านาม (Article) ไม่ตอ้ งพิมพ์
ด้วยอักษรตัวใหญ่เว้นแต่ บุพบท สันธาน และคานาหน้านามดังกล่าวจะเป็ นคาแรกของหัวข้อ
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 45)
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2.3.3 หัวข้อรอง (Sub-headings)
2.3.3.1 หัวข้อรองลาดับที่ 1 ให้ใช้ขนาดตัวอักษรปกติตวั หนา (Bold) พิมพ์
หัวข้อรองโดยให้ย่อหน้าจากหัวข้อใหญ่ 0.5 นิ้ว พิมพ์เว้นระยะต่าจากหัวข้อใหญ่ 2 บรรทัดพิมพ์
เดีย่ ว (Double Space) เลขทีข่ องหัวข้อต่อรองให้ดขี น้ึ ต้นด้วยเลขทีข่ องบท แล้วตามด้วยเลขที่
ของหัวข้อใหญ่ และหมายเลขของหัวข้อรองลาดับที่ 1 ตามลาดับ ดังนี้ 1.1.1,1.1.2,1.1.3,...
2.3.3.2 หัวข้อรองลาดับที่ 2 ขึน้ ต้นด้วยเลขทีข่ องบท แล้วตามด้วยเลขที่
ของหัวข้อใหญ่หวั ข้อรองลาดับที่ 1 และหมายเลขของหัวข้อรองลาดับที่ 2 ตามลาดับ ดังนี้
1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,...
2.3.3.3 หัวข้อรองลาดับที่ 3 ให้ใช้วธิ ใี ส่ตวั เลขในวงเล็บเดี่ยว ดังนี้ 1)...
2)...3)... และถ้ามีหวั ข้อรองถัดไปอีก ให้ใช้ตวั เลขในวงเล็บคู่ ดังนี้ (1)...(2)...(3)...
2.3.3.4 การพิม พ์เ ลขที่ข องหัว ข้อ รองแต่ ล ะล าดับ ให้พิม พ์ใ ห้ต รงกับ
ข้อความบรรทัดแรกของหัวข้อรองทีอ่ ยูล่ าดับก่อนหน้า
(ดูตวั อย่างหน้า 12)
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(ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์ชอ่ื บทหัวข้อในบทและหัวข้อย่อย)

บทที่ 1

ชื่อบท
1.1//หัวข้อใหญ่

1.1.1//หัวข้อรองลาดับที่ 1
1.1.1.1//หัวข้อรองลาดับที่ 2
1.1.1.2//หัวข้อรองลาดับที่ 2
1)//หัวข้อรองลาดับที่ 3
2)//หัวข้อรองลาดับที่ 3
(1)//.........................
(2)//.........................

