
บทท่ี 1 
ส่วนประกอบของรายงานการวิจยั 

 
รายงานการวจิยัประกอบดว้ยสว่นต่างๆ 4 สว่น คอื 
1. สว่นน าหรอืสว่นประกอบตอนตน้ (Preliminaries of Front Matters) 
2. สว่นเนื้อความ (Text) 
3. สว่นประกอบตอนทา้ยหรอืสว่นอา้งองิ (Supplementary of Reference Matters) 
4. ประวตัผิูเ้ขยีน (Vitae or Biography)  
ในแต่ละสว่นประกอบดว้ยสว่นยอ่ยๆดงันี้ 

1.1 ส่วนน าของรายงานการวิจยัประกอบด้วย 
       1.1.1  ปกนอก (Cover of Binding) 
 ประกอบดว้ย ปกหน้า สนัปก และปกหลงั 
                1.1.1.1  ปกนอกรายงานการวจิยั ใหเ้ป็นปกแขง็หุม้ผา้แลกซนีสเีขยีว 
 1.1.1.2  ตวัอกัษรบนปก ใหพ้มิพด์ว้ยอกัษรสทีอง 
 1.1.1.3  ปกนอกของรายงานการวจิยั ตอ้งมรีายละเอยีด ดงันี้ 
        1) ชือ่ของรายงานการวจิยั ใหใ้ชช้ือ่ตามทีป่รากฏจรงิในรายงาน 
การวจิยั 
  2) ชื่อของผู้วจิยัให้ระบุเพยีงชื่อ สกุล แต่หากมยีศ ฐานันดรศกัดิ ์
ราชทนินาม สมณศกัดิ ์ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
  3) ระบุขอ้ความวา่  ไดร้บัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏั 
สวนสนุนัทา 

  4) ระบุเดอืน ปีทีท่ าการวจิยั 
      (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 30) 

      1.1.1.4  ขอบสนัปกนอก ของเล่มรายงานการวจิยั ใหพ้มิพ ์
     1)  ชือ่รายงานการวจิยั 

           2)  ชื่อของผูว้จิยั ใหร้ะบุเพยีงชื่อ สกุล แต่หากมยีศ ฐานันดรศกัดิ ์
ราชทนินาม สมณศกัดิ ์ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
   3) ปีทีท่ าการวจิยั โดยใหร้ะบุแต่เพยีงตวัเลขของปีไม่ตอ้งใส ่“ พ.ศ
......” 
 ถ้าขอบสนัปกของรายงานการวจิยัมคีวามหนาไม่พอและชื่อรายงานการวจิยัมี
ความยาวมาก อนุโลมไม่ตอ้งใสช่ือ่ – สกุลของผูว้จิยัได ้
 (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 31) 
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  1.1.2  ใบรองปก (Fly Leaf of Blank Page) เป็นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเดยีวกบั
กระดาษทีใ่ชพ้มิพร์ายงานการวจิยั รองปกทัง้ปกหน้าและปกหลงัดา้นละ 1 แผ่น 

1.1.3  หน้าปกใน (Title Page) ใหม้ขีอ้ความเหมอืนกนัปกนอก ทัง้ต าแหน่งขนาด
และชนิดของตวัอกัษร โดยใหร้ะบุสงักดัของผูว้จิยัดว้ย 
 (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 32) 
        1.1.4  บทคดัย่อ (Abstract) เป็นการย่อเนื้อความของรายงานการวจิยัทัง้หมดให้
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั วธิดี าเนินการวจิยั ผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ 
        บทคดัย่อต้องมภีาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเรยีงบทคดัย่อที่ใช้ภาษาในการ
เขยีนรายงานการวจิยัไวก้่อนอกีภาษาหนึ่ง ตอนบนใหร้ะบุชื่อรายงานการวจิยั ชื่อผูเ้ขยีน และปี
ทีท่ าการวจิยัแลว้เสรจ็  
        (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 33-36) 

1.1.5  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นข้อความกล่าวขอบคุณ
บุคคลหรอืหน่วยงานที่ให้ค าแนะน าหรอืให้ความช่วยเหลอืร่วมมอืในการท ารายงานการวจิยั 
ความยาวของขอ้ความไม่เกนิ 1 หน้า และใหพ้มิพช์ือ่ผูว้จิยั เดอืน ปีไวท้า้ยขอ้ความดว้ย 

     (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 37) 
1.1.6  สารบญั (Table of Content) เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบที่ส าคัญ

ทัง้หมดของรายงานการวจิยั เรยีงตามล าดบัหน้าและเรยีงตามล าดบัหมายเลขของหวัขอ้ต่างๆ ที่
ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัย โดยหมายเลขของหัวข้อ ให้ใช้เลขที่ของบทแล้วคัน่ด้วย
เครื่องหมายมหพัภาค “.” และตามดว้ยล าดบัหมายเลขของหวัขอ้ส าคญัๆในบทนัน้ๆ โดยหวัขอ้
ทีน่ ามาลงรายการในสารบญัควรเป็นหวัขอ้ใหญ่ของบท หรอือาจจะลงรายการหวัขอ้รองล าดบั
ถดัไปไดอ้กีตามความเหมาะสมของเนื้อหา ทัง้นี้เนื้อหาทีม่อียู่ในสารบญัจะตอ้งมอียู่ในเนื้อเรื่อง
ดว้ย 
        (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 38-39 หรอืดตูวัอยา่งสารบญัของเอกสารเล่มนี้) 
         1.1.7  สารบญัตาราง (List of Tables) เป็นรายการทีแ่สดงชื่อและหน้าของตาราง
ทัง้หมดทีป่รากฏในรายงานการวจิยั โดยเรยีงตามล าดบัเชน่เดยีวกบัสารบญั 
        เลขที่ของตารางใหใ้ชเ้ลขที่บทและคัน่โดยเครื่องหมายมหพัภาค “.” แล้วตามด้วย
เลขที่ตารางในบทนัน้ๆเช่นเดียวกับสารบัญ เช่น มีตารางอยู่ในบทที่ 1 จะเป็นตารางที่ 
1.1,1.2,1.3,... มตีารางอยูใ่นบทที ่2 จะเป็นตารางที ่2.1,2.2,2.3,.... ตามล าดบั 
       (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 40)  
 1.1.8 สารบญัภาพหรือสารบญัแผนภมิูหรือสารบญัแผนท่ี( List of Figures, 
Charts or Maps) เป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของภาพหรอืแผนภูมหิรอืแผนที่ทัง้หมดที่
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ปรากฏในรายงานการวิจัย โดยเรียงตามล าดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในรายงานการวิจยั 
เชน่เดยีวกบัสารบญัตาราง (ถา้ม)ี  

 (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 41)  
         1.1.9 ค าอธิบายสญัลกัษณ์และค าย่อ (Abbreviations and Symbols) เป็นการ
อธบิายสญัลกัษณ์และค าย่อต่างๆ ที่มผีูก้ าหนดไวแ้ลว้หรอืผูเ้ขยีนก าหนดขึน้ใชใ้นรายงานการ
วจิยั (ถา้ม)ี  
        (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 42) 
       รายการที ่1.7,1.8,1.9 และ 1.10 เมือ่เริม่ตน้ใหม่ในแต่ละรายการใหข้ึน้หน้าใหม่ 
  1.2 ส่วนเน้ือความ โดยทัว่ไปแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องอย่างน้อยจะต้องประกอบดว้ย
เนื้อหารายงานการวจิยั ดงันี้ 
   1.2.1  บทน า (Introduction)  บทน าเป็นบทแรกของงานวจิยั  ชี้ให้เหน็ประเด็น
ส าคญัของเรื่องทีจ่ะศกึษา ทัง้ในแง่ของความส าคญัของปัญหาและในแง่ของวตัถุประสงคข์องผู้
ขอรบัทุน  ในบทนี้ผูข้อรบัทุนจะอธบิายถงึค าจ ากดัความหรอืสญัลกัษณ์ส าคญัที่ใช ้ ตลอดจน
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทีม่ผีลโดยตรงต่อขอบเขต  วกีารและผลของการศกึษาวจิยั 
    1.2.2  ผลงานวิจยัและงานเขียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Review of Literature)  ใน
บทนี้ ผูข้อรบัทุนจะสรุปความเป็นมาของปัญหาทีศ่กึษา  ผลการศกึษาวจิยัในอดตีทีม่ผีูท้ าไวใ้น
หวัขอ้เดยีวกนันี้หรอืในหวัขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งโดยใกลช้ดิกบัเรื่องที่ศกึษา  หากเป็น
เรื่องทีม่ทีฤษฎซีึง่มลีกัษณะเด่นชดัแยง้กนัอยู ่ กจ็ะตอ้งสรุปใหเ้หน็ขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว  ตลอดจน
ระบุใหช้ดัวา่การศกึษาวจิยัทีจ่ะท าต่อไปนัน้เพือ่สนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้ใด 
    1.2.3  วิธีการวิจยั (Methodology) ในบทนี้ผู้ขอรบัทุนต้องอธบิายวธิกีารต่าง ๆ 
ตลอดจนสมมตฐิานทีต่อ้งการศกึษาวจิยัอย่างละเอยีด เชน่ ถา้เป็นการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามก็
ตอ้งอธบิายถงึวธิกีารท าแบบสอบถามลกัษณะของค าถาม  หลกัเกณฑก์ารสุ่มตวัอย่าง  วธิกีาร
เก็บรวบรวมขอ้มูล  วธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูล  ฯลฯ  ถ้าการวจิยัต้องใชว้ธิกีารทางสถติ ิ ผู้ เขยีน
จะต้องอธบิายถงึขัน้ตอนของการค านวณ  ตลอดจนการทดสอบสมมตฐิานทางสถติใิหช้ดัเจน
ดว้ย 
   1.2.4  ผลของการวิจยั (Results)  ในบทนี้   ผู้ขอรับทุนจะต้องแสดงผลการ
ศกึษาวจิยัใหป้รากฏชดัโดยอาจจะใชต้าราง กราฟ แผนภูม ิ ภาพประกอบ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม  นอกจากนี้ผู้เขียนจะต้องหยิบยกเอาผลงานศึกษาวจิยัของตนมาวเิคราะห์ให้ได้
ค าตอบว่า  สมมตฐิานทีไ่ด้ตัง้ขึน้ไวใ้นบทก่อนนัน้มหีลกัฐานทีจ่ะสนับสนุนหรอืหกัลา้งประการ
ใดบา้ง เพือ่สรุปว่าจะยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ขึน้นัน้หรอืไม่  ในการสรุปนี้ผูข้อรบัทุนจะตอ้งอา้งองิ
ทฤษฎแีละผลการวจิยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาประกอบการวเิคราะหใ์หม้นี ้าหนกัน่าเชือ่ถอืมากขึน้ 
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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)  บทนี้เป็นส่วนทีก่ล่าวโดยย่อถงึเนื้อหาสาระของงานวจิยั  โดยนะต้องอ้าง
ยอ้นไปถงึวตัถุปดระสงคแ์ละวธิกีารศกึษาวจิยัพอเป็นสังเขป  ผูข้อรบัทุน ควรจะสรุปว่าผลการ
ศกึษาวจิยันี้จะน าไปประยุกตไ์ดอ้ย่างไร  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อการศกึษาวจิยัในเรื่อง
เดยีวกนันี้ต่อไปดว้ย  ซึ่งโดยทัว่ไปบทนี้จะเป็นบททีย่ากในแง่ทีผู่เ้ขยีนจะต้องระบุใหช้ดัเจนว่า
ผลงานของตนไปสนับสนุนหรอืโต้แย้งผลงานวจิยัอื่นเพยีงใด อย่างไร มคีวามก้าวหน้าทาง
วชิาการอนัเป็นผลจากการศกึษาวจิยันี้ ถงึกบัจะไปลบลา้งหรอืเปลีย่นแปลงแนวความคดิในเรื่อง
ทีไ่ดว้เิคราะหแ์ละศกึษากนัมาแลว้หรอืไม่ 

1.3  ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบดว้ย  
  1.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนแสดงรายชื่อหนังสือ วารสาร 

