(ฉบับร่าง)
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ปรับปรุงจากงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การเขี ย นรายงานการวิจั ย จะมี ส่ ว นประกอบ 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นประกอบตอนต้น ส่ ว น
ประกอบตอนกลาง หรือเนื้อเรื่อง ซึ่งอาจจะประกอบด้วย บทที่ 1 ถึง 5 หรือแบ่งบทตามแบบการวิจัย
นั้น ๆ และส่วนประกอบตอนท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กาหนด
ส่วนต่าง ๆ ของการเขียนรายงานวิจัยไว้ดังนี้

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

ระยะเลขหน้าจากหัวกระดาษ
2 ซ.ม / 0.79 นิ้ว
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3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

2

2. การจัดลาดับหัวข้อ การจัดลาดับหัวข้อในการจัดพิมพ์ให้ใช้รูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ตัวอย่าง การจัดลาดับหัวข้อและการเยื้องในการจัดพิมพ์)

บทที่ 1
บทนา

(ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา)

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

(ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา)
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา..................................................

1.1.1 ชื่อเรื่อง (ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
....................................................................................................................................
(ขนาด 16 พอยต์ ตัวไม่หนา)
............................................................................................................................................
....................
1) ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
1.1.2 บทนา
1) ...............................................................................................................................
2) ..................................................................................................................
(1) ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(2) ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................
(1) ............................................................................................................................
(2) ..................................................................................................................................
1.5 ซ.ม.

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย......................................................
...............................................................................................................................
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

1.3 สมมติฐานของการวิจัย........................................................
...............................................................................................................................
หมายเหตุ : ในบทที่ 2 ให้เริ่มหัวข้อที่ 2.1 บทที่ 3 ให้เริ่มหัวข้อที่ 3.1 ตามหมายเลขบท เป็นต้น
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3. ส่วนประกอบตอนต้น
ส่ ว นประกอบตอนต้ น ของรายงานการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยบทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ รายละเอียดของแต่ละส่วนอาจจะมีส่วนประกอบย่อย
ดังนี้
3.1 บทคัดย่อ
บทคัดย่อ โดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการดาเนินการวิจัย ข้อค้นพบจาก
การวิ จั ย และข้ อเสนอแนะในการน าไปใช้ และโดยทั่ วไปแล้ วบทคั ด ย่อ ไม่ ค วรมี ค วามยาวเกิ น 1½
หน้ า กระดาษ แต่ ปั จ จุ บั น นิ ย มเขี ยนบทคั ด ย่อ ให้ จ บในหน้า เดีย ว ส าหรับ บทคั ด ย่อ ภาษาอัง กฤษ
(ABSTRACT) นั้น ให้ใช้คาศัพท์เฉพาะที่คงเส้นคงวา (Consistency)
3.2 กิตติกรรมประกาศ
คาขอบคุณหรือกิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนที่ผู้วิจัยแสดงความขอบคุณผู้มีพระคุณ
และมี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ให้ ด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ งนั้ น ๆ ด าเนิ น ไปได้ ด้ ว ยดี แ ละประสบผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์
3.3 สารบัญ
สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงถึงรายการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัย พร้อมกับระบุ
หน้าที่รายการเหล่านั้นปรากฏ โดยทั่วไปจะมี 3 ส่วน คือ สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง และสารบัญ
ภาพ

4
ตัวอย่าง ปกนอก

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ขนมไปรกะซัง” ขนมภูมิปัญญากูย
สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
Developing a Dessert Product 'Prai-Ka-Sung'
from Kui Tribe Wisdom toward Commercial Business
สหัสา พลนิล และคณะ

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โดยผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประจาปีงบประมาณ 2563
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ตัวอย่าง ปกใน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ขนมไปรกะซัง” ขนมภูมิปัญญากูย
สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
Developing a Dessert Product 'Prai-Ka-Sung'
from Kui Tribe Wisdom toward Commercial Business
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจยั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัสา พลนิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาดล อามาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล หลักรัตน์
อาจารย์พนารัตน์ สังข์อนิ ทร์

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โดยผ่านความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประจาปีงบประมาณ 2563

ระยะจากหัวกระดาษ 2 ซ.ม
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(ตัวอย่าง การพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

บทคัดย่อ (ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

ชือเรื่องวิจัย

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

(ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)

ผู้วิจัย
ปีทพี่ ิมพ์

(ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ)
......................................................................................................
......................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว/ยศ...................................................................
...............................................................