คาแรกของย่อหน้าใหม่ทจ่ี าเป็ น ให้เขียนเป็ นตัวหนังสือ ห้ามเขียนเป็ นตัวเลข
อนึ่ง ถ้าเรือ่ งทีต่ อ้ งการเขียนบางบท ไม่สามารถจัดพิมพ์ตามแบบแผนทีก่ าหนดได้ครบก็
อาจปรับได้ตามความจาเป็ น ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความเห็นของคณะกรรมการการวิจยั และพัฒนาของ
วุฒสิ ภา
2.3.4 ข้อแนะนาสาหรับการพิ มพ์บทและหัวข้อในบทบรรทัดเนื้ อความก็ให้
ขึน้ หัวข้อใหม่นัน้ ในหน้ าถัดไป
การพิมพ์บท ชื่อบท และ/หรือหัวข้อในบท ให้ใช้ตวั อักษรตัวหนาไม่ต้องขีดเส้นใต้
และต้องใช้ให้เหมือนกันตลอดทัง้ เล่ม โดยห้ามใช้ตวั เอียง (Italic)
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2.4 การพิ มพ์ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบ
ตารางประกอบด้วย เลขทีข่ องตาราง ชื่อตาราง ข้อความ และแหล่งทีม่ าของตาราง โดย
ปกติให้พมิ พ์อยู่ในหน้าเดียวกัน ถ้าตารางสัน้ มาก (น้อยกว่าครึง่ หน้ากระดาษ) อาจจะพิมพ์อยูใ่ น
เนื้อเรือ่ งได้โดยเว้นช่วงห่างระหว่างตารางและเนื้อเรือ่ ง 2 บรรทัดพิมพ์เดีย่ ว(Double Space)
กรณีตารางนัน้ มีความยาวไม่สามารถสิน้ สุดในหน้าเดียวกัน ให้พมิ พ์สว่ นทีเ่ หลือในหน้า
ถัดไปโดยระบุลาดับทีข่ องตารางต่อด้วยวงเล็บคาว่า (ต่อ)
การพิมพ์จะต้องพิมพ์ในเลขทีข่ องตารางและชื่อตารางอยู่ชดิ กรอบด้านซ้าย เลขทีข่ อง
ตารางให้ใช้เลขทีบ่ ทและตามด้วยลาดับทีข่ องตารางเช่นเดียวกับเลขทีห่ วั ข้อ เช่น ในบทที่ 1 ของ
รายงานการวิจยั ให้พมิ พ์ว่า ตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 1.3 ตามลาดับเลขทีข่ องตาราง
ให้พมิ พ์ห่างจากคาว่า “ตารางที”่ 1 ตัวอักษรและชือ่ ตารางให้เว้นระยะห่างจากลาดับทีข่ องตาราง
2 ตัวอักษร ถ้าชื่อตารางยาวมากกว่า 1 บรรทัด ความกว้างระหว่างบรรทัดต่อๆ มาให้อยู่ใน
ระบบ 1 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Single Space) และอยู่ในระดับเดียวกันกับชื่อตารางของบรรทัด
แรก โดยให้พมิ พ์เลขทีข่ องตารางตัวหนาส่วนชือ่ ตารางพิมพ์ตวั อักษรธรรมดา
การอ้างอิงตารางให้อา้ งตามเลขทีข่ องตารางว่า ตามตารางที่ ... ไม่ควรอ้างว่าตามตาราง
ข้างบนหรือตามตารางข้างล่าง หรือตามตารางต่อไป หรือตามตารางหน้า ...
ขนาดความกว้างของตาราง ไม่ควรเกินกรอบของหน้ารายงานการวิจยั สาหรับตาราง
ขนาดใหญ่ให้พยายามลดขนาดของตารางลง โดยใช้การถ่ายย่อส่วน หรือวิธอี ่นื ๆ ตามความ
เหมาะสมส่วนตารางที่กว้างเกินกว่าหน้าของรายงานการวิจยั ก็อาจจัดพิมพ์ตามแนวขวางของ
หน้าได้
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 46)
ส่วนกราฟ แผนภูม ิ แผนที่ และภาพประกอบ ให้ระบุช่อื และรายละเอียดอื่นๆ ไว้ใต้ภาพ
เหล่านัน้ และพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับตาราง
(ดูตวั อย่างในภาคผนวก ก หน้า 47-49)
ตารางและภาพนัน้ ควรจะมีการเว้นเนื้อทีท่ งั ้ สีด่ า้ นเช่นเดียวกับการเว้นเนื้อทีใ่ นหน้าปก
ติและอักษรในตารางหรือรูปภาพนัน้ ควรเป็ นตัวพิมพ์ พยายามหลีกเลีย่ งการใช้มอื เขียน
ในการเขียนแหล่งทีม่ า (Sources) ของตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบ
นัน้ ให้ทาในทานองเดียวกับการเขียนเอกสารอ้างอิง (ซึง่ จะได้กล่าวในบทต่อไป) แต่มสี งิ่ ต่างกัน
เล็กน้อย คือตาแหน่ งทีพ่ มิ พ์ของแหล่งทีม่ านัน้ ให้พมิ พ์ไว้ในตารางกราฟ แผนภูมิ แผนที่ และ
ภาพประกอบ โดยให้เว้นห่างจากตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ หรือภาพประกอบ 2 บรรทัด
พิมพ์เดีย่ ว (Double Space) และเริม่ คาว่า “แหล่งทีม่ า” โดยให้อกั ษรตัวแรกชิดกรอบด้วยซ้าย
หรือตรงกับส่วนซ้ายมือสุดของตาราง/กราฟ/แผนภูม/ิ แผนที/่ ภาพประกอบหรือจะใช้ระบบอื่นที่
เห็นว่าสวยงามและเหมาะสม ข้อสาคัญคือใช้ให้เหมือนกันตลอดทัง้ เล่ม
ถ้าหากตารางมีทงั ้ “แหล่งทีม่ า” และ “หมายเหตุ” ให้ระบุ “แหล่งทีม่ า” ก่อน “หมายเหตุ”
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ภาพประกอบ หากเป็ นภาพถ่ายทีอ่ า้ งอิงมาจากทีอ่ ่นื ให้ใช้การถ่ายสาเนา แต่หากเป็ น
ผลของการวิจยั ให้ใช้ภาพจริงทัง้ หมดและติดด้วยกาวทีม่ คี ุณภาพดี
2.5 การพิ มพ์บรรณานุกรม
ให้พมิ พ์คาว่า บรรณานุ กรม หรือ ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากของกระดาษตอนบน 2
นิ้ว และให้เริม่ พิมพ์รายการบรรณานุ กรมรายการแรกห่างจากหัวข้อบรรณานุ กรม 2 บรรทัด
พิมพ์เดียว (Double Space) ส่วนในหน้าถัดไปให้บรรทัดบนสุดห่างจากขอบกระดาษตอนบน
1.5 นิ้วและไม่ตอ้ งพิมพ์หวั บรรณานุกรม
บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พมิ พ์แยกออกจากกัน โดยรายงานการวิจยั
ภาษาไทยให้พิม พ์บ รรณานุ ก รมภาษาไทยก่ อ น แล้ว จึง พิม พ์บ รรณานุ ก รมภาษาอัง กฤษ
บรรณานุ กรมแต่ละภาษาให้เรียงลาดับตามอักษรชื่อผูเ้ ขียน ถ้ามีการอ้างอิงเอกสารของผูเ้ ขียน
คนเดียวกันหลายรายการให้เรียงลาดับตามปี ทพ่ี มิ พ์
ให้พิมพ์บ รรณานุ กรมแต่ ละรายการชิดขอบกระดาษด้านซ้าย และให้พิมพ์ข้อความ
บรรทัดถัดไปโดยเว้นระยะย่อหน้าเข้าไป 8 ตัวอักษร โดยให้เริม่ การพิมพ์ท่อี กั ษรตัวที่ 9 หรือ
0.75 นิ้ว ดังนี้
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. ปี ทพ่ี มิ พ์. ชือ่ เรือ่ ง. จานวนเล่ม. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.
//////ชือ่ ชุดหนังสือ. สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์
บรรณานุกรมในแต่ละรายการให้เว้นห่างกัน 1 บรรทัดพิมพ์เดีย่ ว (Single Space)
บรรณานุ กรมรายการเดียวกันให้พมิ พ์อยู่ในหน้าเดียวกันกรณีทม่ี บี รรณานุ กรมหลายๆ
รายการทีม่ ผี แู้ ต่งคนเดียวกัน ให้พมิ พ์บรรณานุ กรมรายการถัดไปโดยไม่ต้องพิมพ์ช่อื ผูแ้ ต่งอีก
แต่ให้ขดี เส้นเท่ากัน 8 ช่วงตัวอักษรหรือ 0.75 นิ้ว ดังนี้_______. แทน
การพิมพ์รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ ให้พมิ พ์ห่างจากเครื่องหมานมหัพภาค (.)
2 ตัวอักษรส่วนการพิมพ์หลังเครือ่ งหมายอื่นๆ ให้เว้น 1 ตัวอักษร ดังนี้
ชือ่ ผูแ้ ต่ง.//ปี .//ชือ่ หนังสือ.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.//ชือ่ ชุด.
//////เมืองทีพ่ มิ พ์:/สานักพิมพ์
ชื่อหนังสือหรือชื่อวารสารให้พมิ พ์ด้วยอักษรตัวหนา (Bold) ส่วนเอกสารที่ไม่ได้มกี าร
ตีพมิ พ์เผยแพร่เอกสารประเภทอักสาเนา ถ่ายเอกสารหรือจุลสาร ให้พมิ พ์ดว้ ยอักษรตัวปกติ
(รายละเอียดของการลงรายการบรรณานุกรมอยูใ่ น บทที่ 3)
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บทที่ 3
การเขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม
การเขียนรายงานวิจยั จะต้องมีการระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลประเภทต่างๆ เพือ่ เป็ นการ
ให้เกียรติแก่เจ้าของความคิดและถือเป็ นจรรยาบรรณของผูว้ จิ ยั ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็ นประโยชน์
ในการให้ผู้อ่านได้พจิ ารณาความถูกต้อง ความน่ าเชื่อถือของรายงานการวิจยั และการนาไป
ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมอักต่อไป
3.1 การเขียนเอกสารอ้างอิ ง
การเขียนรายงานการวิจยั ของสถาบันกาหนดให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี
3.1.1 การอ้างอิ งระบบนาม-ปี (Name-Year System) เป็ นการอ้างอิงโดยการ
แทรกเอกสารทีอ่ า้ งอิงไว้ในเนื้อหาของรายงานการวิจยั ด้วยการระบุช่อื -นามสกุลของผูแ้ ต่งและ
ปี ท่ีพิม พ์พ ร้อ มทัง้ เลขหน้ า ที่อ้างอิง ในเอกสารนัน้ โดยให้ใ ส่ไ ว้ใ นวงเล็บแทรกอยู่ก ับเนื้ อหา
รายงานการวิจยั ก่อนหรือหลังข้อความทีต่ อ้ งการอ้างอิงเป็ นการอ้างอิงเพียงย่อๆ ส่วนข้อมูลอื่นๆ
ของเอกสารที่อ้า งอิง เช่ น ชื่อ เอกสารสถานที่พิม พ์แ ละส านั ก พิม พ์จ ะต้ อ งมีป รากฏอยู่ใ น
บรรณานุกรมท้ายเล่มของรายงานการวิจยั ด้วย
3.1.2 วิ ธีการเขียนรายการอ้างอิ ง
3.1.2.1 การเขียนให้ระบุช่อื -สกุล ผูแ้ ต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.) ปี
ทีพ่ มิ พ์เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และเลขหน้าทีอ่ า้ งอิง ทัง้ นี้ ปี ทพ่ี มิ พ์ให้ใช้ปี พ.ศ. เมื่ออ้างอิง
หนังสือภาษาไทยและปี ค.ศ. เมือ่ อ้างอิงหนังสือภาษาอังกฤษ ดังนี้
(ชือ่ ผูแ้ ต่ง,ปี ทพ่ี มิ พ์ : หน้าทีอ่ า้ งอิง)
ตัวอย่าง
(เชิงชาย พรหมรักษา, 2545 : 55)
(สุรพล ทองกองทุน, 2541 : บทคัดย่อ)
(Moore and Rachael, 1977:7)
3.1.2.2 ถ้าเอกสารทีอ่ า้ งอิงไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง แต่เป็ นเอกสารออกในนาม
สถาบันหรือหน่ วยงานให้ระบุช่อื ผูแ้ ต่งเป็ นชื่อสถาบันหรือหน่ วยงาน ให้เขียนอ้างอิงหน่ วยงาน
ระดับสูงมาก่อนและถ้าสถาบันเป็ นหน่วยงานของรัฐให้ขน้ึ ต้นด้วยหน่วยงานระดับกรมลงมา
ตัวอย่าง
(กรมโยธาธิการ, 2539 : 42)
(สถาบันวิจยั และพัฒนา, 2543 : 25)
(United Nation,1998 : 6)
3.1.2.3 ถ้าเอกสารที่อ้างอิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ ง แต่ มีช่ือบรรณาธิการผู้
รวบรวมหรือผูว้ จิ ารณ์ให้ระบุชอ่ื เหล่านี้แทน
ตัวอย่าง
(บุญเลิศ ช้างใหญ่,บรรณาธิการ, 2535)
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(Richard and Nash, eds.,, 1998 : 56)
(Burton and Gibson, eds., 1997 : 122)
3.1.2.4 ถ้าเอกสารทีอ่ า้ งอิงไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่งให้ระบุช่อื เรื่องหรือหนังสือ
แทน
ตัวอย่าง

ตามลาดับปี ทพ่ี มิ พ์
ตัวอย่าง

(มติชน 2544, 6 กุมภาพันธ์ 22)
(ข่าวสด , 14 และ 15 กันยายน : 4)
3.1.2.5 ถ้ า อ้ า งอิง เอกสารหลายๆเรื่อ งพร้ อ มๆ กัน ให้เ ขีย นอ้ า งอิง
(วิชาญ สีลารักษ์, 2531 : 42 สุวฒ
ั น์ กลิน่ ผา, 2538 : 57)
(Defoe, 1974 :45; Bowl, 1984 : 11-14: Brown and Derkins, 1989 :