เอกสาร สิง่พมิพ ์โสตทศันวสัดุ หรอืบุคคลทีผู่เ้ขยีนใชใ้นการคน้ควา้และอา้งองิ เพื่อใหร้ายงาน
การวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอืทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อผูอ้่านทีป่ระสงคจ์ะคน้ควา้เพิม่เตมิ
ในเรื่องนัน้ๆ ต่อไป บรรณานุกรมให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและก่อนภาคผนวก การเขยีน
บรรณานุกรมจะตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑส์ากลและบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ใหเ้ขยีนแยกออกจากกนั 
   (รายละเอยีดการเขยีนบรรณานุกรมอยูใ่นบทที ่3)  
   1.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนของขอ้มูลทีเ่พิม่เขา้มาเพื่อใหร้ายงานการ
วจิยัมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึ้น หรอืเป็นส่วนที่เสรมิให้เกิดความเข้าใจชดัเจนขึ้น ภาคผนวกเป็น
ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการเขยีนรายงานการวจิยั แต่ไม่ไดอ้า้งองิโดยตรง หรอืไม่เหมาะสมทีจ่ะอา้งองิใน
สว่นเนื้อเรือ่งเพราะมเีนื้อหาและความยาวมาก ไดแ้ก่  
 1.3.2.1  แบบสอบถาม (ถา้ม)ี 
 1.3.2.2  แบบสมัภาษณ์ (ถา้ม)ี 
 1.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่นอกเหนือจากที่ระบุ ไว้ใน
ผลการวจิยั 
 1.3.2.4  การสรา้งเครือ่งมอืหรอืุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 1.3.2.5  ภาพประกอบต่างๆ ฯลฯ 
  ภาคผนวก หากมหีลายภาคนวกใหแ้บ่งเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค …
หรอื Appendix A Appendix B Appendix C ... ตามล าดบั โดยใหข้ึน้หน้าใหม่เมื่อขึน้ภาคผนวก
ใหม ่
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 1.4 ประวติัผูเ้ขียน (BIOGRAPHY) 
      ใหอ้ยู่ในแผ่นสุดทา้ยของรายงานการวจิยั เป็นประวตักิารศกึษาและการท างานโดย
ยอ่ของผูเ้ขยีนรายงานการวจิยั โดยมคีวามยาวไมเ่กนิหนึ่งหน้ากระดาษและใหร้ะบุขอ้มลู ดงันี้ 
       1.4.1 ช่ือ – ช่ือสกลุ  พร้อมค าน าหน้า ถ้ามยีศ ฐานันดรศกัดิ ์ราชทนินาม สมณ
ศกัดิ ์หรอืต าแหน่งทางวชิาการ กใ็หใ้สไ่วด้ว้ย 
       1.4.2 ประวติัการศึกษา  ให้ระบุวุฒกิารศกึษา สถานศกึษา ปีที่ส าเรจ็การศกึษา 
เริม่ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป 
       1.4.3 ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน (ถา้ม)ี 
       1.4.4 ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวลัหรือทุนการศึกษา เฉพาะท่ี
ส าคญั (ถา้ม)ี  

     (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 43) 
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บทท่ี2 
การพิมพร์ายงานการวิจยั 

 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการพิมพ ์

 2.1.1  กระดาษท่ีใช้พิมพ ์
        ใหใ้ชก้ระดาษสขีาวไม่มบีรรทดั ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม โดยต้องเป็น
กระดาษทีม่คีุณภาพด ีมผีวิเรยีบ ไม่เคลอืบผวิ ปราศจากรอยทะลุหรอืฉีกขาด รมิกระดาษต้อง
เรยีบและไดฉ้ากกนั 
        2.1.2  การพิมพ ์
                     2.1.2.1  ใหพ้มิพเ์พยีงหน้าเดยีว 
                      2.1.2.2  ใหพ้มิพด์ว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์PC โดยใชโ้ปรแกรม เช่น Microsoft 
Word for Windows 
                      2.1.2.3  ตวัพมิพ ์(Font) และขนาดของตวัพมิพ ์
                                 รายงานการวจิยัภาษาไทย ให้ใช้ตวัพมิพ์ TH SarabunPSK โดยใช้
ตวัอกัษรธรรมดา ขนาด 16 เทา่นัน้ 
                      2.1.2.4  ให้ใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบ Letter Quality หรือเครื่องพิมพ์
เลเซอร ์(Laser Printer) หรอื Inkjet และไมใ่หใ้ชว้ธิพีมิพแ์บบ Draft จากเครือ่งพมิพ ์Dot Matrix  
         2.1.3  การเว้นท่ีว่างริมขอบกระดาษ 
        ใหเ้วน้ขอบกระดาษทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ 

 2.1.3.1  เวน้ขอบกระดาษดา้นบน  (หวักระดาษ) ไว ้1.5 นิ้ว ยกเวน้หน้าที่
ขึน้บทใหม่ของแต่ละบท ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการวจิยัซึ่งประกอบด้วย บทคดัย่อ 
กติตกิรรมประกาศสารบญั บญัชตีาราง บญัชภีาพ บญัชแีผนที ่บญัชคี ายอ่และสว่นทา้ยประกาศ
ตอนท้ายของรายงานการวิจยั ซึ่งประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก ดชันี หรือประวตัิ
ผูเ้ขยีนใหเ้วน้หวักระดาษไว ้2 นิ้ว 

 2.1.3.2  ขอบดา้นซา้ย เวน้ไว ้1.5 นิ้ว 
 2.1.3.3  ขอบดา้นขวา เวน้ไว ้1 นิ้ว 
 2.1.3.4  ขอบล่าง เวน้ไว ้1 นิ้ว 

                         (ดตูวัอยา่งภาคผนวก ก หน้า 44) 
          2.1.4  การเว้นระยะการพิมพ ์
                       2.1.4.1  ความกวา้งระหว่างบรรทดัใหใ้ชบ้รรทดัพมิพร์ะบบ 1 บรรทดัพมิพ์
เดี่ยว (Single Space) หรอืการใช ้Auto Format ใน PC Computer ส าหรบัตวัพมิพ์ภาษาไทย
และใหใ้ชบ้รรทดัพมิพร์ะบบ 1.5 Space ส าหรบัตวัพมิพภ์าษาองักฤษ 
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                      2.1.4.2  การเวน้ระยะการพมิพข์องหวัขอ้ใหญ่ในบท ใหเ้วน้ห่างจากบรรทดั
ถดัไป(ทัง้บนและล่าง) 2 บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว (Double Space) 
                2.1.4.3  การยอ่หน้าใหเ้วน้ระยะ 0.5 นิ้ว 
                      2.1.4.4  การพมิพข์อ้ความทีค่ดัลอกมาโดยตรง (Direct Quotations) 
                       1)  ขอ้ความทีค่ดัลอกมาทีม่คีวามยาวไม่เกนิ 3 บรรทดั ใหพ้มิพต์่อ
จากขอ้ความในเนื้อหารายงานการวจิยัต่อไปไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งขึน้บรรทดัใหม่ แต่ใหใ้ส่ขอ้ความ
นัน้ไวใ้นเครือ่งหมายอญัประกาศ (Quotation Marks) “.....” 
                       2)  ขอ้ความคดัลอกมาเกนิ 3 บรรทดัพมิพ ์ใหพ้มิพข์ึน้บรรทดัใหม่ 
โดยระยะบรรทดัระหว่างตวัเนื้อหากบัขอ้ความทีค่ดัลอกมาทัง้ส่วนบนและส่วนล่าง คอื ระหว่าง
บรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความทีค่ดัลอกมากบับรรทดัแรกของเนื้อหาถดัไปใหเ้วน้ระยะการพมิพ ์2 
บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว (Double Space) และใหเ้วน้ระยะจากรอบซา้ยและกรอบขวาจากเนื้อหาของ
รายงานการวจิยัเขา้มา 0.5 นิ้วและใหใ้ชต้วัพมิพ์รวมทัง้การเวน้ระยะการพมิพ์เนื้อหารายงาน
การวจิยัปกต ิโดยไม่ตอ้งใสเ่ครือ่งหมายอญัประกาศ 
                           3)  ถ้าขอ้ความคดัลอกมามีการย่อหน้าภายในขอ้ความนัน้ใหเ้พิม่
ยอ่หน้าเขา้ไปอกี 0.5 นิ้ว 
                                  4)  ถา้มกีารเวน้หรอืตดัขอ้ความทีค่ดัลอกมาบางสว่น ขอ้ความทีต่ดั
และเว้นนัน้อยู่ตอนต้นและตอนท้ายของข้อความทัง้หมดให้พิมพ์เครื่องหมายจุด (Ellipsis 
Points) จ านวน 3 ชุด โดยเว้นระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร “...” ที่ตอนต้นและ/หรอืตอนท้ายแล้วแต่
กรณีของขอ้ความทีค่ดัลอกมา 
                                 5)  ถา้ขอ้ความทีต่อ้งการเวน้อยู่ระหว่างกลางของขอ้ความทัง้หมดให้
พมิพเ์ครือ่งหมายจุดลงในชว่งทีข่อ้ความนัน้เวน้ จ านวน 3 จุด โดยเวน้อยู่ระหวา่งกลางของจุด 1 
ช่วงตวัอกัษร กรณีที่ผู้เขยีนรายงายการวจิยัต้องการเพิม่เติมความคดิเห็นหรอืข้อความของ
ตนเองลงไปในขอ้ความทีค่ดัลอกมาใหท้ าเครื่องหมายวงเลบ็เหลีย่ม [ ] ก ากบั เพื่อใหแ้ตกต่าง
จากขอ้ความทีค่ดัลอกมาโดยตรง 
            6)  กรณีทีต่อ้งการใชเ้ครื่องหมายอญัประกาศซอ้น ในขอ้ความทีม่ร
อญัประกาศซอ้น ในขอ้ความทีม่อีญัประกาศคูอ่ยูแ่ลว้ ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว “...” (ดู
ตวัอยา่งในบทที ่3 หน้า 21) 
          2.1.5  การล าดบัเลขหน้า แบ่งเป็น 3 สว่น คอื สว่นประกอบตอนตน้ สว่นเนื้อเรื่อง 
และสว่นประกอบตอนทา้ย  
      2.1.5.1  การล าดบัเลขหน้าในสว่นประกอบตอนตน้ของรายงานวจิยั ใหล้ าดบั
หน้าดงันี้ 
       1)  รายงานการวจิยั ใหเ้รยีงตามล าดบัตวัเลขอารบกิในเครือ่งหมาย
วงเลบ็ (1) (2) (3) ... 
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         2)  การใชต้วัเลขก ากบัหน้านี้ ใหใ้ส่ก ากบัเรยีงล าดบักนัไป ยกเวน้
หน้าชื่อ เรียก (Title Page)  หน้าอนุมัติและหน้าแรกของส่วนต่างๆ ได้แก่  บทคัดย่อ 
กติตกิรรมประกาศ สารบญั บญัชตีาราง บญัชแีผนภูม ิ(ถา้ม)ี บญัชแีผนที ่(ถา้ม)ี และค าอธบิาย
สญัลกัษณ์(ถา้ม)ี ไม่ตอ้งพมิพต์วัเลขก ากบั แต่ใหจ้ านวนหน้ารวมไปดว้ย โดยเริม่นบัชือ่เรือ่งเป็น 
(1) หรอื i   
       2.1.5.2  การล าดบัเลขหน้าในส่วนเนื้อเรื่องเป็นตน้ไปใหพ้มิพเ์ลขก ากบัไป
ตามล าดบัหน้า 1 2 3 ... ฯลฯ โดยนับหน้าที่ 1 ตัง้แต่หน้าแรกของบทที่ 1 เป็นต้นไป ส าหรบั
หน้าแรกของบททีไ่ม่ตอ้งใสเ่ลขหน้า แต่นบัรวมต่อเนื่องกนัไป 
      2.1.5.3 การล าดับเลขหน้าในส่วนท้ายของรายงานการวิจัย ได้แก่ 
บรรณานุกรม ภาคผนวกแต่ละภาค ดชันี (ถา้ม)ี และประวตัผิูเ้ขยีน ไม่ตอ้งพมิพเ์ลขก ากบัหน้า 
แต่ใหน้ับจ านวนหน้ารวมไปดว้ย หรอืหน้าทีเ่วน้หวักระดาษดา้นบน 2 นิ้ว ไม่ตอ้งพมิพเ์ลขหน้า
ลงไปบนหน้านัน้ๆ 
        2.1.6  การพิมพ์เลขหน้า ให้พมิพ์ตวัเลขหน้า ทัง้ที่เป็นตวัเลขในวงเล็บ ตวัเลข
โรมนั และตวัเลขอารบกิ ใหพ้มิพต์รงกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1 นิ้ว  (ดู
ตวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 44 ) 
   2.1.7  การสะกดค า 
     2.1.7.1  การสะกดค าภาษาไทยที่ใช้ในรายงานวจิยัให้ใช้พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถานฉบบัล่าสดุ เป็นเกณฑ ์
    2.1.7.2  การสะกดค าภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นรายงานการวจิยั ใหใ้ช ้Webster’s 
Dictionary ฉบบั Webster’s New Twentieth Century Dictury of The English Language หรอื 
Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary เป็นเกณฑ ์กรณีทีค่ าบางค าสามารถสะกดได้
อย่างถูกต้องมากกว่า 1 แบบ ใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งและใหใ้ชเ้ป็นแบบเดยีวกนัตลอดเล่ม 
สว่นการสะกดค าภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ใหใ้ชพ้จนานุกรมฉบบัมาตรฐานในภาษานัน้ๆเป็น
เกณฑ ์
    2.1.7.3  การสะกดค าภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ซึ่งไม่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดให้ตรวจสอบการสะกดค าในประเทศของ
ราชบณัฑติยสถานหรอืแหล่งอา้งองิซึ่งเป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอืได ้ในกรณีทีเ่ป็นชื่อบุคคลหรอื
ชือ่สถานทีท่ีเ่ป็นภาษาต่างประเทศอาจเขยีนตามตน้ฉบบัเดมิ โดยไม่ตอ้งเขยีนเป็นภาษาไทย 
       2.1.8  การใช้ตวัย่อ 
            โดยทัว่ไปใหพ้ยายามหลกีเลีย่งการใชต้วัย่อในเนื้อเรื่อง ยกเวน้บางครัง้อาจจะใชไ้ด้
แต่ตอ้งมคี าอธบิายก ากบั โดยในการเขยีนครัง้แรกใหว้งเลบ็ค าเตม็ไว ้สว่นค าต่อๆ ไปใชค้ ายอ่ได ้
และในตารางอนุญาตให้ใช้ตวัย่อได้ ส่วนในบทคดัย่อโดยเด็ดขาด เพราะอาจท าให้เขา้ใจผดิ
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หรอืไม่เขา้ใจได้หรอือาจใชไ้ด้ในตารางหรอืรูปภาพหรอืแผนที่ เพื่อการประหยดัพื้นที่และโดย
ปกตนิัน้ควรจะตอ้งมคี าอธบิายไวใ้ตต้ารางรูปภาพ หรอืแผนทีห่รอือธบิายไวใ้นเนื้อเรื่องและไม่
ควรใชต้วัยอ่ในผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          2.1.9  ส าเนารายงานการวิจยั 
                    2.1.9.1  รายงานการวิจัย 1 เล่ม พร้อมทัง้ CD-Rom 1 แผ่น พร้อมทัง้
บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
            2.1.9.2  เอกสารสรุปผลการวจิยัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างละ 1 ชุด 
พรอ้มทัง้ CD-Rom 1 แผ่น 
            2.1.9.3  แบบเสนอโครงการวจิยัทีเ่สนอขอรบัทุนการวจิยั จ านวน 1 ชุด 
            2.1.9.4  ส าเนาหนงัสอือนุมตัหิรอืสญัญาการจา้งทีป่รกึษา จ านวน 1 ชุด 
 2.2  การพิมพส่์วนประกอบตอนต้น 
        2.2.1  ปกนอก 
            2.2.1.1  สขีองปกนอก 
  -  รายงานความกา้วหน้า ใชป้กกระดาษสีเหลือง 
  -  รา่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ ใชป้กกระดาษสีชมพ ู
  -  เอกสารสรุปผลการศกึษา ใชป้กกระดาษสีเขียว 
  -  รายงานฉบับสมบูรณ์ ใช้ปกแข็งหุ้มผ้าแลกซีนสีเขียว เดิน
ตวัหนงัสอืสีทอง 
       2.2.1.2  พมิพ์ชื่อเรื่องรายงานการวจิยั ชื่อผู้วจิยั ปีที่ท าการวจิยัและเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนงัสอื(ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 30) 
       2.2.1.3  สนัปก พมิพช์ื่อเรื่องรายงานการวจิยั ชื่อผูว้จิยั และปีทีท่ าการวจิยั
ตามแนวนอนของสนัปก ดงันี้ 
                      1)  พมิพอ์กัษรตวัแรกของชื่อเรื่องรายงานการวจิยั ใหอ้ยู่ห่างจาก
ขอบบนของสนัปก 1 นิ้ว 
                     2)  พมิพช์ือ่ผูว้จิยัต่อจากชือ่รายงานการวจิยั 
        3)  พมิพปี์ทีท่ าการวจิยัอยูห่่างจากรมิขอบล่างของสนัปก 1 นิ้ว 
       (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 31) 
     2.2.1.4  ตวัพมิพ์ส าหรบัการพมิพ์ปกหน้าและสนัปกจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
       2.1.1.5  ปกหลงัไม่ตอ้งพมิพข์อ้ความใดๆ 
         2.2.2  หน้าปกใน 
        พมิพช์ือ่เรือ่ง ชือ่ผูเ้ขยีน ปีทีท่ าการวจิยัและเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสอื 
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       (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 32) 
 2.2.3  บทคดัย่อ 