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ …………………........................................................เครื่องมือที่ใช้
................................................................สถิติที่ใช้..................................................................................
.......................................................................................................กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการวิจัยพบว่า…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

หมายเหตุ: เว้น 1 บรรทัด หมายถึง การกด Enter 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ข้อความ
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(ตัวอย่าง การพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย) (ต่อ)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว
2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................. ..................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..............................
หมายเหตุ ถ้ามีวัตถุประสงค์หนึ่งหรือสองข้อ ไม่ต้องใส่หมายเลขกากับข้อวัตถุประสงค์
ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ดังตัวอย่าง)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพในการนานโยบาย......................................
.................................................และเพื่อเปรียบเทียบเพื่อความคิดเห็น......................................
............................................................................................................................... ...................
The purposes of this study were to …………………..………………………………….
…………………………………….and to ………………………….………………………………….…………….....
………………………………………………………………………………………………………………………….……...

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
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(ตัวอย่าง การพิมพ์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

ABSTRACT

(ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา)

3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

Title
Author
Year Printed

...............................................................................................................
Mr./Miss/Mrs.......................................................................................
……………………………………………

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

The Purposes of this study were....................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. The samples used in
the
study
consisted
of.......................................................................................................................
The instruments were ......................................................................................................................
..............................................................................................The statistics were...............................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................. ...............................

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
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(ตัวอย่าง การพิมพ์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) (ต่อ)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

The research findings were as follows..........................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..............................
.
หมายเหตุ ในกรณีที่ผลการวิจัยมีข้อเดียว สามารถใช้คาว่า
The research finding indicated that ....................................................................
.....................................................................................................................................................
หรือ
The research finding revealed that …………………..………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……...

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
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(ตัวอย่าง กิตติกรรมประกาศ)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

กิตติกรรมประกาศ (ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

งานวิจัย นี้ สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง
ซึ่งไม่อาจนามากล่าวได้ทั้งหมด ผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง คือ..................
ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยเอาใจใส่ตรวจแก้วิทยานิ พนธ์เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดและให้กาลังใจ
แก่ผู้วิจัยตลอดมา ท่านที่สอง คือ .............................. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิจัยและให้คาปรึกษาแนะนาแง่คิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ในการบริหารของท่าน นอกจากนี้
ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ............................................ที่กรุณาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับปรุง
เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ..........................................ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
และกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ และผู้วิจัยขอขอบพระคุณ...................................
ที่ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจตลอดมา
ขอขอบคุณ.............................................................ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จในครั้งนี้
และขอขอบคุณ ..........................................................ที่กรุณาจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์จนสาเร็จเป็นรูปเล่ม
ที่สมบูรณ์
(ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ)
เว้น 1 บรรทัด

หรือข้อความอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม และไม่ใช้คาฟุ่มเฟือย

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

ชื่อผู้วิจัย
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(ตัวอย่าง สารบัญเนื้อหา)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

สารบัญ

(ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา)

2.54 ซ.ม./1 นิว้

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

(ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
บทคัดย่อภาษาไทย..................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ............................................................................................
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................
สารบัญ.....................................................................................................................
สารบัญตาราง.................................................................................. ........................
สารบัญภาพ.............................................................................................................
บทที่ 1 บทนา……………………………………………………………………………………………..
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา...........................................
1.5 ซ.ม.
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย..................................................................
เว้นวรรค 7 ตัวอักษร
เริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8 1.3 สมมติฐานในการวิจัย (ถ้ามี)................................................. .............
1.4 ความสาคัญของการวิจัย...................................................................
1.5 ขอบเขตของการวิจัย.........................................................................
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)....................................................................
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย...................................................................
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ........................................................................... ...
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...................................................
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง...........................................................
2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย…………………………………......................
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม.......................................
2.4 นโยบายการบริหารงานโรงเรียน…………...........................................
2.5 บริบทของหน่วยงาน…………………………………………………………........
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง………………...........................................……………

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

หน้า
ก
ค
ง
จ
ช
ฌ
1
1
9
9
10
10
14
14
15
17
18
38
55
66
80
89
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(ตัวอย่าง สารบัญเนื้อหา) (ต่อ)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

สารบัญ (ต่อ)

(ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา) 2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