25)
3.1.2.6 ถ้ามีเอกสารที่อ้างอิงไม่ปรากฏปี ท่พี มิ พ์ ให้ระบุคาว่า “ ม.ป.ป.”
หรือ “n.d.” แทนปี ทพ่ี มิ พ์
ตัวอย่าง
(สายหยุด มังควานนท์, ม.ป.ป. : 42)
(โยธิน รักษ์เชือ้ , ม.ป.ป. : 55-57)
(Thailand. Department of Commerce, n.d : 62)
3.1.3 วิ ธีการเขียนนามผูแ้ ต่ง
3.1.3.1 กรณีผูแ้ ต่งเป็ นคนธรรมดาไม่ต้องใส่คานาหน้าชื่อ โดยถ้าเป็ นคน
ไทยให้ใส่ชอ่ื และชือ่ สกุล ถ้าเป็ นชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะชือ่ สกุลเท่านัน้
ตัวอย่าง
(วิชาญ เริงชาย, 2544 : 8)
(มาโนช ดารงกุล, 2547 : 54)
(King, 2544 : 85)
(Dawson, 2543 : 112)
3.1.3.2 กรณีผแู้ ต่งมีฐานนันดรศักดิ ์ บรรดาศักดิ ์ ให้พมิ พ์ “ชื่อ” “,” แล้วตาม
ด้วยฐานันดรศักดิ ์ หรือบรรดาศักดิ ์
ตัวอย่าง
(วิจติ รวาทการ, หลวง, 2499 : 41)
(คึกฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว.,2511 :25)
(ธรรมศักดิ ์มนตรี, เจ้าพระยา, 2485 :56)
3.1.3.3 กรณีผแู้ ต่งมียศทางทหาร ตารวจ หรือมีตาแหน่งทางวิชาการหรือมี
คาเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ทนั ตแพทย์ ไม่ตอ้ งใส่ยศ หรือตาแหน่ งทางวิชาการหรือคา
เรียกทางวิชาชีพนัน้ ๆ
ตัวอย่าง
(พรทิพย์ โรจนสุนนั ท์, 2542 : 58)
(ไพรัช ไพรลือชา, 2542 : 22)
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(อภิชาต ดวงแก้ว, 2539 : 142)
3.1.3.4 กรณีหนังสือแปล ให้ลงชือ่ ผูแ้ ต่งเดิม พร้อมระบุวา่ เป็ นงานแปล ถ้า
ไม่ทราบชือ่ ผูแ้ ต่ง จึงระบุชอ่ื ผูแ้ ปล
ตัวอย่าง
(โรจนา นาเจริญ, ผูแ้ ปล, 2522 : 6)
(Johannson, M.I. Translated by Mike Bennett, 1994 : 13
3.1.4 วิ ธีการอ้างอิ งตามจานวนผูแ้ ต่ง
3.1.4.1 ผูแ้ ต่งคนเดียว
1) ระบุช่อื ผูแ้ ต่งแล้ววงเล็บปี ทพ่ี มิ พ์และเลขทีห่ น้าไว้ก่อนข้อความ
ทีอ่ า้ งอิง
ตัวอย่าง
วรพจน์ พันธ์สวน (2540 : 10) สรุปทิศทางเศรษฐกิจของไทยในปี
พ.ศ. 2549 ไว้วา่ ........
หรือ
Gordon (1986 : 35-40) Introduced……………………
หรือ
ระบุชอ่ื ผูแ้ ต่งปี ทพ่ี มิ พ์ เลขทีห่ น้าไว้ในวงเล็บท้ายข้อความทีอ่ า้ งอิง
ตัวอย่าง
“การส่งเสริมการขายตามกลยุทธ์ 3 M”
(พัฒนศักดิ ์ รักษาภักดี, 2544 : 52)
หรือ
..................................................................................................
............(Mckoy, 1991 : 23-25)
2) ผูแ้ ต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม พิมพ์คนละปี แต่ตอ้ งการ
อ้างถึงพร้อมๆ กัน ให้เรียงตามลาดับปี ทพ่ี มิ พ์
ตัวอย่าง
(ประวัติ พร้อมมูล, 2531 : 7,2535 : ค-ง : 5)
(Smith, 1990 : 33, 1992 : 17)
3) ถ้าผูแ้ ต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือหลายเรื่องในปี เดียวกัน ให้ไล่
ตัวอักษร ก ข ค ...(สาหรับเอกสารภาษาไทย)หรือ a b c …(สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ)
ไว้ทา้ ยปี ทพ่ี มิ พ์
ตัวอย่าง
(ประวัติ พร้อมมูล, 2531 ก : 25)
(ประวัติ พร้อมมูล, 2531 ข : 120)
(Jones, 1990 a : 125)
(Jones, 1990 b : 75)
4) ถ้าเอกสารเรื่องเดียวแต่มหี ลายเล่มจบ และมีผแู้ ต่งคนเดียวให้
ระบุหมายเลขของเล่มทีอ่ า้ งถึงด้วย
ตัวอย่าง
(วิทยา อาณาภิรมณ์, 2542 : เล่ม 2, 145-151)
(Webb, 1982 : Vol.4, 125)
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3.1.4.2 ผูแ้ ต่ง 2 หรือ 3 คน ให้ระบุช่อื -ชื่อสกุลของผูแ้ ต่งทัง้ หมดแล้วเชือ่ ม
ด้วยคาว่า “และ” สาหรับผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศใส่เฉพาะชือ่ สกุล เชื่อมด้วย “and” หรือ “&”
(Amperand)
ตัวอย่าง
(สุรชั นี ศรีณรงค์ และสุรพันธ์ ปั น่ เมือง, 2544 :28)
(เสนอ เต็มแก้ว, สมัย ขุมทอง และสุขมุ พันธ์แตง, 2538 :15-18)
(Andrew and Nelson, 1998 : 49)
3.1.4.3 ผูแ้ ต่ง 3 คนขึน้ ไป ให้ใส่เฉพาะชื่อ -สกุลผูแ้ ต่งคนแรกแล้วตามด้วย
คาว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ตามด้วย “and others”
หรือ “Et al.”
ตัวอย่าง
(สุรชั นี ศรีณรงค์ และคณะ, 2543 : 154)
(Ranson and others, 1994 :43)
(Wilson, Et al. 1995 : 124)
3.1.5 วิ ธีการอ้างอิ งเอกสารพิ เศษ
การอ้างอิงถึงเอกสารพิเศษ ได้แก่ จดหมาย จดหมายเหตุ ปาฐกถา การบรรยาย
สัมภาษณ์ เทป สไลด์ ฟิ ลม์ สติปส์ บทภาพยนตร์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
การอ้างอิงเอกสารพิเศษนัน้ ส่วนใหญ่ไม่อาจนาหลักเกณฑ์การอ้างอิงแบบปรกติมา
ใช้วธิ กี ารอ้างอิงให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1.5.1 ลงรายการอ้างอิงแบบปกติ โดยไม่มกี ารระบุเลขหน้า
ตัวอย่าง
(Hawking, 1998)
(วิญญู จาตุรนต์, 2542)
(คึกฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524)
3.1.5.2 ถ้าเป็ นเอกสารตัวเขียน จดหมายเหตุจารึกหรือเอกสารโบราณอื่นๆ
ให้ลงรายการอ้างอิงโดยระบุตวั ผูเ้ ขียน หรือเชือ่ เรือ่ ง เพือ่ แสดงว่าเป็ นเอกสารทีม่ อี ยูจ่ ริง สามารถ
ตรวจสอบได้
ถ้าไม่ทราบปี ทเ่ี ขียนเอกสารให้ลงว่า ม.ป.ป.
ถ้าสันนิษฐาน แต่ไม่ปรากฏวันทีใ่ นเอกสารให้ลงว่า 2474? (?แสดงว่าไม่แน่ใจ)
ตัวอย่าง
(ฎีการ้องทุกข์ขอเว้นค่าเช่าและบัตรสนเท่ห,์ ม.ป.ป.)
3.1.5.3 การลงรายการอ้างอิงสาหรับจดหมายบันทึกช่วยจา และบทสัมภาษณ์
ไม่ถอื ว่าเป็ นเอกสารพิเศษแต่ละแบบแผนการลงรายการโดยเฉพาะ
ถ้า อ้า งอิง จดหมาย ก็ต้อ งบอกปี ด้ว ยถ้า ทราบ และให้ร ะบุ ต าแหน่ ง ของบุ ค คลที่
เกีย่ วข้องด้วยเพราะเป็ นการยืนยนความน่าเชือ่ ถือของเอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิง
ตัวอย่าง
(Gibson, U.S. Senator, 1993)
(ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์, ผูว้ า่ การการธนาคารแห่งประเทศไทย, 2510)
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3.1.6 วิ ธีการอ้างอิ งเอกสารทุติยภูมิ หรือเอกสารทีไ่ ม่ใช่ตน้ ฉบับโดยตรง ให้ระบุ
ชื่อผูแ้ ต่งเอกสารทัง้ 2 รายการ โดยระบุช่อื ผูแ้ ต่ง ปี ทพ่ี มิ พ์และหน้าทีอ่ า้ งอิงของเอกสารปฐมภูมิ
หรือเอกสารลาดับแรกก่อนแล้วจึงตามด้วย “อ้างถึงใน” หรือ “Quoted in” แล้วจึงระบุช่อื ผูแ้ ต่ง
ของเอกสารทุตยิ ภูมิ หรือเอกสารลาดับที่ 2 ปี ทพ่ี มิ พ์และหน้าทีอ่ า้ งอิง
ตัวอย่าง
(โกวิทย์ พวงงาม,2528 :88 อ้างถึงใน ลิขติ ธีรเวคิน, 2538 : 41)
(Taylor, 1947.Quoted in Learner and Wanal, 1992)
3.1.7 วิ ธีการอ้างอิ งโดยการคัดลอกข้อความ
ก่อนทีจ่ ะนาข้อความทีค่ ดั ลอกมาแทรกไว้ในเนื้อหาของรายงานการวิจยั ควรกล่าว
นาในเนื้อเรือ่ งว่าเป็ นคากล่าวของใคร และจะต้องนาไปใส่ไว้ทก่ี ารอ้างอิง
3.1.7.1 ข้อความทีค่ ดั ลอกมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้คดั ลอกข้อ ความ
ในเครือ่ งหมายอัญประกาศคู่ “..........” แทรกในเนื้อหาของรายงานการวิจยั ได้เลข
ตัวอย่าง
//////////////////// “วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกี่ยวกับสภาพครอบครัว