  2.2.3.1 รายงานการวิจยัภาษาไทย ให้จดัท าบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
           2.2.3.2  บทคดัย่อ ความยาวไม่เกนิ 2 หน้ากระดาษพมิพ์ (และไม่ควรเกนิ 
1,200 ค า) 
           2.2.3.3  พมิพค์ าว่า “บทคดัย่อ” หรอื “ABSTRACT” ทีห่วักระดาษหน้าแรก
ของบทคดัย่อห่างจากขอบกระดาษบน 2 นิ้ว 
            2.2.3.4  เวน้ลงมาอกี 2 บรรทดั พมิพเ์ดีย่ว (Double Space) ใหพ้มิพช์ือ่เรือ่ง
รายงานการวจิยั ชือ่-สกุล ผูว้จิยั และปีทีท่ าการวจิยั 
           2.2.3.5  พมิพเ์สน้กัน้หน้าระหวา่ง 2.2.2.4 กบัเนื้อหาของบทคดัย่อ 
     2.2.3.6  เนื้อหาของบทคดัย่อ ควรครอบคลุม 
 1)  วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั 
 2)  วธิกีารศกึษาวจิยั 
  3)  ผลของการศกึษาวจิยั 
       4)  ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ (ถา้ม)ี 
    2.2.3.7  เนื้อหาของบทคดัย่อใหม้ขีนาดตวัพมิพเ์ท่ากบัเนื้อเรื่องรายงานการ
วจิยั 
                  (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 33-37) 
         2.2.4  กิตติกรรมประกาศ 
    2.2.4.1  ใหพ้มิพว์า่ กติตกิรรมประกาศ 
    2.2.4.2  พิมพ์ข้อความบรรทดัแรกห่างจากหวัเรื่อง 2 บรรทดัพิมพ์เดี่ยว
(Double Space)  
    2.2.4.3  ในการเขยีนค าขอบคุณใหใ้ชค้ าวา่ ผูว้จิยัแทนสรรพนามบุรุษที ่1 
    2.2.4.4  พมิพช์ื่อและชื่อสกุล ของผูว้จิยัห่างจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ 
2บรรทดัพมิพ์เกี่ยว (Double Space) โดยใชห้ลกัการเดี่ยวกนักบัการระบุ ชื่อ-สกุล ตามขอ้ 3) 
ของปกหน้ารายงานการวจิยัในบทที1่ 
             (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 37)   
         2.2.5   สารบญั 
     2.2.5.1  ใหพ้มิพห์วัสารบญั ไวก้ลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษบน 
2 นิ้ว 
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      2.2.5.2  แสดงบญัชีการแบ่งเนื้อเรื่องออก โดยให้เรยีงตามล าดบัหวัเรื่อง
ส าคญัตามหมายเลขหวัเรือ่ง พรอ้มทัง้ระบุหมายเลขหน้าตามปรากฏในรายงานวจิยั 
      2.2.5.3  ให้พิมพ์บัญชีสารบัญบรรทัดแรกห่างจากหัวสารบัญ (Double 
Space)  
      2.2.5.4  แสดงสดัส่วนประกอบทีส่ าคญัทัง้หมดของรายงานการวจิยั (ยกเวน้
หน้าปกในและหน้าอนุมตั)ิ เรยีงตามล าดบัหน้า โดยมหีวัเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในสารบญัจะตอ้งมอียู่
ในเนื้อเรื่องด้วยในการพมิพ์สารบญัใหค้วามกวา้งระหว่างบรรทดัเท่ากบั 1 บรรทดัพมิพ์เดี่ยว
(Single Space) 
         2.2.5.5  สารบญัตาราง หรอืสารบญัภาพ หรอืสารบญัแผนที/่แผนภูม ิใหใ้ช้
วธิพีมิพเ์ชน่เดยีวกนั 
        (ดตูวัอย่างในภาคผนวก ก หน้า 38-41 หรอืดตูวัอยา่งสารบญัของเอกสารเล่ม
นี้) 
  2.3  การพิมพบ์ทและหวัข้อในบท 

   2.3.1  บท (Chapters) 
           เมื่อเริม่บทใหม่จะตอ้งขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมเีลขประจ าบท โดยใหใ้ชเ้ลขอารบกิ
ในรายงานการวจิยั ใหพ้มิพค์ าวา่ “บทที”่ ไวต้รงกลางตอนบนสดุของหน้ากระดาษ สว่น “ชือ่บท” 
ให้พมิพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกนั โดยให้พมิพ์ต ่าลงมาจากบรรทดับน 2 บรรทดัพมิพ์
เดยีว (Double Space) ชื่อบททีย่าวเกนิ 1 บรรทดั ใหแ้บ่งเป็น 2-3 บรรทดัตามความเหมาะสม 
โดยพมิพเ์รยีงลงมาเป็นลกัษณะสามเหลีย่มกลบัหวั และไม่ตอ้งขดีเสน้ใต ้โดยใหใ้ชข้นาดพมิพ์
ตวัหนา (Bold) ขนาด 20 Points 
         2.3.2  หวัข้อใหญ่ (Main Headings) 
         หวัขอ้ใหญ่ในแต่ละบท หมายความถงึ หวัขอ้มใิช่เป็นเรื่องประจ าบท ใหพ้มิพอ์ยู่ชดิ
รมิซ้ายห่างจากบรรทดับน 2 บรรทดัพมิพ์เดี่ยว (Double Space) โดยเลขที่ของหวัขอ้ใหญ่ให้
ขึน้ตน้ดว้ยเลขทีข่องบท แลว้ตามดว้ยล าดบัหมายเลขของหวัขอ้ตามล าดบั เช่น   1.1,1.2,1.3,... 
การพิมพ์ให้ใช้ขนาดตัวอักษรตัวหนาทึบขนาด 18  Points การพิมพ์บรรทดัต่อไปให้เว้น 2 
บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว (Double Space) แลว้จงึพมิพข์อ้ความหรอืหวัขอ้รอ้ง โดยย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
         ส าหรบัการพมิพภ์าษาองักฤษ อกัษรแรกของทุกๆ ค าต้องพมิพด์ว้ยอกัษรตวัใหญ่
เสมอ แต่บุพบท (Preposition) สนัธาน (Conjunction) และค าน าหน้านาม (Article) ไม่ตอ้งพมิพ์
ดว้ยอกัษรตวัใหญ่เวน้แต่ บุพบท สนัธาน และค าน าหน้านามดงักล่าวจะเป็นค าแรกของหวัขอ้ 
   (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 45) 
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2.3.3  หวัข้อรอง (Sub-headings) 
       2.3.3.1  หวัขอ้รองล าดบัที ่1 ใหใ้ชข้นาดตวัอกัษรปกตติวัหนา (Bold) พมิพ์
หวัขอ้รองโดยใหย้่อหน้าจากหวัขอ้ใหญ่ 0.5 นิ้ว พมิพเ์วน้ระยะต ่าจากหวัขอ้ใหญ่ 2 บรรทดัพมิพ์
เดีย่ว (Double Space) เลขทีข่องหวัขอ้ต่อรองใหด้ขีึน้ตน้ดว้ยเลขทีข่องบท แลว้ตามดว้ยเลขที่
ของหวัขอ้ใหญ่ และหมายเลขของหวัขอ้รองล าดบัที ่1 ตามล าดบั ดงันี้ 1.1.1,1.1.2,1.1.3,... 
            2.3.3.2  หวัขอ้รองล าดบัที ่2 ขึน้ต้นดว้ยเลขทีข่องบท แลว้ตามดว้ยเลขที่
ของหวัข้อใหญ่หวัข้อรองล าดบัที่ 1 และหมายเลขของหวัข้อรองล าดบัที่ 2 ตามล าดบั ดงันี้ 
1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,... 
            2.3.3.3  หวัขอ้รองล าดบัที่ 3 ให้ใช้วธิใีส่ตวัเลขในวงเล็บเดี่ยว ดงันี้ 1)... 
2)...3)... และถา้มหีวัขอ้รองถดัไปอกี ใหใ้ชต้วัเลขในวงเลบ็คู ่ดงันี้ (1)...(2)...(3)... 
            2.3.3.4  การพิมพ์เลขที่ของหัวข้อรองแต่ละล าดับให้พิมพ์ให้ตรงกับ
ขอ้ความบรรทดัแรกของหวัขอ้รองทีอ่ยูล่ าดบัก่อนหน้า 
            (ดตูวัอยา่งหน้า 12) 
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(ตวัอยา่งรปูแบบการพมิพช์ือ่บทหวัขอ้ในบทและหวัขอ้ยอ่ย) 

 

 
บทท่ี 1 

 
 

ช่ือบท 
 
 

1.1//หวัข้อใหญ่ 
 
 
        1.1.1//หวัข้อรองล าดบัท่ี 1 
      1.1.1.1//หวัขอ้รองล าดบัที ่2 
        1.1.1.2//หวัขอ้รองล าดบัที ่2 
                              1)//หวัขอ้รองล าดบัที ่3 
              2)//หวัขอ้รองล าดบัที ่3 
                  (1)//......................... 
                 (2)//......................... 
 