ปั ญหาและวิธแี ก้ไขปั ญหาครอบครัว ” //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3.1.7.2 ถ้าข้อความทีค่ ดั ลอกมามีขอ้ ความอื่นทีค่ ดั ลอกมาซ้อนอยู่อกี ให้ใส่
เครือ่ งหมายอัญประกาศเดีย่ ว ‘….’ สาหรับข้อความทีซ่ อ้ นอยูน่ นั ้
ตัวอย่าง
///////////////////// “ยัง (Young) ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้วา่ เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ ารงตาแหน่งต่า
กว่ า ซึ่ ง แนวคิด ของ Young สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของบุ ค คลอื่น ๆ นั น้ คือ ‘บทบาทย่ อ มมี
ความสัมพันธ์อยูก่ บั ตาแหน่งทีเ่ จ้าของบทบาทนัน้ ดารงตาแหน่งอยู’่ ”/////////////////////////////////////////
3.1.7.3 ข้อความทีค่ ดั ลอกมามีความยาวเกินกว่า 3 บรรทัด ให้ยกข้อความที่
คัดลอกมาพิมพ์ข้นึ บรรทัดใหม่ โดยเว้นระยะการพิมพ์จากกรอบซ้ายและกรอบขวาของหน้ า
พิมพ์ปรกติเข้าไปข้างละ 0.5 นิ้วทุกบรรทัด กรณีทม่ี ยี ่อหน้าในข้อความทีค่ ดั ลอกมาให้ย่อหน้า
เข้ามาอีก 0.5 นิ้ว และให้ได้เครือ่ งหมายจุด 3 จุด (...) แทนข้อความทีต่ ดั ออก
ตัวอย่าง
ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพิธี
พระราชทาน ปริญญาบัตรของสถาบัน ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2513
0.5นิ้ว
...เดิมทีเดียวข้าพเจ้าตัง้ ข้อคิดเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศไว้วา่ ในการทาโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ จะต้องอาศัยข้อมูลทีถ่ ูกต้องเป็ นหลักและจะต้องใช้นกั สถิตทิ ม่ี ี
ความรูค้ วามสามารถชัน้ สูงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
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0.5 นิ้ว ในประเทศไทย นัน้ นักสถิตดิ งั กล่าว ยังหาได้น้อย ถ้าจะหาให้ได้เพียงพอก็
ต้อง ส่งนักสถิติ ออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ... นับเป็ นความสาเร็จทีน่ ่ายินดีเป็ น
อย่างยิง่ ...
3.1.8 วิ ธีการอ้างอิ งข้อมูลจากบริ การสารสนเทศ
ปั จจุบนั สารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดเก็บและสืบค้นโดยคอมพิวเตอร์มี
ปริมาณเพิม่ มากขึน้ ทาให้ผศู้ กึ ษาวิจยั ใช้สารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็ นข้อมูลในการอ้างอิง
เพิม่ ขึน้ มาก เช่น สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดรี อม และสารสนเทศทีเ่ ข้าถึง
ได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ แฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้ใช้รูปแบบ
การเขียนอ้างอิง ดังนี้
(ชือ่ แฟ้ มหรือชือ่ โปรแกรม [Computer Program] : ปี ทจ่ี ดั ทา.)
ตัวอย่าง
(Renal System [Computer Program] : 1999.)
(The Interactive Tester Version 42 [Computer Software] : 1995.)
3.2 การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุ กรม คือ การระบุรายชื่อหนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์หรือเอกสารต่างๆ ตลอดจน
แหล่งข้อมูลต่างๆทีผ่ เู้ ขียนรายงานการวิจยั ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการวิจยั โดย
กาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และแบบแผนการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้
3.2.1 การเรียงลาดับรายการบรรณานุกรม
3.2.1.1 การท าบรรณานุ ก รมให้แ ยกออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ บรรณานุ ก รม
ภาษาไทยและบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1) รายงานการวิจยั ภาษาไทย ให้เรียงลาดับรายการบรรณานุ กรม
ภาษาไทยก่อนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
2) รายงานการวิ จ ั ย ภาษาอั ง กฤษ ให้ เ รี ย งล าดั บ รายก าร
บรรณานุ กรมภาษาอังกฤษก่อนบรรณานุ กรมภาษาไทย โดยบรรณานุ กรมภาษาไทยต้องแปล
เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
3.2.1.2 บรรณานุ กรมในแต่ละภาษา ให้เรียงลาดับตามตัวอักษรแรกของชื่อ
ผูเ้ ขียนโดยเรียงลาดับตัวอักษรตามพจนาจุกรม
3.2.1.3 รายงานการวิจยั ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงหนังสือภาษาไทย ให้แปล
รายการทีอ่ า้ งอิงเป็ นภาษาอังกฤษและระบุวา่ แปลมา
3.2.2 การลงรายการบรรณานุกรม
3.2.2.1 หนังสือ ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ ผูแ้ ต่ง.ปี ทพ่ี มิ พ์.ชือ่ เรือ่ ง.จานวนเล่ม.ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.ชือ่ ชุดหนังสือ.
สถานทีพ่ มิ พ์ : สานักพิมพ์
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1) การลงรายการบรรณานุกรม “ชื่อผูแ้ ต่ง” ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศ
ให้ลงรายการทัง้ ชือ่ ผูแ้ ต่งและชือ่ สกุลด้วย
2) การลงรายการ “ครัง้ ที่พมิ พ์” ให้ลงรายการครัง้ ที่พมิ พ์เฉพาะ
การพิมพ์ตงั ้ แต่ครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นไป
ตัวอย่าง
กวินทร์ วิญญูรตั น์. 2540. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
วิทย์ พรหมฤทธิ ์ 2542. การศึกษาในวัยเด็ก. กรุงเทพมหานคร
: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดิ ์ ศรีคง. 2538. การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : รวมใจการพิมพ์
Kukrit Pramoj, M.R. 1963. Many Lives.Translated from Lai Chevit by
Meredith Borthwick. Chiangmai : Silkworm Book.
Hacker, 1994. The Bedford Handbook for Writers 4th ed. Boston : St. Nartin’s Press.
Timm, P.R. 1996.Communication Skills for Business and Professions. Englewood Cliffs,
NJ : Prentice Hall.
3.2.2.2 หนังสือแปล ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. ปี ทพ่ี มิ พ์. ชือ่ เรือ่ งหนังสือแปล แปลจาก (ชือ่ เรือ่ งในภาษาเดิม)
โดย (ชือ่ ผูแ้ ปล). ครัง้ ทีพ่ มิ พ์. ชือ่ ชุด. สถานทีพ่ มิ พ์ : สานักพิมพ์
ตัวอย่าง
ริชาร์ด ฮันนายน์. 2538. การดารงชีวติ อย่างมีความสุข แปลจาก In Good Life โดย นิชา
สุขเจริญ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่
ถ้าไม่มชี อ่ื ผูเ้ ขียนให้ลงชือ่ ผูแ้ ปลแทนชือ่ ผูเ้ ขียนได้ แต่ให้ระบุวา่ เป็ นผูแ้ ปล
ตัวอย่าง
โรจนา นาเจริญ, ผูแ้ ปล. 2543. การบริหารการตลาด. คูม่ อื เล่ม 1 พุทธบริเขต
กรุงเทพมหานคร. ซีเอ็ดยูเคชัน่
3.2.2.3 บทความในหนังสือ ให้ลงรายการดังนี้
ชือ่ ผูเ้ ขียนบทความ. ปี ทพ่ี มิ พ์. ชือ่ บทความ. ชือ่ หนังสือ. ชือ่ บรรณาธิการ
หรือผูร้ วบรวม. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.ชือ่ ชุดหนังสือ. สถานทีพ่ มิ พ์ :
สานักพิมพ์. เลขหน้า.
ตัวอย่าง
สิปปนน์ เกตุทตั . 2541. การวิจยั อนาคต : การสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาประเทศ. รวมบทความ
ทางวิธวี ทิ ยาการวิจยั เล่ม 1.สมหวัง พิรยิ านุวฒ
ั น์ (บรรณานุกรม). พิมพ์ครัง้ ที่ 2.ชุดรวม
บทความ เล่มที่ 16. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 5-15.