 
  ค าแรกของยอ่หน้าใหม่ทีจ่ าเป็น ใหเ้ขยีนเป็นตวัหนงัสอื หา้มเขยีนเป็นตวัเลข 
  อนึ่ง ถา้เรือ่งทีต่อ้งการเขยีนบางบท ไม่สามารถจดัพมิพต์ามแบบแผนทีก่ าหนดไดค้รบก็
อาจปรบัไดต้ามความจ าเป็น ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัความเหน็ของคณะกรรมการการวจิยัและพฒันาของ
วุฒสิภา 
         2.3.4  ข้อแนะน าส าหรบัการพิมพบ์ทและหวัข้อในบทบรรทดัเน้ือความกใ็ห้
ขึน้หวัข้อใหม่นัน้ในหน้าถดัไป 
   การพมิพ์บท ชื่อบท และ/หรอืหวัขอ้ในบท ใหใ้ชต้วัอกัษรตวัหนาไม่ต้องขดีเสน้ใต้ 
และตอ้งใชใ้หเ้หมอืนกนัตลอดทัง้เล่ม โดยหา้มใชต้วัเอยีง (Italic) 
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  2.4 การพิมพต์าราง กราฟ แผนภมิู แผนท่ี และภาพประกอบ 
  ตารางประกอบดว้ย เลขทีข่องตาราง ชื่อตาราง ขอ้ความ และแหล่งทีม่าของตาราง โดย
ปกตใิหพ้มิพอ์ยู่ในหน้าเดยีวกนั ถา้ตารางสัน้มาก (น้อยกว่าครึง่หน้ากระดาษ) อาจจะพมิพอ์ยูใ่น
เนื้อเรือ่งไดโ้ดยเวน้ชว่งหา่งระหวา่งตารางและเนื้อเรือ่ง 2 บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว(Double Space) 
  กรณีตารางนัน้มคีวามยาวไม่สามารถสิน้สุดในหน้าเดยีวกนั ใหพ้มิพส์ว่นทีเ่หลือในหน้า
ถดัไปโดยระบุล าดบัทีข่องตารางต่อดว้ยวงเลบ็ค าวา่ (ต่อ) 
  การพมิพ์จะต้องพมิพ์ในเลขทีข่องตารางและชื่อตารางอยู่ชดิกรอบดา้นซ้าย เลขทีข่อง
ตารางใหใ้ชเ้ลขทีบ่ทและตามดว้ยล าดบัทีข่องตารางเชน่เดยีวกบัเลขทีห่วัขอ้ เชน่ ในบทที ่1 ของ
รายงานการวจิยั ใหพ้มิพว์่า ตารางที ่1.1 ตารางที ่1.2 ตารางที ่1.3 ตามล าดบัเลขทีข่องตาราง
ใหพ้มิพห์่างจากค าวา่ “ตารางที”่ 1 ตวัอกัษรและชือ่ตารางใหเ้วน้ระยะหา่งจากล าดบัทีข่องตาราง 
2 ตวัอกัษร ถ้าชื่อตารางยาวมากกว่า 1 บรรทดั ความกว้างระหว่างบรรทดัต่อๆ มาให้อยู่ใน
ระบบ 1 บรรทดัพมิพ์เดี่ยว (Single Space) และอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัชื่อตารางของบรรทดั
แรก โดยใหพ้มิพเ์ลขทีข่องตารางตวัหนาสว่นชือ่ตารางพมิพต์วัอกัษรธรรมดา 
  การอา้งองิตารางใหอ้า้งตามเลขทีข่องตารางวา่ ตามตารางที ่... ไม่ควรอา้งวา่ตามตาราง
ขา้งบนหรอืตามตารางขา้งล่าง หรอืตามตารางต่อไป หรอืตามตารางหน้า ... 
  ขนาดความกวา้งของตาราง ไม่ควรเกินกรอบของหน้ารายงานการวจิยั ส าหรับตาราง
ขนาดใหญ่ให้พยายามลดขนาดของตารางลง โดยใช้การถ่ายย่อส่วน หรอืวธิอีื่นๆ ตามความ
เหมาะสมส่วนตารางที่กวา้งเกนิกว่าหน้าของรายงานการวจิยักอ็าจจดัพมิพต์ามแนวขวางของ
หน้าได ้
    (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 46) 
  สว่นกราฟ แผนภูม ิแผนที ่และภาพประกอบ ใหร้ะบุชื่อและรายละเอยีดอื่นๆ ไวใ้ตภ้าพ
เหล่านัน้และพมิพใ์นลกัษณะเดยีวกนักบัตาราง 
  (ดตูวัอยา่งในภาคผนวก ก หน้า 47-49) 
  ตารางและภาพนัน้ ควรจะมกีารเวน้เนื้อทีท่ ัง้สีด่า้นเช่นเดยีวกบัการเวน้เนื้อทีใ่นหน้าปก
ตแิละอกัษรในตารางหรอืรปูภาพนัน้ ควรเป็นตวัพมิพ ์พยายามหลกีเลีย่งการใชม้อืเขยีน 
  ในการเขยีนแหล่งทีม่า (Sources) ของตาราง กราฟ แผนภูม ิแผนที ่และภาพประกอบ
นัน้ใหท้ าในท านองเดยีวกบัการเขยีนเอกสารอา้งองิ (ซึง่จะไดก้ล่าวในบทต่อไป) แต่มสีิง่ต่างกนั
เลก็น้อย คอืต าแหน่งทีพ่มิพข์องแหล่งทีม่านัน้ ใหพ้มิพ์ไวใ้นตารางกราฟ แผนภูม ิแผนที่ และ
ภาพประกอบ โดยให้เว้นห่างจากตาราง กราฟ แผนภูม ิแผนที่ หรอืภาพประกอบ 2 บรรทดั
พมิพเ์ดีย่ว (Double Space) และเริม่ค าว่า “แหล่งทีม่า” โดยใหอ้กัษรตวัแรกชดิกรอบดว้ยซ้าย
หรอืตรงกบัส่วนซ้ายมอืสุดของตาราง/กราฟ/แผนภูม/ิแผนที/่ภาพประกอบหรอืจะใชร้ะบบอื่นที่
เหน็วา่สวยงามและเหมาะสม ขอ้ส าคญัคอืใชใ้หเ้หมอืนกนัตลอดทัง้เล่ม 
  ถา้หากตารางมทีัง้ “แหล่งทีม่า” และ “หมายเหตุ” ใหร้ะบุ “แหล่งทีม่า” ก่อน “หมายเหตุ” 
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  ภาพประกอบ หากเป็นภาพถ่ายทีอ่า้งองิมาจากทีอ่ื่น ใหใ้ชก้ารถ่ายส าเนา แต่หากเป็น
ผลของการวจิยั ใหใ้ชภ้าพจรงิทัง้หมดและตดิดว้ยกาวทีม่คีุณภาพด ี
  2.5 การพิมพบ์รรณานุกรม 
  ใหพ้มิพค์ าว่า บรรณานุกรม หรอื ไวก้ลางหน้ากระดาษห่างจากของกระดาษตอนบน 2 
นิ้ว และให้เริม่พมิพ์รายการบรรณานุกรมรายการแรกห่างจากหวัขอ้บรรณานุกรม 2 บรรทดั
พมิพ์เดยีว (Double Space) ส่วนในหน้าถดัไปใหบ้รรทดับนสุดห่างจากขอบกระดาษตอนบน 
1.5 นิ้วและไมต่อ้งพมิพห์วับรรณานุกรม 
  บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาองักฤษใหพ้มิพแ์ยกออกจากกนั โดยรายงานการวจิยั
ภาษาไทยให้พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วจึงพิมพ์บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
บรรณานุกรมแต่ละภาษาใหเ้รยีงล าดบัตามอกัษรชื่อผูเ้ขยีน ถา้มกีารอา้งองิเอกสารของผูเ้ขยีน
คนเดยีวกนัหลายรายการใหเ้รยีงล าดบัตามปีทีพ่มิพ ์
  ให้พิมพ์บรรณานุกรมแต่ละรายการชิดขอบกระดาษด้านซ้าย และให้พิมพ์ข้อความ
บรรทดัถดัไปโดยเวน้ระยะย่อหน้าเขา้ไป 8 ตวัอกัษร โดยใหเ้ริม่การพมิพ์ที่อกัษรตวัที่ 9 หรอื 
0.75 นิ้ว ดงันี้ 
  ชือ่ผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่เรือ่ง. จ านวนเล่ม. ครัง้ทีพ่มิพ.์ 
  //////ชือ่ชุดหนงัสอื. สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพ ์
  บรรณานุกรมในแต่ละรายการใหเ้วน้ห่างกนั 1 บรรทดัพมิพเ์ดีย่ว (Single Space) 
  บรรณานุกรมรายการเดยีวกนัใหพ้มิพอ์ยู่ในหน้าเดยีวกนักรณีทีม่บีรรณานุกรมหลายๆ 
รายการทีม่ผีูแ้ต่งคนเดยีวกนั ใหพ้มิพบ์รรณานุกรมรายการถดัไปโดยไม่ต้องพมิพ์ชื่อผูแ้ต่งอกี 
แต่ใหข้ดีเสน้เทา่กนั 8 ช่วงตวัอกัษรหรอื 0.75 นิ้ว ดงันี้_______. แทน 
  การพมิพร์ายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ ใหพ้มิพห์่างจากเครื่องหมานมหพัภาค (.) 
2 ตวัอกัษรสว่นการพมิพห์ลงัเครือ่งหมายอื่นๆ ใหเ้วน้ 1 ตวัอกัษร ดงันี้ 
  ชือ่ผูแ้ต่ง.//ปี.//ชือ่หนงัสอื.//ครัง้ทีพ่มิพ.์//ชือ่ชุด. 
  //////เมอืงทีพ่มิพ:์/ส านกัพมิพ ์
  ชื่อหนังสอืหรอืชื่อวารสารใหพ้มิพ์ด้วยอักษรตวัหนา (Bold) ส่วนเอกสารที่ไม่ได้มกีาร
ตพีมิพเ์ผยแพรเ่อกสารประเภทอกัส าเนา ถ่ายเอกสารหรอืจุลสาร ใหพ้มิพด์ว้ยอกัษรตวัปกต ิ
    (รายละเอยีดของการลงรายการบรรณานุกรมอยูใ่น บทที ่3) 
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บทท่ี 3 
การเขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม 

 
 การเขยีนรายงานวจิยั จะตอ้งมกีารระบุแหล่งทีม่าของขอ้มลูประเภทต่างๆ เพือ่เป็นการ
ใหเ้กยีรตแิก่เจา้ของความคดิและถอืเป็นจรรยาบรรณของผูว้จิยัดว้ย นอกจากนี้ ยงัเป็นประโยชน์
ในการให้ผู้อ่านได้พจิารณาความถูกต้อง ความน่าเชื่อถอืของรายงานการวจิยั และการน าไป
ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิอกัต่อไป 
 3.1  การเขียนเอกสารอ้างอิง   
 การเขยีนรายงานการวจิยัของสถาบนัก าหนดใหใ้ชก้ารอา้งองิระบบนาม-ปี 
         3.1.1 การอ้างอิงระบบนาม-ปี (Name-Year System) เป็นการอ้างอิงโดยการ
แทรกเอกสารทีอ่า้งองิไวใ้นเนื้อหาของรายงานการวจิยั ดว้ยการระบุชื่อ-นามสกุลของผูแ้ต่งและ
ปีที่พิมพ์พร้อมทัง้เลขหน้าที่อ้างอิงในเอกสารนัน้ โดยให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหา
รายงานการวจิยัก่อนหรอืหลงัขอ้ความทีต่อ้งการอา้งองิเป็นการอา้งองิเพยีงยอ่ๆ สว่นขอ้มลูอื่นๆ 
ของเอกสารที่อ้างอิง เช่น ชื่อเอกสารสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์จะต้องมีปรากฏอยู่ใน
บรรณานุกรมทา้ยเล่มของรายงานการวจิยัดว้ย 
        3.1.2  วิธีการเขียนรายการอ้างอิง 
             3.1.2.1  การเขยีนใหร้ะบุชื่อ-สกุล ผูแ้ต่ง ตามดว้ยเครื่องหมายจุลภาค (.) ปี
ทีพ่มิพเ์ครื่องหมายมหพัภาคคู่ (:) และเลขหน้าทีอ่า้งองิ ทัง้นี้ ปีทีพ่มิพใ์หใ้ชปี้ พ.ศ. เมื่ออา้งองิ
หนงัสอืภาษาไทยและปี ค.ศ. เมือ่อา้งองิหนงัสอืภาษาองักฤษ ดงันี้ 
  (ชือ่ผูแ้ต่ง,ปีทีพ่มิพ ์: หน้าทีอ่า้งองิ) 
  ตวัอยา่ง  (เชงิชาย  พรหมรกัษา, 2545 : 55) 
      (สรุพล  ทองกองทุน, 2541 : บทคดัย่อ) 
      (Moore and Rachael, 1977:7) 
              3.1.2.2  ถ้าเอกสารทีอ่า้งองิไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่ง แต่เป็นเอกสารออกในนาม
สถาบนัหรอืหน่วยงานใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเป็นชื่อสถาบนัหรอืหน่วยงาน ใหเ้ขยีนอา้งองิหน่วยงาน
ระดบัสงูมาก่อนและถา้สถาบนัเป็นหน่วยงานของรฐัใหข้ึน้ตน้ดว้ยหน่วยงานระดบักรมลงมา 
  ตวัอยา่ง  (กรมโยธาธกิาร, 2539 : 42) 
      (สถาบนัวจิยัและพฒันา, 2543 : 25) 
      (United Nation,1998 : 6) 
              3.1.2.3  ถ้าเอกสารที่อ้างอิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีชื่อบรรณาธิการผู้
รวบรวมหรอืผูว้จิารณ์ใหร้ะบุชือ่เหล่านี้แทน 
  ตวัอยา่ง  (บุญเลศิ  ชา้งใหญ่,บรรณาธกิาร, 2535) 
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      (Richard and Nash, eds.,, 1998 : 56) 
      (Burton and Gibson, eds., 1997 : 122) 
          3.1.2.4  ถ้าเอกสารทีอ่า้งองิไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งใหร้ะบุชื่อเรื่องหรอืหนังสอื
แทน 
  ตวัอยา่ง  (มตชิน 2544, 6 กุมภาพนัธ ์22) 
      (ขา่วสด , 14 และ 15 กนัยายน : 4) 
       3.1.2.5  ถ้าอ้างอิงเอกสารหลายๆเรื่องพร้อมๆ กัน ให้เขียนอ้างอิง
ตามล าดบัปีทีพ่มิพ ์
  ตวัอยา่ง  (วชิาญ  สลีารกัษ์, 2531 : 42 สวุฒัน์  กลิน่ผา, 2538 : 57) 
      (Defoe, 1974 :45; Bowl, 1984 : 11-14: Brown and Derkins, 1989 : 
25) 
       3.1.2.6  ถ้ามเีอกสารที่อ้างองิไม่ปรากฏปีที่พมิพ์ ให้ระบุค าว่า “ ม.ป.ป.” 
หรอื “n.d.” แทนปีทีพ่มิพ ์
  ตวัอยา่ง  (สายหยุด  มงัควานนท,์ ม.ป.ป. : 42) 
      (โยธนิ  รกัษ์เชือ้, ม.ป.ป. : 55-57) 
      (Thailand. Department of Commerce, n.d : 62) 
        3.1.3  วิธีการเขียนนามผูแ้ต่ง 
          3.1.3.1  กรณีผูแ้ต่งเป็นคนธรรมดาไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ โดยถ้าเป็นคน
ไทยใหใ้สช่ือ่และชือ่สกุล ถา้เป็นชาวต่างประเทศใหใ้สเ่ฉพาะชือ่สกุลเทา่นัน้ 
  ตวัอยา่ง  (วชิาญ  เรงิชาย, 2544 : 8) 
      (มาโนช  ด ารงกุล, 2547 : 54) 
      (King, 2544 : 85) 
      (Dawson, 2543 : 112) 
          3.1.3.2  กรณีผูแ้ต่งมฐีานนนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ใหพ้มิพ ์“ชื่อ” “,” แลว้ตาม
ดว้ยฐานนัดรศกัดิ ์หรอืบรรดาศกัดิ ์
  ตวัอยา่ง  (วจิติรวาทการ, หลวง, 2499 : 41) 
      (คกึฤทธิ ์ปราโมช, ม.ร.ว.,2511 :25) 
      (ธรรมศกัดิม์นตร,ี เจา้พระยา, 2485 :56) 
        3.1.3.3  กรณีผูแ้ต่งมยีศทางทหาร ต ารวจ หรอืมตี าแหน่งทางวชิาการหรอืมี
ค าเรยีกทางวชิาชพี เช่น นายแพทยท์นัตแพทย ์ไม่ตอ้งใส่ยศ หรอืต าแหน่งทางวชิาการหรอืค า
เรยีกทางวชิาชพีนัน้ๆ 
  ตวัอยา่ง     (พรทพิย ์ โรจนสุนนัท,์ 2542 : 58) 
             (ไพรชั  ไพรลอืชา, 2542 : 22) 
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      (อภชิาต  ดวงแกว้, 2539 : 142) 
       3.1.3.4  กรณีหนงัสอืแปล ใหล้งชือ่ผูแ้ต่งเดมิ พรอ้มระบุวา่เป็นงานแปล ถา้
ไม่ทราบชือ่ผูแ้ต่ง จงึระบุชือ่ผูแ้ปล 
  ตวัอยา่ง  (โรจนา  นาเจรญิ, ผูแ้ปล, 2522 : 6) 
      (Johannson, M.I. Translated by Mike Bennett, 1994 : 13 
        3.1.4  วิธีการอ้างอิงตามจ านวนผูแ้ต่ง 
        3.1.4.1  ผูแ้ต่งคนเดยีว 
        1)  ระบุชื่อผูแ้ต่งแลว้วงเลบ็ปีทีพ่มิพแ์ละเลขทีห่น้าไวก้่อนขอ้ความ
ทีอ่า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  วรพจน์  พนัธ์สวน (2540 : 10) สรุปทิศทางเศรษฐกิจของไทยในปี 
พ.ศ. 2549 ไวว้า่........ 
   หรอื  Gordon (1986 : 35-40) Introduced…………………… 
   หรอื  ระบุชือ่ผูแ้ต่งปีทีพ่มิพ ์เลขทีห่น้าไวใ้นวงเลบ็ทา้ยขอ้ความทีอ่า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  “การสง่เสรมิการขายตามกลยทุธ ์3 M”  
      (พฒันศกัดิ ์ รกัษาภกัด,ี 2544 : 52) 
   หรอื  .................................................................................................. 
      ............(Mckoy, 1991 : 23-25) 
         2)  ผูแ้ต่งคนเดยีวเขยีนเอกสารหลายเล่ม พมิพค์นละปี แต่ตอ้งการ
อา้งถงึพรอ้มๆ กนั ใหเ้รยีงตามล าดบัปีทีพ่มิพ ์
  ตวัอยา่ง  (ประวตั ิ พรอ้มมลู, 2531 : 7,2535 : ค-ง : 5) 
      (Smith, 1990 : 33, 1992 : 17) 
       3)  ถ้าผูแ้ต่งคนเดยีวกนัแต่งหนังสอืหลายเรื่องในปีเดยีวกนั ใหไ้ล่
ตวัอกัษร ก ข ค ...(ส าหรบัเอกสารภาษาไทย)หรอื a b c …(ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ)
ไวท้า้ยปีทีพ่มิพ ์
  ตวัอยา่ง  (ประวตั ิ พรอ้มมลู, 2531 ก : 25) 
      (ประวตั ิ พรอ้มมลู, 2531 ข : 120) 
      (Jones, 1990 a : 125) 
      (Jones, 1990 b : 75) 
       4)  ถ้าเอกสารเรื่องเดยีวแต่มหีลายเล่มจบ และมผีูแ้ต่งคนเดยีวให้
ระบุหมายเลขของเล่มทีอ่า้งถงึดว้ย 
  ตวัอยา่ง  (วทิยา  อาณาภริมณ์, 2542 : เล่ม 2, 145-151) 
      (Webb, 1982 : Vol.4, 125) 
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       3.1.4.2  ผูแ้ต่ง 2 หรอื 3 คน ใหร้ะบุชื่อ-ชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้หมดแลว้เชือ่ม
ดว้ยค าว่า “และ” ส าหรบัผูแ้ต่งทีเ่ป็นชาวต่างประเทศใสเ่ฉพาะชือ่สกุล เชื่อมดว้ย “and” หรอื “&” 
(Amperand) 
  ตวัอยา่ง  (สรุชันี  ศรณีรงค ์และสรุพนัธ ์ ปัน่เมอืง, 2544 :28) 
      (เสนอ  เตม็แกว้, สมยั  ขมุทอง และสขุมุ  พนัธแ์ตง, 2538 :15-18) 
      (Andrew and Nelson, 1998 : 49) 
       3.1.4.3  ผูแ้ต่ง 3 คนขึน้ไป ใหใ้สเ่ฉพาะชื่อ-สกุลผูแ้ต่งคนแรกแลว้ตามดว้ย
ค าว่า “และคณะ” หรอื “และคนอื่นๆ” ถ้าผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ ใหต้ามด้วย “and others” 
หรอื “Et al.” 
  ตวัอยา่ง   (สรุชันี  ศรณีรงค ์และคณะ, 2543 : 154) 
      (Ranson and others, 1994 :43) 
      (Wilson, Et al. 1995 : 124) 
        3.1.5  วิธีการอ้างอิงเอกสารพิเศษ 
   การอ้างองิถงึเอกสารพเิศษ ได้แก่ จดหมาย จดหมายเหตุ ปาฐกถา การบรรยาย 
สมัภาษณ์ เทป สไลด ์ฟิลม์สตปิส ์บทภาพยนตร ์รายการวทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ 
   การอา้งองิเอกสารพเิศษนัน้ สว่นใหญ่ไม่อาจน าหลกัเกณฑก์ารอา้งองิแบบปรกตมิา
ใชว้ธิกีารอา้งองิใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
         3.1.5.1 ลงรายการอา้งองิแบบปกต ิโดยไม่มกีารระบุเลขหน้า 
  ตวัอยา่ง  (Hawking, 1998) 
      (วญิญ ู จาตุรนต,์ 2542) 
      (คกึฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524) 
         3.1.5.2 ถ้าเป็นเอกสารตวัเขยีน จดหมายเหตุจารกึหรอืเอกสารโบราณอื่นๆ 
ใหล้งรายการอา้งองิโดยระบุตวัผูเ้ขยีน หรอืเชือ่เรือ่ง เพือ่แสดงวา่เป็นเอกสารทีม่อียูจ่รงิ สามารถ
ตรวจสอบได ้
   ถา้ไม่ทราบปีทีเ่ขยีนเอกสารใหล้งวา่ ม.ป.ป. 
   ถา้สนันิษฐาน แต่ไม่ปรากฏวนัทีใ่นเอกสารใหล้งวา่ 2474? (?แสดงว่าไม่แน่ใจ) 
  ตวัอยา่ง  (ฎกีารอ้งทุกขข์อเวน้คา่เชา่และบตัรสนเทห่,์ ม.ป.ป.) 
        3.1.5.3 การลงรายการอา้งองิส าหรบัจดหมายบนัทกึชว่ยจ า และบทสมัภาษณ์
ไม่ถอืวา่เป็นเอกสารพเิศษแต่ละแบบแผนการลงรายการโดยเฉพาะ 
   ถ้าอ้างอิงจดหมาย ก็ต้องบอกปีด้วยถ้าทราบ และให้ระบุต าแหน่งของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งดว้ยเพราะเป็นการยนืยนความน่าเชือ่ถอืของเอกสารทีใ่ชอ้า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  (Gibson, U.S. Senator, 1993) 
      (ป๋วย   อึง๊ภากรณ์, ผูว้า่การการธนาคารแห่งประเทศไทย, 2510) 
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         3.1.6 วิธีการอ้างอิงเอกสารทุติยภมิู หรอืเอกสารทีไ่ม่ใช่ตน้ฉบบัโดยตรง ใหร้ะบุ
ชื่อผูแ้ต่งเอกสารทัง้ 2 รายการ โดยระบุชื่อผูแ้ต่ง ปีทีพ่มิพแ์ละหน้าทีอ่า้งองิของเอกสารปฐมภูมิ
หรอืเอกสารล าดบัแรกก่อนแล้วจงึตามด้วย “อ้างถงึใน” หรอื “Quoted in” แล้วจงึระบุชื่อผูแ้ต่ง
ของเอกสารทุตยิภมู ิหรอืเอกสารล าดบัที ่2 ปีทีพ่มิพแ์ละหน้าทีอ่า้งองิ 
  ตวัอยา่ง  (โกวทิย ์พวงงาม,2528 :88 อา้งถงึใน ลขิติ  ธรีเวคนิ, 2538 : 41) 
      (Taylor, 1947.Quoted in Learner and Wanal, 1992) 
        3.1.7 วิธีการอ้างอิงโดยการคดัลอกข้อความ 
   ก่อนทีจ่ะน าขอ้ความทีค่ดัลอกมาแทรกไวใ้นเนื้อหาของรายงานการวจิยั ควรกล่าว
น าในเนื้อเรือ่งวา่เป็นค ากล่าวของใคร และจะตอ้งน าไปใสไ่วท้ีก่ารอา้งองิ 
         3.1.7.1  ขอ้ความทีค่ดัลอกมคีวามยาวไม่เกนิ 3 บรรทดั ใหค้ดัลอกขอ้ความ
ในเครือ่งหมายอญัประกาศคู ่“..........” แทรกในเนื้อหาของรายงานการวจิยัไดเ้ลข 
  ตวัอยา่ง 
//////////////////// “วตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม คอื เพื่อศกึษาความคดิเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เกี่ยวกบัสภาพครอบครวั 
ปัญหาและวธิแีกไ้ขปัญหาครอบครวั ” ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
         3.1.7.2  ถ้าขอ้ความทีค่ดัลอกมามขีอ้ความอื่นทีค่ดัลอกมาซ้อนอยู่อกี ใหใ้ส่
เครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว ‘….’ ส าหรบัขอ้ความทีซ่อ้นอยูน่ัน้ 
  ตวัอยา่ง 
///////////////////// “ยงั (Young) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไวว้า่เป็นหน้าทีข่องผูด้ ารงต าแหน่งต ่า
กว่าซึ่งแนวคิดของ Young สอดคล้องกับแนวคิดของบุคคลอื่นๆ นัน้คือ  ‘บทบาทย่อมมี
ความสมัพนัธอ์ยูก่บัต าแหน่งทีเ่จา้ของบทบาทนัน้ด ารงต าแหน่งอยู’่”///////////////////////////////////////// 
         3.1.7.3  ขอ้ความทีค่ดัลอกมามคีวามยาวเกนิกวา่ 3 บรรทดั ใหย้กขอ้ความที่
คดัลอกมาพมิพ์ขึ้นบรรทดัใหม่ โดยเว้นระยะการพมิพ์จากกรอบซ้ายและกรอบขวาของหน้า
พมิพป์รกตเิขา้ไปขา้งละ 0.5 นิ้วทุกบรรทดั กรณีทีม่ยี่อหน้าในขอ้ความทีค่ดัลอกมาใหย้่อหน้า
เขา้มาอกี 0.5 นิ้ว และใหไ้ดเ้ครือ่งหมายจุด 3 จุด (...) แทนขอ้ความทีต่ดัออก 
  ตวัอยา่ง 
    ดงัความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในพธิ ี
  พระราชทาน ปรญิญาบตัรของสถาบนั ครัง้ที ่1 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่10 พฤษภาคม  
  พ.ศ. 2513 
  ...เดมิทเีดยีวขา้พเจา้ตัง้ขอ้คดิเกีย่วกบัการพฒันาประเทศไวว้า่  ในการท าโครงการ  
  พฒันาเศรษฐกจิต่างๆ จะตอ้งอาศยัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นหลกัและจะตอ้งใชน้กัสถติทิีม่ ี
  ความรูค้วามสามารถชัน้สงูเป็นผูป้ฏบิตั ิ