23

3.2.2.4 บทความในวารสาร ให้ลงรายการดังนี้
ชือ่ ผูเ้ ขียน. ปี ทพ่ี มิ พ์. ชือ่ บทความ.ชือ่ วารสาร.ปี ท่ี (เดือน) : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
Dinar, G. and Alloy,A” 1998. Vocationally Oriented Language Learning. Language
Teaching Journal. 30 (July) : 211.
3.2.2.5 บทความในสารานุกรม ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ ผูเ้ ขียน. ปี ทพ่ี มิ พ์. ชือ่ บทความ. ชือ่ สารานุกรม เล่มที่ : เลขหน้า
ตัวอย่าง
บรรลุ พันธุรกั ษ์. 2541-2542. มหาวิทยาลัย. สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 22 : 42.
3.2.2.6 หนังสือพิมพ์
1) บทความในหนังสือพิมพ์ ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ ผูเ้ ขียน. ปี (วัน เดือน). ชือ่ บทความ. ชือ่ หนังสือพิมพ์ : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
นิตภิ ูมิ นวรัตน์. 2544 (14 กุมภาพันธ์). เปิ ดฟ้ าส่องโลก. ไทยรัฐ : 2
2) ข่าวในหนังสือพิมพ์ ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ หนังสือพิมพ์. ปี (วัน เดือน). ชือ่ ข่าวหรือหัวข้อข่าว : หน้า.
ตัวอย่าง
มติชน. 2541 (19 มีนาคม). แนวโน้มการมีงานทาของคนไทย พ.ศ. 2541-2544 : 20.
3.2.2.7 รายงานการวิจยั ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ ผูเ้ ขียน. ปี . ชือ่ รายงานวิจยั . ระดับการศึกษาและมหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง
พัฒนา ศิรโิ ชติบณ
ั ฑิต. 2547. ปั ญหาการดาเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. รายงาน
การวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา.
3.2.2.8 รายการประชุม
1) รายการประชุมที่มกี ารตีพมิ พ์เผยแพร่ให้ลงรายการเช่นเดียวกับการลง
รายการบทความในหนังสือ
ตัวอย่าง
พิษณุ ศรีณรงค์. 2538. บทสังเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทย นโยบายและทิศทาง
งานวิจยั . เอกสารประกอบการประชุม เรือ่ ง “การวิจยั เรือ่ งการส่งออกของประเทศไทย ”
10 มกราคม 2542. กรุงเทพมหานคร : โรงแรมเอเชีย 81-98.
2) รายงานการประชุมทีไ่ ม่ได้มกี ารตีพมิ พ์เผยแพร่ ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ ผูเ้ ขียน. ปี . ชือ่ รายงาน. รายละเอียดเกีย่ วกับการเสนอรายงาน.
ตัวอย่าง
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ไพรัช เมธาวลัย. 2542. รายงานการประชุมคณะทางานจัดสัมมนาเรือ่ งฐานข้อมูล สาขา
สังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 2/2542. 26 มิถุนายน. (อัดสาเนา)
3.2.2.9 เอกสารที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารประเภทอัดสาเนา
เอกสารทีม่ กี ารถ่ายสาเนาหรือจุลสารให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือ แต่ให้วงเล็บคาว่า (อัด
สาเนา) / (Mimeographed) หรือ (พิมพ์ดดี ) / (Typewritten) แล้วแต่กรณีไว้ทา้ ยรายการเอกสาร
โดยชือ่ เอกสารนี้ไม่ตอ้ งพิมพ์ตวั หนา
ตัวอย่าง
วีรพล สุวรรณเมธานนธ์. ม.ป.ป. การปกครองส่วนท้องถิน่ ไทยในทศวรรษหน้า. (อัดสาเนา)
3.2.2.10 เอกสารพิเศษ ให้ลงรายการ ดังนี้
1) ลงรายการแบบบรรณานุ ก รมปรกติแ ต่ ว งเล็บ ประเภทเอกสาร หรือ
ประเภทของสือ่ ไว้ทา้ ยชือ่ เรือ่ ง และให้แปลงรายการอื่น เช่น ลงชือ่ ผูจ้ ดั ทาแทนสานักพิมพ์
เป็ นต้น
ตัวอย่าง
Weber, Owen. 1990. Animal life.(Film) New York : Dalcom and Associates Media.
แพรว พลเสน. 2542. ปั ญหาการอพยพเข้าเมืองของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(เทปคาสเซ็ท). กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.
ถนัดศรี สวัสดิ ์วัฒน์, ม.ร.ว. 2530 (26 มี.ค). ครอบจักรวาล (รายการโทรทัศน์).
กรุงเทพมหานคร : สถานีวทิ ยุ ททบ. เอฟ.เอ็ม.
2) ถ้าเป็ นเอกสารตัวเขียน จดหมายเหตุ จารึกหรือเอกสารโบราณอื่นๆ ให้
ลงรายการโดยระบุตวั ผูเ้ ขียน ชื่อเรื่องและสถานทีเ่ ก็บรักษา (ถ้าทราบ) การเขียนรายการใช้หลัก
ว่าให้รายละเอียดมากพอทีจ่ ะแยกประเภท และทราบแหล่งทีม่ าได้ อย่างน้อยเพื่อแสดงว่า เป็ น
เอกสารทีม่ อี ยูจ่ ริงสามารถตรวจสอบได้
ถ้ามีไม่ทราบปี ทเ่ี ขียนเอกสาร ให้ลงว่า ม.ป.ป.
ถ้าสันนิษฐาน แต่ไม่ปรากฏวันที่ในเอกสาร ให้ ลงว่า 2474? (?แสดงว่าไม่
แน่ใจ)
ตัวอย่าง
ฎีการ้องทุกข์ขอเว้นค่าเช่านาและบัตรสนเท่ห.์ ม.ป.ป. เอกสารจดหมายเหตุ. หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ หจช. ร7. พ814.
3) การลงรายการสาหรับจดหมายบันทึกช่วยจา และบทสัมภาษณ์ ไม่ถอื ว่า
เป็ นเอกสารพิเศษ และมีแบบแผนลงรายการโดยเฉพาะ ถ้าอ้างอิงจดหมาย ก็ตอ้ งบอกปี ดว้ ย ถ้า
ทราบ และให้ระบุตาแหน่ งของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็ นการยืนยันความน่ าเชื่อถือของ
เอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิง
ตัวอย่าง

25

Matt, Gimm T. 1932. Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes, May 10.
หรือ
Matt, Gimm T. 1932 (May10). Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes,
Glenn, John. U.S. Senator. 1993. Personal Communication, June 14.
หรือ
Glenn, John. U.S. Senator. 1993 (June 14). Personal Communication
นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์. รองผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน. 2548. การสัมภาษณ์ (9 ตุลาคม).
หรือ
นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์. รองผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน. 2548 (9 ตุลาคม). การสัมภาษณ์.
4) ถ้าเป็ นการบรรยายก็ให้ลงรายการเช่นเดียวกัน
ตัวอย่าง
นราภรณ์ ศรีสวัสดิ ์. 2542. (20 ธันวาคม) ปั ญหาเกีย่ วกับแมลงในการพัฒนาทางการเกษตร
(คาบรรยาย).
Stephen, Rose. 1908. Why Man Need a Vote Lecture. A (Lecture) Delivery at Mitchell
Library (April 3).
Human, Kathlen. 1993 Class Lecture : English 315. Swansa College. 7 April.
3.2.2.11 การลงรายการบรรณานุกรมข้อมูลจากบริการสารสนเทศ
1) การลงรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ลงรายการ ดังนี้
ชือ่ แฟ้ มหรือชือ่ โปรแกรม [Computer Program].
หรือชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบหลัก. หรือชือ่ ผูผ้ ลิตหรือผูเ้ ผยแพร่ : ปี ทจ่ี ดั ทา.
ตัวอย่าง
Frobb Report [Computer Software]. 1993. Melboume, FL : Psychometric Software.
Miller, M.E. (1993). The lnteractive Tester Version 4.0 [Computer Software, CA :
Peetex Service.
Renal System [Computer Progran]. MS-Dos Version. Edwardsville (KS) : Medissim :
1998. The interactive Tester Version [Computer Software].
Mahon, M.C. West Minster, CA : Peetek Service : 1999.
2) การลงรายการข้อมูลเครือข่าวสากล
ตัวอย่าง
Pioch, Nicholas. 1995. (August, 2) All You Ever Want to Know About the Web Museum
(Online). Available URL ; http://Sunsite.unc.edu/wrn/about/
3) การลงรายการข้อมูจาก SENET
ตัวอย่าง
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Plabo, M. 1997. (Junuary, 19) The Taj Mahal is a Hindu Temple Discussion : (Online).
Available e-mail: USENET Newsgroup : soc. History.
3.2.3 การลงรายการและเรียงลาดับรายการบรรณานุกรม
ตัวอย่าง
บรรณานุกรม
กรุงเทพธุรกิจ. 2540ก. (5 มิถุนายน). คอรัปชัน-เลี
่ ย่ งภาษีปัญหาใหญ่ในระบบเศรษฐกิจไทย :
หน้าพิเศษ.
กรุงเทพธุรกิจ. 2540ข. (8 พฤษภาคม). ชี้ 3 ปั จจัยหลักทาผูค้ า้ คอมพิวเตอร์ล่ม : หน้าพิเศษ.
กิตติชยั ลรินยานนท์. 2540. ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญในการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ของธนาคารพาณิชย์ใช้
เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NCSEC, 98) 19-21 ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด, สานักงาน. 2541. ผลกการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลดอุปสงค์ในการใช้ยาเสพติด พ.ศ.2536-2540. กรุงเทพมหานคร : สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด.
ครรชิต มาลัยวงศ์. 2541ก. (10 เมษายน). คิดให้ถูกในเรือ่ งปี 2000. ผูจ้ ดั การรายวัน : 9
_____. 2541ข. ท่านรูจ้ กั ข้อมูลและสารสนเทศแค่ไหน. วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี 25
(มิถุนายน- กรกฎาคม) : 74-80.
_____. 2541ค. มาตรฐานโครงการสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ. ส่งเสริมเทคโนโลยี (ธันวาคม
2541- มกราคม 2542) : 69-73.
จิตตพงษ์ วศานนท์. 2540. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพัฒนาเอกชน. รายงานการ
วิจยั ปริญญามหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ฐานเศรษฐกิจ. 2536
(9-11 กันยายน). คอมพิวเตอร์เลียนแบบสองมนุษย์ : 54.
ไตรภพ ลิมปพัทธ์. กรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มบริษทั บอร์น จากัด. 2542. (26 มกราคม).
สัมภาษณ์.
นพ ศรีบุญนาค. 2540. การบริหารการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. รายงานการวิจยั
ปริญญา ดุษฎีบณ
ั ฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
นรินทร์ ทองศิร.ิ 2541. ระบบ ISO 9000 กับอุดมศึกษาไทยในห้องสมุดสถาบันอุดมกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
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ครัง้ ที่ 16, 2-4 ธันวาคม 2541. เชียงใหม่ : กองห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม้โจ้และ
คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย : 189-192.
ปุตติ, โจเซฟ. 2531. หลักการและเทคนิคการประเมินผลงาน. แปลจาก A Manager’ s Primes
on Performance Appraisal โดย สาเริง ปานเจริญ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยุเคชัน.่
ปรียานุช เวโรจน์พพิ ฒ
ั น์. 2543. ยุทธวิธกี ารส่งออกสาหรับ SMEs. วารสารบริหารธุรกิจ 23
(มกราคม-มีนาคม) : 39-52.
พรเพ็ญ เพชรสุขศิร.ิ 2543. เครือ่ งมือเก็บรวมรวมข้อมูล (Data Collection Instruments).
เอกสารวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
(อัดสาเนา).
พีระพจน์ รัตนมาลี . 2543. หน้าทีไ่ ปเลือกตัง้ ของคนไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์
ศาสตร์ 26 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 15-36.
ลิขติ ธีรเวคิน. 2358 (16 กันยายน). สารสนเทศธิปไตย. มติชน : 26.
วุฒสิ ภา. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญ. 2542.
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการ เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที.่ ...) พ.ศ........
สภาแทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร : กองกรรมาธิการ สานักเลขาธิการวุฒสิ ภา.
สภาผูแ้ ทนราษฎร. คณะกรรมาธิการตีความผลการปฏิบตั ติ ามมติของสภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดที่
20 2543. สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตามมติของสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. 2539-2543. กรุงเทพมหานคร : สภาผูแ้ ทนราษฎร.
สุวมิ ล ว่องวานิช และคณะ. 2538 ตัวแปรในการวิจยั ทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน.
Barrett, Frank J. and Peterson, Rick. 2000. Apperciative Learning Cultures : Developing
competencies for Global Organizing. Organization Development Journal 18
(Summer) : 10-21.
Beck, Aron T. 1976. Cognitive Theropy and The Emotional Disorders. New York :
International University Press.
_____. And Freeman, Arthur. 1990. Cognitive Theropy of Personality Disorders. New
York : Guidlford Press.
Cooperider, D., er al, eds. 2000. Appreciative lquiry : Rethinking Human Organization
Toword a Positive Theory of Change. Champaign : Stipes Publishing
Fitzroy, Felix R., and Kraft, Kornelius. 1991. Firm Size, Growth and Innovation. Some
Evidence from West Germany. In Innovation and Technological-change : An

28

International Technological-Change : An International Comparizon. Zottan J Aes
and David B.
Audretsh. Eds.New York : Harvester Wheatsheaf : 152-159.
Kukrit Pramoj, M.R. 1963. Many Lives.Translated from Lai Chevit by Meredith
Borthwick. Chiangmai : Silkworm Book.
Kumar, Nirmala, et al. 1995a. The Effects of Supplier Fairness on Vulnerable resellers.
Journal of Marketing Research 32 (February) : 54-65.
_____. 1995b. The Effects of Perceived Interdependence on Dealer Attitudes. Journal
of Marketing Research 32 (August) : 348-356.
Needle, R., and Koester, Cesari, S. 1994. Multi-person Use of Drug Injection
Equipment : HIV Transmission Sick Associated with Drug preparation and
Injection Prectices. Paper Presented at 10th International Conference on AiDS,
August 7-12,Yokohama, Japan.
Meclure, Charles R. 1999. Performance Measures and Quality Standards (Online).
Available at http:dizzy. Library.Arizona. Edu/Library/Teams/pef
/Measurements.htlm.
Nickets, Fred. 2000. Making Work Productive : An Essay on Work and Work Control
Systems. (Online). Available at htt:home.alt.net/Nickets/makeprod.htlm.
Noradee Tantramongkot. 1995. Bath Currency in Indochina. Master’s thesis.
Thammasat Univeersity.
Speece, Mary W. and Lgel, Babara. 2000. Ethnic Change in Marketing Channels :
Chinese Middlemen in Thailand. Journal of Asian Business 16 (November1) :
15-40.
United Kingdom. Department of the Environment, Transport and The Regions(DETR).
1998a. Community-based Regeneration Innitiatives : A Working Paper.London :
DETR.
_____. 1998b. Regeneration Programmes : The Way Forward. London : DETR.
Torrijos, D.E. 1997. Information Society and Development in 11th ASTINFO
Seminar-Workshop And Consultative Meeting,3-8 May, Tehran.Tehran :
IRANDOC : 157-161.