0.5น้ิว 
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  0.5 นิ้ว  ในประเทศไทย นัน้ นกัสถติดิงักล่าว ยงัหาไดน้้อย ถา้จะหาใหไ้ดเ้พยีงพอก ็
  ตอ้ง สง่นกัสถติ ิ ออกไปศกึษา ณ ต่างประเทศ ... นบัเป็นความส าเรจ็ทีน่่ายนิดเีป็น 
  อย่างยิง่ ... 
        3.1.8 วิธีการอ้างอิงข้อมลูจากบริการสารสนเทศ 
   ปัจจุบนัสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดัเก็บและสบืค้นโดยคอมพวิเตอร์มี
ปรมิาณเพิม่มากขึน้ ท าใหผู้ศ้กึษาวจิยัใชส้ารสนเทศในรปูอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นขอ้มลูในการอา้งองิ
เพิม่ขึน้มาก เช่น สารสนเทศจากฐานขอ้มลูออนไลน์ ฐานขอ้มลูซดีรีอม และสารสนเทศทีเ่ขา้ถงึ
ไดจ้ากเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้แฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมคอมพวิเตอรต์่างๆ ใหใ้ชรู้ปแบบ
การเขยีนอา้งองิ ดงันี้ 
   (ชือ่แฟ้มหรอืชือ่โปรแกรม [Computer Program] : ปีทีจ่ดัท า.) 
  ตวัอยา่ง  (Renal System [Computer Program] : 1999.) 
      (The Interactive Tester Version 42 [Computer Software] : 1995.) 
  3.2  การเขียนบรรณานุกรม 
  บรรณานุกรม คอื การระบุรายชื่อหนังสอืพมิพ์ สิง่พมิพ์หรอืเอกสารต่างๆ ตลอดจน
แหล่งขอ้มลูต่างๆทีผู่เ้ขยีนรายงานการวจิยัใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการเขยีนรายงานการวจิยั โดย
ก าหนดใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละแบบแผนการลงรายการบรรณานุกรม ดงันี้ 
        3.2.1  การเรียงล าดบัรายการบรรณานุกรม 
         3.2.1.1 การท าบรรณานุกรมให้แยกออกเป็น 2 ส่วน คือบรรณานุกรม
ภาษาไทยและบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
         1)  รายงานการวจิยัภาษาไทย ใหเ้รยีงล าดบัรายการบรรณานุกรม
ภาษาไทยก่อนบรรณานุกรมภาษาองักฤษ 
         2 )   รายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ ให้ เ รียงล าดับรายก าร
บรรณานุกรมภาษาองักฤษก่อนบรรณานุกรมภาษาไทย โดยบรรณานุกรมภาษาไทยต้องแปล
เป็นภาษาองักฤษดว้ย 
             3.2.1.2  บรรณานุกรมในแต่ละภาษา ใหเ้รยีงล าดบัตามตวัอกัษรแรกของชื่อ
ผูเ้ขยีนโดยเรยีงล าดบัตวัอกัษรตามพจนาจุกรม 
       3.2.1.3  รายงานการวจิยัภาษาองักฤษที่อ้างอิงหนังสอืภาษาไทย ให้แปล
รายการทีอ่า้งองิเป็นภาษาองักฤษและระบุวา่แปลมา 
        3.2.2  การลงรายการบรรณานุกรม 
       3.2.2.1  หนงัสอื ใหล้งรายการ ดงันี้ 
       ชือ่ผูแ้ต่ง.ปีทีพ่มิพ.์ชือ่เรือ่ง.จ านวนเล่ม.ครัง้ทีพ่มิพ.์ชือ่ชุดหนงัสอื. 
                     สถานทีพ่มิพ ์: ส านกัพมิพ ์
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       1)  การลงรายการบรรณานุกรม “ชื่อผูแ้ต่ง” ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ 
ใหล้งรายการทัง้ชือ่ผูแ้ต่งและชือ่สกุลดว้ย 
       2)  การลงรายการ “ครัง้ที่พมิพ์” ให้ลงรายการครัง้ที่พมิพ์เฉพาะ
การพมิพต์ัง้แต่ครัง้ที ่2 เป็นตน้ไป 
  ตวัอยา่ง 
กวนิทร ์  วญิญรูตัน์. 2540. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื. กรุงเทพมหานคร :  
          โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว 
วทิย ์ พรหมฤทธิ ์2542. การศกึษาในวยัเดก็. กรุงเทพมหานคร  
          : ส านกัพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สวสัดิ ์ ศรคีง. 2538. การประเมนิผลการเรยีน. กรุงเทพมหานคร : รวมใจการพมิพ ์
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 หนงัสอืแปล ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชือ่ผูแ้ต่ง. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่เรือ่งหนงัสอืแปล แปลจาก (ชือ่เรือ่งในภาษาเดมิ)  
         โดย (ชือ่ผูแ้ปล). ครัง้ทีพ่มิพ.์ ชือ่ชุด. สถานทีพ่มิพ ์: ส านกัพมิพ ์
  ตวัอยา่ง 
รชิารด์  ฮนันายน์. 2538. การด ารงชวีติอยา่งมคีวามสขุ แปลจาก In Good Life โดย  นิชา   
        สขุเจรญิ. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพมหานคร : ซเีอด็ยเูคชัน่  
    ถา้ไม่มชีือ่ผูเ้ขยีนใหล้งชือ่ผูแ้ปลแทนชือ่ผูเ้ขยีนได ้แต่ใหร้ะบุวา่เป็นผูแ้ปล 
  ตวัอยา่ง 
โรจนา  นาเจรญิ, ผูแ้ปล. 2543. การบรหิารการตลาด. คูม่อืเล่ม 1 พทุธบรเิขต 
    กรุงเทพมหานคร. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
          3.2.2.3  บทความในหนงัสอื ใหล้งรายการดงันี้ 
        ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่บทความ. ชือ่หนงัสอื. ชือ่บรรณาธกิาร 
            หรอืผูร้วบรวม. ครัง้ทีพ่มิพ.์ชือ่ชุดหนงัสอื. สถานทีพ่มิพ ์:   
         ส านกัพมิพ.์ เลขหน้า. 
  ตวัอยา่ง 
สปิปนน์ เกตุทตั. 2541. การวจิยัอนาคต : การสรา้งสรรคปั์ญญา พฒันาประเทศ. รวมบทความ 
    ทางวธิวีทิยาการวจิยั เล่ม 1.สมหวงั พริยิานุวฒัน์ (บรรณานุกรม). พมิพค์รัง้ที ่2.ชุดรวม 
    บทความ เล่มที ่16. กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : 5-15. 
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          3.2.2.4 บทความในวารสาร ใหล้งรายการดงันี้ 
        ชือ่ผูเ้ขยีน. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่บทความ.ชือ่วารสาร.ปีที ่(เดอืน) : เลขหน้า. 
  ตวัอยา่ง 
Dinar, G. and Alloy,A” 1998. Vocationally Oriented Language Learning. Language 
         Teaching Journal. 30 (July) : 211. 
          3.2.2.5  บทความในสารานุกรม ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชือ่ผูเ้ขยีน. ปีทีพ่มิพ.์ ชือ่บทความ. ชือ่สารานุกรม เล่มที ่: เลขหน้า 
  ตวัอยา่ง 
บรรลุ  พนัธุรกัษ์. 2541-2542. มหาวทิยาลยั. สารานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. 22 : 42. 
            3.2.2.6 หนงัสอืพมิพ ์
        1)  บทความในหนงัสอืพมิพ ์ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชือ่ผูเ้ขยีน. ปี (วนั เดอืน). ชือ่บทความ. ชือ่หนงัสอืพมิพ ์: เลขหน้า. 
  ตวัอยา่ง 
นิตภิูม ิ นวรตัน์. 2544 (14 กุมภาพนัธ)์. เปิดฟ้าสอ่งโลก. ไทยรฐั : 2 
        2)  ขา่วในหนงัสอืพมิพ ์ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชือ่หนงัสอืพมิพ.์ ปี (วนั เดอืน). ชือ่ขา่วหรอืหวัขอ้ขา่ว : หน้า. 
  ตวัอยา่ง 
มตชิน. 2541 (19 มนีาคม). แนวโน้มการมงีานท าของคนไทย พ.ศ. 2541-2544 : 20. 
          3.2.2.7  รายงานการวจิยัใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชือ่ผูเ้ขยีน. ปี. ชือ่รายงานวจิยั. ระดบัการศกึษาและมหาวทิยาลยั 
  ตวัอยา่ง 
พฒันา  ศริโิชตบิณัฑติ. 2547. ปัญหาการด าเนินงานของบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย. รายงาน 
          การวจิยั   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
         3.2.2.8  รายการประชุม 
        1) รายการประชุมที่มกีารตพีมิพ์เผยแพร่ใหล้งรายการเช่นเดยีวกบัการลง
รายการบทความในหนงัสอื 
  ตวัอยา่ง 
พษิณุ  ศรณีรงค.์ 2538. บทสงัเคราะหภ์าพรวมสถานการณ์เศรษฐกจิไทย นโยบายและทศิทาง    
     งานวจิยั. เอกสารประกอบการประชุม เรือ่ง “การวจิยัเรือ่งการสง่ออกของประเทศไทย ”    
        10 มกราคม 2542. กรุงเทพมหานคร : โรงแรมเอเชยี 81-98. 
            2)  รายงานการประชุมทีไ่ม่ไดม้กีารตพีมิพเ์ผยแพร ่ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชือ่ผูเ้ขยีน. ปี. ชือ่รายงาน. รายละเอยีดเกีย่วกบัการเสนอรายงาน. 
  ตวัอยา่ง 
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ไพรชั  เมธาวลยั. 2542. รายงานการประชุมคณะท างานจดัสมัมนาเรือ่งฐานขอ้มลู สาขา   
          สงัคมศาสตร ์ครัง้ที ่2/2542. 26 มถิุนายน. (อดัส าเนา) 
        3.2.2.9  เอกสารที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารประเภทอดัส าเนา 
เอกสารทีม่กีารถ่ายส าเนาหรอืจุลสารใหล้งรายการเช่นเดยีวกบัหนังสอื  แต่ใหว้งเลบ็ค าว่า (อดั
ส าเนา) / (Mimeographed) หรอื (พมิพด์ดี) / (Typewritten) แลว้แต่กรณีไวท้า้ยรายการเอกสาร 
โดยชือ่เอกสารนี้ไม่ตอ้งพมิพต์วัหนา 
  ตวัอยา่ง 
วรีพล สวุรรณเมธานนธ.์ ม.ป.ป. การปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทยในทศวรรษหน้า. (อดัส าเนา) 
          3.2.2.10  เอกสารพเิศษ ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        1)  ลงรายการแบบบรรณานุกรมปรกติแต่วงเล็บประเภทเอกสาร หรือ
ประเภทของสือ่ไวท้า้ยชือ่เรือ่ง และใหแ้ปลงรายการอื่น เชน่ ลงชือ่ผูจ้ดัท าแทนส านกัพมิพ ์ 
เป็นตน้ 
  ตวัอยา่ง 
Weber, Owen. 1990. Animal life.(Film) New York : Dalcom and Associates Media. 
แพรว  พลเสน. 2542. ปัญหาการอพยพเขา้เมอืงของคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  (เทปคาสเซท็). กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. 
ถนดัศร ีสวสัดิว์ฒัน์, ม.ร.ว. 2530 (26 ม.ีค). ครอบจกัรวาล (รายการโทรทศัน์).  
         กรุงเทพมหานคร : สถานีวทิย ุททบ. เอฟ.เอม็. 
        2)  ถา้เป็นเอกสารตวัเขยีน  จดหมายเหตุ จารกึหรอืเอกสารโบราณอื่นๆ ให้
ลงรายการโดยระบุตวัผูเ้ขยีน ชื่อเรื่องและสถานทีเ่กบ็รกัษา (ถา้ทราบ) การเขยีนรายการใชห้ลกั
ว่าใหร้ายละเอยีดมากพอทีจ่ะแยกประเภท และทราบแหล่งทีม่าได ้อย่างน้อยเพื่อแสดงว่า เป็น
เอกสารทีม่อียูจ่รงิสามารถตรวจสอบได ้
        ถา้มไีม่ทราบปีทีเ่ขยีนเอกสาร ใหล้งวา่ ม.ป.ป. 
        ถ้าสนันิษฐาน แต่ไม่ปรากฏวนัที่ในเอกสาร ให้ลงว่า 2474? (?แสดงว่าไม่
แน่ใจ) 
  ตวัอยา่ง 
ฎกีารอ้งทุกขข์อเวน้คา่เชา่นาและบตัรสนเทห่.์ ม.ป.ป. เอกสารจดหมายเหตุ. หอจดหมายเหตุ 
         แห่งชาต ิหจช. ร7. พ814. 
        3)  การลงรายการส าหรบัจดหมายบนัทกึชว่ยจ า และบทสมัภาษณ์ ไม่ถอืวา่
เป็นเอกสารพเิศษ และมแีบบแผนลงรายการโดยเฉพาะ ถา้อา้งองิจดหมาย กต็อ้งบอกปีดว้ย ถา้
ทราบ และใหร้ะบุต าแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งด้วยเพราะเป็นการยนืยนัความน่าเชื่อถอืของ
เอกสารทีใ่ชอ้า้งองิ 
  ตวัอยา่ง 
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Matt, Gimm T. 1932. Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes, May 10. 
  หรอื 
Matt, Gimm T. 1932 (May10). Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes,  
Glenn, John. U.S. Senator. 1993. Personal Communication, June 14. 
  หรอื 
Glenn, John. U.S. Senator. 1993 (June 14). Personal Communication 
นางสาวบุบผา  อนนัตวฒัน์. รองผูว้า่การตรวจเงนิแผ่นดนิ. 2548. การสมัภาษณ์ (9 ตุลาคม). 
  หรอื 
นางสาวบุบผา  อนนัตวฒัน์. รองผูว้า่การตรวจเงนิแผ่นดนิ. 2548 (9 ตุลาคม). การสมัภาษณ์. 
        4)  ถา้เป็นการบรรยายกใ็หล้งรายการเชน่เดยีวกนั 
  ตวัอยา่ง 
นราภรณ์ ศรสีวสัดิ.์ 2542. (20 ธนัวาคม) ปัญหาเกีย่วกบัแมลงในการพฒันาทางการเกษตร  
        (ค าบรรยาย). 
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  การลงรายการบรรณานุกรมขอ้มลูจากบรกิารสารสนเทศ 
        1)  การลงรายการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ใหล้งรายการ ดงันี้ 
        ชือ่แฟ้มหรอืชือ่โปรแกรม [Computer Program]. 
        หรอืชือ่ผูร้บัผดิชอบหลกั. หรอืชือ่ผูผ้ลติหรอืผูเ้ผยแพร ่: ปีทีจ่ดัท า. 
  ตวัอยา่ง 
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) การลงรายการขอ้มลูเครอืขา่วสากล 
  ตวัอยา่ง  
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) การลงรายการขอ้มจูาก SENET  
  ตวัอยา่ง 

http://sunsite.unc.edu/wrn/about/
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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 การลงรายการและเรียงล าดบัรายการบรรณานุกรม 
  ตวัอยา่ง 
 

บรรณานุกรม 
 
กรุงเทพธุรกจิ. 2540ก. (5 มถิุนายน). คอรปัชัน่-เลีย่งภาษปัีญหาใหญ่ในระบบเศรษฐกจิไทย :     
      หน้าพเิศษ.  
กรุงเทพธุรกจิ. 2540ข. (8 พฤษภาคม). ชี ้3 ปัจจยัหลกัท าผูค้า้คอมพวิเตอรล์่ม : หน้าพเิศษ. 
กติตชิยั  ลรนิยานนท.์ 2540. ระบบผูเ้ชีย่วชาญในการอนุมตัสินิเชือ่ของธนาคารพาณิชยใ์ช ้     
      เอกสารเสนอในการประชุมทางวชิาการคอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ
    (NCSEC, 98) 19-21 ตุลาคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ, ส านกังาน. 2541. ผลกการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั    
      การลดอุปสงคใ์นการใชย้าเสพตดิ พ.ศ.2536-2540. กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน 
          คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ. 
ครรชติ มาลยัวงศ.์ 2541ก. (10 เมษายน). คดิใหถู้กในเรือ่งปี 2000. ผูจ้ดัการรายวนั : 9      
_____. 2541ข. ทา่นรูจ้กัขอ้มลูและสารสนเทศแคไ่หน. วารสารสง่เสรมิเทคโนโลย ี25        
       (มถิุนายน-  กรกฎาคม) : 74-80. 
_____. 2541ค. มาตรฐานโครงการสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ. สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ธนัวาคม   
  2541- มกราคม 2542) : 69-73. 
จติตพงษ์   วศานนท.์ 2540. การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารพฒันาเอกชน. รายงานการ  
  วจิยั ปรญิญามหาบณัฑติสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ ฐานเศรษฐกจิ. 2536  
  (9-11 กนัยายน). คอมพวิเตอรเ์ลยีนแบบสองมนุษย ์: 54. 
ไตรภพ ลมิปพทัธ.์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบรษิทับอรน์ จ ากดั. 2542. (26 มกราคม).    
  สมัภาษณ์. 
นพ ศรบีุญนาค. 2540. การบรหิารการพฒันาของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน. รายงานการวจิยั 
  ปรญิญา  ดุษฎบีณัฑติสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร ์
นรนิทร ์ทองศริ.ิ 2541. ระบบ ISO 9000 กบัอุดมศกึษาไทยในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมกบัการ  
  ประกนัคุณภาพการศกึษา : รายงานการสมัมนาความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ   
  สถาบนัอุดมศกึษา 
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  ครัง้ที ่16, 2-4 ธนัวาคม 2541. เชยีงใหม่ : กองหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัแมโ้จแ้ละ 
  คณะกรรมการพฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา ทบวงมหาวทิยาลยั : 189-192. 
ปุตต,ิ โจเซฟ. 2531. หลกัการและเทคนิคการประเมนิผลงาน. แปลจาก A Manager’ s Primes  
  on Performance Appraisal โดย ส าเรงิ ปานเจรญิ. กรุงเทพมหานคร : ซเีอด็ยุเคชัน่. 
ปรยีานุช เวโรจน์พพิฒัน์. 2543. ยทุธวธิกีารสง่ออกส าหรบั SMEs. วารสารบรหิารธุรกจิ 23  
  (มกราคม-มนีาคม) : 39-52. 
พรเพญ็ เพชรสขุศริ.ิ 2543. เครือ่งมอืเกบ็รวมรวมขอ้มลู (Data Collection Instruments).   
  เอกสารวจิยัเสนอต่อคณะกรรมการสง่เสรมิงานวจิยัสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร ์
  (อดัส าเนา). 
พรีะพจน์ รตันมาล ี. 2543. หน้าทีไ่ปเลอืกตัง้ของคนไทย. วารสารสงัคมศาสตรแ์ละมนุษย ์  
  ศาสตร ์26 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) : 15-36. 
ลขิติ ธรีเวคนิ. 2358 (16 กนัยายน). สารสนเทศธปิไตย. มตชิน : 26. 
วุฒสิภา. คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตปิระกอบรฐัธรรมนูญ. 2542.   
  รายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญั พจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 
  วา่ดว้ยการ เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา (ฉบบัที.่...) พ.ศ........ 
  สภาแทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร : กองกรรมาธกิาร ส านกัเลขาธกิารวุฒสิภา. 
สภาผูแ้ทนราษฎร. คณะกรรมาธกิารตคีวามผลการปฏบิตัติามมตขิองสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่ 
  20  2543. สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธกิารตดิตามมตขิองสภาผูแ้ทนราษฎร 
  พ.ศ. 2539-2543. กรุงเทพมหานคร : สภาผูแ้ทนราษฎร. 
สวุมิล วอ่งวานิช และคณะ. 2538 ตวัแปรในการวจิยัทางการศกึษา. กรุงเทพมหานคร : กรมการ 
  ศกึษานอกโรงเรยีน. 
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  
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  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. 
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(ตวัอยา่งบทคดัย่อภาษาไทย) 
 