29

ภาคผนวก ก

30

(ตัวอย่างปกนอกรายงานการวิจยั ภาษาไทย)

1 นิว้

รายงานการวิจัย

ใช้ตวั อักษรขนาด 20 หนา

เรื่อง
ใช้ตวั อักษร ขนาด 18
..................................................................................................
.........................................................................................

โดย

ใช้ตวั อักษร ขนาด 16

.................................................. ใช้ตวั อักษร ขนาด 18

ได้รบั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปี งบประมาณ

1นิว้

ใช้ตวั อักษร
ขนาด 16

31

(ตัวอย่างสันปกนอกรายงานการวิจยั )

1 นิ้ว

ชือ่ โครงการวิจยั (ภาษาไทย)

ตัวอักษรขนาด 18 pt ชือ่ ผูว้ จิ ยั ปี ทท่ี าการวิจยั
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(ตัวอย่างปกในรายงานการวิจยั )

1.5 นิว้

รายงานการวิจัย ใช้อกั ษรขนาด 20 หนา

ใช้อกั ษร ขนาด 18
เรื่อง
..................................................................................................
.........................................................................................

โดย

คณะผูว้ ิจยั

ใช้ตวั อักษร ขนาด 16

สังกัด

ใช้อกั ษร
1. ...................................................... ....................................................
2. ..................................................... ....................................................ขนาด 18
3. .................................................... ....................................................

ได้รบั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปี งบประมาณ

1 นิว้

ใช้อกั ษร
ขนาด 16
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(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย)
บทคัดย่อ
ชือ่ รายงานการวิจยั
: ประสิทธิผลของสถาบันดารงราชานุภาพ
ชือ่ ผูว้ จิ ยั
: ว่าทีร่ อ้ ยตรี สิงหาสน์ ไพฑูรย์
ปี ทท่ี าการวิจยั
: 2542
....................................................................................................
การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของสถาบันดารงราชานุ ภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ประสิทธิภาพของสถาบันดารงราชานุภาพ โดยพิจารณาการบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันดารง
ราชานุ ภ าพที่เ กี่ย วกับ โครงการที่เ ป็ นเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิบ ัติง านประจ าปี
งบประมาณ 2539 – 2541 และปั จจัยเกีย่ วข้องกับประสิทธิผล ได้แก่ ปั จจัยด้านความพร้อมของ
ทรัพยากรการบริหาร ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านพฤติกรรมกลุ่ม
กลุ่มประชากรที่ใช้ศกึ ษาครัง้ นี้ คือ ข้าราชการที่ปฏิบตั งิ านประจาของสถาบันดารงรา
ชานุ ภาพซึ่งกระจายอยู่ในฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยมหาดไทย รวมจานวน 57 คน ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1.ข้าราชการส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี มีสถานภาพสมรสอยู่
ด้วยกัน ดารงตาแหน่งระดับ 5 -6 ส่วนมากปฏิบตั งิ านอยู่ทว่ี ทิ ยาลัยมหาดไทย มีรายได้ต่อเดือน
ช่วงระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีอายุราชการระหว่าง 11 – 15 ปี และช่วงระหว่าง 15 -20
ปี เป็ นจานวนเท่า
2. ประสิท ธิผลของสถาบันดารงราชานุ ภาพ ที่พิจารณาการบรรลุว ตั ถุประสงค์ข อง
สถาบันดารงราชานุ ภาพเกี่ยวกับโครงการประเภทฝึ กอบรม/สัมมนาและประเภทวิจยั รวม
จานวน 100 โครงการทีเ่ ป็ นเป้ าหมายซึง่ กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั งิ านประจาปี งบประมาณ
2539 – 2541 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และการดาเนินงานตามโครงการประสบ
ผลสาเร็จอยูใ่ นระดับสูง
3. ประสิท ธิผลของสถาบัน ดารงราชานุ ภ าพ ที่พิจารณาปั จ จัย ด้า นความพร้อ มของ
ทรัพยากรการบริหาร ซึง่ หมายถึงเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ อาคาร สถานทีท่ างาน และ
วัสดุอุปกรณ์ พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับกลาง
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4. ประสิทธิผลของสถาบันดารงราชานุ ภาพ ทีพ่ จิ ารณาปั จจัยด้านความพึงพอใจในงาน
ซึ่งหมายถึงความรูส้ กึ ที่ดที ่มี ตี ่องานที่ทา ต่อผูร้ ่วมงาน ต่อรายได้และสวัสดิการที่ได้รบั ต่อการ
ได้รบั ความเชือ่ ถือ และต่อโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับกลาง
5. ประสิทธิผลของสถาบันดารงราชานุ ภาพที่พจิ ารณาปั จจัยด้านพฤติกรรมกลุ่ม ซึ่ง
หมายความสัมพันธ์ทเ่ี จ้าหน้าทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ ่อกัน เกีย่ วกับความผูกพันความสามัคคี ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ และความขัดแย้งทีป่ รากฏในหน่วยงาน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับกลาง
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทาโครงการประเภทวิจยั ควรทาการสอบถามความต้องการจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วกับหัวข้อวิจยั ก่อน เพือ่ ให้ผลงานทีไ่ ด้จากการทาวิจยั นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และ
เพือ่ เป็ นการป้ องกันการทาโครงการวิจยั ทีม่ ปี ระเด็นเนื้อหาทีซ่ ้าซ้อนกัน
2. ควรต้องจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านประจาของสถาบันดารงราชานุ ภาพให้มี
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารรับ – ส่งข้อความ (E – mail) และ
เพื่อการค้นหาข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายเชื่อมโยง (Internet) ซึ่งจะทาให้การติดต่อสื่อสารและ
การรวบรวมข้อมูลประกอบการทางานเป็ นไปได้ดว้ ยความรวดเร็ว
3. ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจาฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย ให้มากยิง่ ขึน้ และเป็ นธรรม
4. ควรกระจายกิจกรรม งานโครงการ ให้เจ้าหน้าทีท่ ่ีปฏิบตั งิ านประจาของสถาบันดารง
ราชานุ ภาพอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป เพื่อทีง่ านจะได้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่คงั ่
ค้างอยูท่ เ่ี จ้าหน้าทีค่ นใดคนหนึ่ง
5. ควรจัดหาสวัสดิการต่างๆ เช่น บริการเลีย้ งดูบุตรของเจ้าหน้าที่ บริการรักษาพยาบาล
ณ สถานทีท่ างานช่วงเวลา 10.00 -12.00 น. เป็ นต้น ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านประจาของสถาบัน
ดารงราชานุภาพโดยตรง ซึง่ จะเป็ นการจูงใจและสร้างความพึงพอใจในการทางาน
6. ควรกาหนดภารกิจหน้ าที่รบั ผิดชอบของเจ้าหน้ าที่แต่ละคนให้ชดั เจนรวมทัง้ การ
จัด ท าคู่ มือ ค าอธิบ ายเกี่ย วกับ งานที่ป ฏิบ ัติ ผลงานที่ ต้อ งการ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่ใ ช้
ประกอบการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้ทราบขอบเขต คุณภาพ และเป้ าหมายของงาน และ
สามารถทางานให้ประสบผลสาเร็จได้
7. ควรนาการบริหารงานโดยยึดถือวัตถุประสงค์เป้ าหมายและการทางานเป็ นทีมมาใช้
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งจะทาให้สถาบันดารงราชานุ ภาพมีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายทีแ่ ท้ชดั
และเป็ น ประโยชน์ ใ นการจัด เตรีย มกิจ กรรม งานโครงการ ให้เ ป็ น ไปในทิศ ทางที่ป ระสาน
สอดคล้องกัน
(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)
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Abstract
Research Title

Author
Year

: Startegic Adaptation of Graduale Education : A Comparison
of the Executive Programs in the Business Administration
Faculties in Three
: Mrs. Suwannee Sangmahachai
: 2000
.................................................................................................