บทคดัย่อ 
 
ชือ่รายงานการวจิยั   :   ประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ 
ชือ่ผูว้จิยั       :  วา่ทีร่อ้ยตร ีสงิหาสน์  ไพฑรูย ์
ปีทีท่ าการวจิยั         :  2542 

.................................................................................................... 
  การศกึษาเรื่องประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ มวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษา
ประสทิธภิาพของสถาบนัด ารงราชานุภาพ โดยพจิารณาการบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัด ารง
ราชานุภาพที่เกี่ยวกับโครงการที่เป็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2539 – 2541 และปัจจยัเกีย่วขอ้งกบัประสทิธผิล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความพรอ้มของ
ทรพัยากรการบรหิาร ดา้นความพงึพอใจในงาน  และดา้นพฤตกิรรมกลุ่ม 
  กลุ่มประชากรที่ใชศ้กึษาครัง้นี้ คอื ขา้ราชการที่ปฏบิตังิานประจ าของสถาบนัด ารงรา
ชานุภาพซึ่งกระจายอยู่ในฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์มหาดไทย และ
มหาวทิยาลยัมหาดไทย รวมจ านวน 57 คน ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามและ
สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่  และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.ข้าราชการส่วนมากเป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 41 -50 ปี มสีถานภาพสมรสอยู่
ดว้ยกนั ด ารงต าแหน่งระดบั 5 -6 สว่นมากปฏบิตังิานอยู่ทีว่ทิยาลยัมหาดไทย มรีายไดต้่อเดอืน
ช่วงระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มอีายุราชการระหว่าง 11 – 15 ปี และช่วงระหว่าง 15 -20 
ปี เป็นจ านวนเทา่  
  2. ประสิทธิผลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ ที่พิจารณาการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
สถาบนัด ารงราชานุภาพเกี่ยวกบัโครงการประเภทฝึกอบรม/สมัมนาและประเภทวจิยั รวม
จ านวน 100 โครงการทีเ่ป็นเป้าหมายซึง่ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ  
2539 – 2541 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ และการด าเนินงานตามโครงการประสบ
ผลส าเรจ็อยูใ่นระดบัสงู 
  3. ประสิทธิผลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ ที่พิจารณาปัจจยัด้านความพร้อมของ
ทรพัยากรการบรหิาร ซึง่หมายถงึเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถ อาคาร สถานทีท่ างาน และ
วสัดุอุปกรณ์ พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบักลาง 
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  4. ประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพ ทีพ่จิารณาปัจจยัดา้นความพงึพอใจในงาน 
ซึ่งหมายถงึความรูส้กึที่ดทีี่มตี่องานที่ท า ต่อผูร้่วมงาน ต่อรายได้และสวสัดกิารที่ได้รบัต่อการ
ไดร้บัความเชือ่ถอื และต่อโอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบักลาง  
  5. ประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพที่พจิารณาปัจจยัด้านพฤตกิรรมกลุ่ม ซึ่ง
หมายความสมัพนัธท์ีเ่จา้หน้าทีป่ระพฤตปิฏบิตัติ่อกนั เกีย่วกบัความผกูพนัความสามคัค ีความ
รว่มมอืช่วยเหลอื และความขดัแยง้ทีป่รากฏในหน่วยงาน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบักลาง 
 
  ข้อเสนอแนะ  
  1. การจดัท าโครงการประเภทวจิยั ควรท าการสอบถามความตอ้งการจากหน่วยงานที่
เกีย่วกบัหวัขอ้วจิยัก่อน เพือ่ใหผ้ลงานทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้รงิ และ
เพือ่เป็นการป้องกนัการท าโครงการวจิยัทีม่ปีระเดน็เนื้อหาทีซ่ ้าซอ้นกนั 
  2. ควรต้องจดัฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานประจ าของสถาบนัด ารงราชานุภาพใหม้ี
ความสามารถในการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์  เพื่อการสื่อสารรบั – ส่งขอ้ความ (E – mail) และ
เพื่อการคน้หาขอ้มูลด้วยระบบเครอืข่ายเชื่อมโยง (Internet) ซึ่งจะท าใหก้ารตดิต่อสื่อสารและ
การรวบรวมขอ้มลูประกอบการท างานเป็นไปไดด้ว้ยความรวดเรว็ 
  3. ควรจดัสรรวสัดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ประจ าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป กลุ่มงาน
พฒันายุทธศาสตรม์หาดไทย และวทิยาลยัมหาดไทย ใหม้ากยิง่ขึน้และเป็นธรรม 
  4. ควรกระจายกจิกรรม งานโครงการ ใหเ้จา้หน้าทีท่ี่ปฏบิตังิานประจ าของสถาบนัด ารง
ราชานุภาพอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกนิไป เพื่อทีง่านจะไดด้ าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่คัง่
คา้งอยูท่ีเ่จา้หน้าทีค่นใดคนหนึ่ง 
  5. ควรจดัหาสวสัดกิารต่างๆ เชน่ บรกิารเลีย้งดบูุตรของเจา้หน้าที ่บรกิารรกัษาพยาบาล 
ณ สถานทีท่ างานช่วงเวลา 10.00 -12.00 น. เป็นตน้ ใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานประจ าของสถาบนั
ด ารงราชานุภาพโดยตรง ซึง่จะเป็นการจงูใจและสรา้งความพงึพอใจในการท างาน 
  6. ควรก าหนดภารกิจหน้าที่รบัผดิชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชดัเจนรวมทัง้การ
จัดท าคู่มือค าอธิบายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  ผลงานที่ต้องการ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่ใช้
ประกอบการปฏบิตังิาน เพือ่เจา้หน้าทีจ่ะไดท้ราบขอบเขต คุณภาพ และเป้าหมายของงาน และ
สามารถท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ได ้
  7. ควรน าการบรหิารงานโดยยดึถอืวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและการท างานเป็นทมีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและจรงิจงั ซึ่งจะท าใหส้ถาบนัด ารงราชานุภาพมวีตัถุประสงค ์เป้าหมายทีแ่ทช้ดั
และเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมกิจกรรม งานโครงการ ให้เป็นไปในทิศทางที่ประสาน
สอดคลอ้งกนั  
 

(ตวัอยา่งบทคดัย่อภาษาองักฤษ) 
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Abstract 

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

(ตวัอยา่งกติตกิรรมประกาศรายงานหารวจิยัภาษาไทย) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  รายงานการวจิยัเรื่องประสทิธผิลของสถาบนัด ารงราชานุภาพส าเรจ็ได ้เนื่องจากบุคคล
หลายทา่นไดก้รุณาช่วยเหลอืใหข้อ้มลูขอ้เสนอแนะ ค าปรกึษาแนะน า ความคดิเหน็ และก าลงัใจ 
  ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาตราจารย์ กรวรี์ ศรกีจิการ ที่ได้ใหค้ าชี้แนะและ
ตรวจสอบรายงานการวจิยัทุกขัน้ตอนและขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ วชิยั รูปข าดี และ
ศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ นรนิตผิดุงการ ทีไ่ดแ้นะน าการศกึษาประสทิธผิลของสถาบนัด ารง
ราชานุภาพ ใหส้ าเรจ็ไดต้ามวตัถุประสงค ์
  ขอขอบคุณอาจารยท์ุกท่านของคณะพฒันาสงัคม ทีไ่ดถ้่ายทอดและสรา้งความรูใ้หแ้ก่ผู้
ศกึษา และขอขอบคุณเจา้หน้าทีข่องคณะพฒันาสงัคม ที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืประสานงานการ
ตดิต่อเป็นอย่างดดีว้ยอธัยาศยัไมตรทีีอ่บอุ่นเป็นกนัเอง 
  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส านักนโยบายและแผน ที่ได้ให้ความร่วมมอืตอบแบบทดสอบ 
แบบสอบถามและเจา้หน้าทีข่องสถาบนัด ารงราชานุภาพ ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 
ซึง่เป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหร้ายงานการวจิยัของผูส้ าเรจ็ลุล่วง 
  ขอขอบคุณ คุณปัทมาพร เลิศวัฒนาเสรี ซึ่งเป็นเพื่อนผู้วิจัยร่วมรุ่นที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และประสานงานตดิต่อตลอดช่วงเวลาทีไ่ดศ้กึษาอยู่ทีค่ณะพฒันาสงัคม 
โดยเฉพาะช่วงที่ผู้ศึกษาอยู่ระหว่างการทัศนศึกษานอกประเทศไทยและคุณสุดินา แก้วดี 
เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชรีะดบั 3 ฝ่ายการเงนิและบญัช ีทีท่ าการปกครองจงัหวดัสุรนิทร ์ทีไ่ด้
ใหค้วามชว่ยเหลอืแนะน าและปรบัแต่งงานพมิพร์ายงานการวจิยั 
  ขอขอบคุณ คุณจอนห ์เอรคิ แอนเอลสเมน (Mr.John Eric Handelsman) ทีไ่ดช้ว่ยเหลอื
ให้ผู้เขยีนมโีอกาสพบเห็นสงัคมของคนต่างชาตนิอกประเทศ และได้ให้ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
เสมอืนหนึ่งวา่ผูเ้ขยีนเป็นเพือ่นทีรู่จ้กักนัมานาน 
  ทา้ยสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และขอขอบคุณพีแ่ละน้องทีไ่ดช้่วยสง่เสรมิ
สนบัสนุนกระตุน้เตอืน และเป็นก าลงัใจตลอดมาใหผู้เ้ขยีนจดัท ารายงานการวจิยั 
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       S       แทนคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
       N       แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
      SS       แทน Sum of square’s 
       MS      แทน Mean Square 
       T       แทนคา่ใชพ้จิารณาใน t-Distribution 
       F       แทนคา่ทีใ่ชพ้จิารณาใน F-Distribution 

   
  ค าย่อ 
   Chap.      บทที ่
   Col.       ส ี
  Comp.      ผูร้วบรวม 
    ed.       ครัง้ที ่
 2nd ed.       พมิพค์รัง้ที ่2 
  et.al       และคนอื่นๆ (and others) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตวัอยา่งหน้าประวตัผิูเ้ขยีนรายงานการวจิยัภาษาไทย) 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 
ชือ่-นามสกุล…………………………………………………………………………………………. 
ประวตักิารศกึษา(ควรระบุวุฒปิรญิญาตรขีึน้ไปพรอ้มสถานศกึษาและปีทีส่ าเรจ็การศกึษา) 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งและสถานทีท่ างานปัจจุบนั 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ รางวลัหรอืทุนการศกึษาเฉพาะทีส่ าคญั(ถา้ม)ี 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เลขหน้า 
(ตวัอยา่งการพมิพห์น้าปกต)ิ 

1.5 นิว้ 
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(ตวัอยา่งหน้าบทใหม่) 
 

1 นิว้ 1.5 นิว้ 
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บทท่ี1 

                 
ช่ือบท 

 
1.1 หวัข้อใหญ่ 
 
////ขอ้ความ…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
/////1.1.1หวัข้อรองล าดบัท่ี 1//……………………………………………………………………. 
………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ตวัอยา่งการพมิพต์าราง) 
 

2 บรรทดัพิมพเ์ดี่ยว 

2 บรรทดัพิมพเ์ดี่ยว 

2 บรรทดัพิมพเ์ดี่ยว 

1 นิว้ 1.5 นิว้ 

1 นิว้ 
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 ตารางท่ี 1.1 ………………………………………………………………………………. 
 (Table1.1) ………………………………………………………………………………… 
 

 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ผลรวม 
ทศิตะวนัออก 
ทศิตะวนัตก 
ทศิใต ้

7 
6 
8 

7 
4 
7 

5 
7 
9 

19 
17 
24 

ผลรวม 21 18 21 60 
 
แหล่งท่ีมา (Sources) : …………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ(Note) : ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตวัอยา่งการพมิพก์ราฟ) 
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  กราฟท่ี 2.1  แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตวัอยา่งแผนทีป่ระกอบ) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

21-30ปี 31-40ปี 41-50ปี มากกว่า 50ปี ไม่ระบุ

0

ช่วงอาย ุ
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                 อตัราสว่น.................... 
(เลอืกพืน้ทีแ่สดงรายละเอยีดประกอบ) 
 

 
 

แผนท่ี 3.13  แผนท่ีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
 
 
แหล่งท่ีมา : ………………………………………….. 
หมายเหต ุ: .......................................................... 
 
 
 
 
 

(ตวัอยา่งการพมิพภ์าพประกอบ) 
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ภาพท่ี 3.2 ร้านไม้ดอกไม้ประดบับริเวณเทเวศร ์
 
แหล่งท่ีมา : ..................................................................................................................... 