This Research aims to study strategic adaptation of the executive programs in
Master of Business Administration (MBA) and Master of Public Administration (MPA)
Faculties which are offered in six Faculties in three Thai public universities. The objectives
of this research are to explain different perceptions of these Faculties accounting for their
different strategic adaptation of these Faculties accounting for their different strategic
adaptation, particularty in terms of the program expansion. It also aims to investigate how
quality awareness influences the strategic adaptation of the individual programs.
This research is a multiple case study. The conceptual framework is developed
on the basis of the open systems theory, in which perceived environment have great
influence on organizational behavior. Research methodology uses qualitative analysis
though interviewing key informants who are the important faculty menders of the Faculties.
The research result show that strategic adaptation of the executive programs
involves four main categories : market development , product development, geographic
expansion, and market penetration. Market development and product development are
more intense in MBA Faculties than in MPA Faculties, while geographic is implemented
only in MPA Faculties.
Strategic adaptation is dependent on perception of external and internal
environment of the executive programs. The launch of executive programs are the result
of the faculty’ perception of external environment including global trends, market
demand’s survival threat, and benchmarking, which dominate decision making of the
faculty. However, perception of internal environment mediates the influence of external
environment, which leads to different program modification in terms of curriculum review
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and program expansion. Influencing factors include faculty preparedness, the leadership
role, structural factors, and feedback from the environment.
Geographic expansion is the strategic adaptation that is implemented differently
across the MBA/MPA Faculties. It is dependent on the faculty’ specific perception
including the concern for expansion appropriateness, Quality concern, The scarcity of
resources, the recognition of the university mission, and the concern for the program’s
contribution to national human resource development.
Quality concern plays the important role in the expansion decision. Most Faculties
are aware of the executive programs’ quality in the same ways. They place emphasis on
the quality of inputs, process, and outputs. They concern about the quality of the faculty,
new entrants, instructors, space and facilities, teaching and leaning process, innovative
management, and quality assurance practices. The research found that the Faculties that
use geographic expansion are aware of quality in terms of the executive programs]
ultimate outcomes. They perceived geographic expansion as the expansion of graduate
education access to the people in the provinces, and that enhances the human resource
development of the country at large.
This research suggest that geographic expansion of the executive programs
should be advocated if the country needs to enhance adult workers’ competence in
management and to remain competitive in this globalization era. However, expansion
must be implemented in parallel with the uses of quality assurance and quality
management system in order to induce stakeholders’ trust in the executive programs. In
addition, benchmarking should be extensively conducted in order to investigate best
practices to be used as inputs in the academic and management improvement of graduate
education.

(ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศรายงานหารวิจยั ภาษาไทย)
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่องประสิทธิผลของสถาบันดารงราชานุ ภาพสาเร็จได้ เนื่องจากบุคคล
หลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ขอ้ มูลข้อเสนอแนะ คาปรึกษาแนะนา ความคิดเห็น และกาลังใจ
ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาตราจารย์ กรวีร์ ศรีกจิ การ ที่ได้ให้คาชี้แนะและ
ตรวจสอบรายงานการวิจยั ทุกขัน้ ตอนและขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ วิชยั รูปขาดี และ
ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิตผิ ดุงการ ทีไ่ ด้แนะนาการศึกษาประสิทธิผลของสถาบันดารง
ราชานุภาพ ให้สาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านของคณะพัฒนาสังคม ทีไ่ ด้ถ่ายทอดและสร้างความรูใ้ ห้แก่ผู้
ศึกษา และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีข่ องคณะพัฒนาสังคม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือประสานงานการ
ติดต่อเป็ นอย่างดีดว้ ยอัธยาศัยไมตรีทอ่ี บอุ่นเป็ นกันเอง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสานักนโยบายและแผน ที่ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบทดสอบ
แบบสอบถามและเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันดารงราชานุภาพ ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้รายงานการวิจยั ของผูส้ าเร็จลุล่วง
ขอขอบคุ ณ คุ ณ ปั ท มาพร เลิศ วัฒ นาเสรี ซึ่ง เป็ น เพื่อ นผู้ว ิจ ัย ร่ ว มรุ่ น ที่ไ ด้ใ ห้ค วาม
ช่วยเหลือเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่และประสานงานติดต่อตลอดช่วงเวลาทีไ่ ด้ศกึ ษาอยู่ทค่ี ณะพัฒนาสังคม
โดยเฉพาะช่ว งที่ผู้ศึก ษาอยู่ร ะหว่า งการทัศ นศึก ษานอกประเทศไทยและคุ ณ สุ ดิน า แก้ว ดี
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชีระดับ 3 ฝ่ ายการเงินและบัญชี ทีท่ าการปกครองจังหวัดสุรนิ ทร์ ทีไ่ ด้
ให้ความช่วยเหลือแนะนาและปรับแต่งงานพิมพ์รายงานการวิจยั
ขอขอบคุณ คุณจอนห์ เอริค แอนเอลสเมน (Mr.John Eric Handelsman) ทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือ
ให้ผู้เขียนมีโอกาสพบเห็นสังคมของคนต่างชาตินอกประเทศ และได้ให้ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
เสมือนหนึ่งว่าผูเ้ ขียนเป็ นเพือ่ นทีร่ จู้ กั กันมานาน
ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณพีแ่ ละน้องทีไ่ ด้ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุน้ เตือน และเป็ นกาลังใจตลอดมาให้ผเู้ ขียนจัดทารายงานการวิจยั
ว่าทีร่ อ้ ยตรี มนต์เหมืองเหนือ ช่วยสินธุ์
กันยายน 2547

(ตัวอย่างสารบัญรายงานการวิจยั ภาษาไทย)
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4.4//........................
4.5//........................
4.6//........................
4.7//........................
4.8//........................
4.9//........................
5.1//........................
5.2//........................
5.3//........................
5.4//........................
5.5//........................

(ตัวอย่างสารบัญภาพรายงานการวิจยั ภาษาไทย)

30
31
38
41
45
49
51
53
55
59
60
68
73
76
79
83
84
86
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1//........................
1.2//........................
1.3//........................
2.1//........................
2.2//........................
2.3//........................
2.4//........................
2.5//........................
2.6//........................

สัญลักษณ์และคาย่อ

หน้ าที่
14
21
25
49
57
61
65
68
70
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สัญลักษณ์
x

S
N
SS
MS
T
F

ความหมาย
แทนค่าเฉลีย่
แทนค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทนจานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน Sum of square’s
แทน Mean Square
แทนค่าใช้พจิ ารณาใน t-Distribution
แทนค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน F-Distribution

คาย่อ
Chap.
Col.
Comp.
ed.
2nd ed.
et.al

บทที่
สี
ผูร้ วบรวม
ครัง้ ที่
พิมพ์ครัง้ ที่ 2
และคนอื่นๆ (and others)

(ตัวอย่างหน้าประวัตผิ เู้ ขียนรายงานการวิจยั ภาษาไทย)
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ประวัติผเ้ ู ขียน
ชือ่ -นามสกุล………………………………………………………………………………………….
ประวัตกิ ารศึกษา(ควรระบุวุฒปิ ริญญาตรีขน้ึ ไปพร้อมสถานศึกษาและปี ทส่ี าเร็จการศึกษา)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่งและสถานทีท่ างานปั จจุบนั
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะทีส่ าคัญ(ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

เลขหน้า
(ตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกติ)

1.5 นิว้
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1 นิว้

1.5 นิว้

(ตัวอย่างหน้าบทใหม่)
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1.1 หัวข้อใหญ่

บทที่1

2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว

ชื่อบท

2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว

2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว

////ข้อความ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1 นิว้

1.5 นิว้
/////1.1.1หัวข้อรองลาดับที่ 1//…………………………………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
1 นิว้
(ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง)
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ตารางที่ 1.1 ……………………………………………………………………………….
(Table1.1) …………………………………………………………………………………

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
ผลรวม

ม.ค.
7
6
8
21

ก.พ.
7
4
7
18

มี.ค.
5
7
9
21

ผลรวม
19
17
24
60

แหล่งที่มา (Sources) : ……………………………………………………………………………
หมายเหตุ (Note) : ………………………………………………………………………………..

(ตัวอย่างการพิมพ์กราฟ)

47

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

ช่วงอายุ
21-30ปี

31-40ปี

41-50ปี

มากกว่า 50ปี

ไม่ระบุ

กราฟที่ 2.1 แสดงจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ

(ตัวอย่างแผนทีป่ ระกอบ)
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อัตราส่วน....................
(เลือกพืน้ ทีแ่ สดงรายละเอียดประกอบ)

แผนที่ 3.13 แผนที่สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี

แหล่งที่มา : …………………………………………..
หมายเหตุ : ..........................................................

(ตัวอย่างการพิมพ์ภาพประกอบ)
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ภาพที่ 3.2 ร้านไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเทเวศร์
แหล่งที่มา : .....................................................................................................................