3.81 ซ.ม./1.5 นิว้

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย……………………………………………………………………………
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.............................................. .................
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.............................................
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล......................................................................
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล...........................................................................
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.........................................................
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล...............................................................................
4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย.....................
4.2 ผลการศึกษาระดับสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการ
บริหาร.............................................................................................
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ........................................................
5.1 สรุปผลการวิจัย.................................................................................
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การเขียน บทที่ 1 บทนา
บทนามีส่วนประกอบ คือ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ความสาคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อจากัดของการวิจัย (ถ้ามี) กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อตกลงเบื้องต้น และนิยามศัพท์เฉพาะ การเขียนส่วนต่าง ๆ ในบทนา ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
ที่กล่าวมาแล้วในเรื่องแนวการเขียน และเกณฑ์มาตรฐานเค้าโครงวิทยานิพนธ์ บางส่วนอาจเหมือนกัน
ทุกประการ เช่น วัตถุป ระสงค์ของการวิจัย ความส าคัญของการวิจัย บางส่วนอาจต้องเรียบเรียง
เพิ่มเติม ขยายความให้สมบูรณ์ตามที่ต้องการเพราะตอนเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์อาจเขียนไม่ละเอียดพอ
เช่น ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา นิยามศัพท์เฉพาะบางคา เป็นต้น
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา จะกล่าวถึง ความเป็นมาของปัญหา ความจาเป็นที่
จะต้องศึกษาวิจัย ในปัญ หานั้น (Need for the Study) โดยชี้ใ ห้เห็นสภาพปัญ หาในทางปฏิบัติ
เพื่อความก้าวหน้าของวิทยาการในแขนงนั้น ตลอดจนกล่าวถึงปัญหาการวิจัย (Statement of the
Problem) คือ ข้อความที่กล่าวถึงประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยต้องการจะค้นหาคาตอบ
แนวทางการเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหานี้ ในบางกรณีอาจต้องเท้าความ
ถึงปรากฏการณ์หรื อเรื่ องราวที่ผ่ านมาของปัญหาหรือเรื่องที่จะวิจัย บางกรณีอาจต้องบรรยายถึง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางประชากร สังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจอย่างย่อ ๆ และในบางกรณีอาจ
ต้องบรรยายพาดพิงถึงด้วยว่า มีผู้ใดทาการศึกษาวิจัยในเรื่องทานองนี้ไว้บ้างแล้ว ที่ใดบ้างมีข้อค้นพบ
ประการใด และยังมีจุดอ่อนหรือประเด็นข้อสงสัยใดที่ควรจะต้องศึกษาค้นคว้ าเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นอีก
เช่น ด้วยเหตุผลในแง่ความแตกต่างเรื่องเวลา หรือความต่างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ จึงต้องทาการวิจัย
เพื่อให้เกิดความรู้ที่ชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการเขียนความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหา ดังต่อไปนี้
1) ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์หรือที่มาของปัญหาชัดเจน และระบุเหตุผลที่ต้องการวิจัย
อย่างเหมาะสม
2) ควรมีทฤษฎี และ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง ประกอบการบรรยาย
ความสาคัญของปัญหา โดยการเขียนเป็นกรอบคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งนี้ มิใช่เป็นเพียงการนาเอา
คาพูดของแต่ละคนมาเรียงต่อกันเท่านั้น
3) ชี้ให้เห็นความสาคัญของปัญหาพร้อมทั้งประโยชน์ที่สาคัญที่จะได้จากการวิจัยนั้น
4) ใช้ภาษาถูกต้อง กะทัดรัดได้ใจความ ตรงประเด็น และสามารถเรีย บเรียงลาดับ
ความคิดอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
5) มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามรูปแบบที่กาหนด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) คือ ข้อความที่ผู้วิจัยกาหนดเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ว่าต้องการค้นหาข้อเท็จจริงใดบ้าง การตั้งวัตถุประสงค์ควรจัดเรียงตามลาดับความสาคัญ
สาหรับการศึกษาวิจัยครั้งนั้น ๆ กล่าวคือ ข้อแรกของวัตถุประสงค์ควรเป็นส่วนที่ตรงหรือสอดคล้อง
กับชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัยข้อถัดมา จึงเป็นเรื่องที่ต้องการค้นพบหรือผลพลอยได้จาก การวิจัย และ
วัตถุประสงค์แต่ละข้อควรเขียนให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากลุ่มประชากร วิธีการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ตลอดจนการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ซึ่ งจ าเป็ นต้ องก าหนดให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการเขียนวัตถุประสงค์ของ การวิจัย
ดังต่อไปนี้
1) ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่วกวน
2) เขียนเป็นประโยคบอกเล่า หรือประโยคคาถามก็ได้
3) สามารถหาข้อมูลเพื่อตอบคาถามหรือทดสอบได้
4) เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน
5) กรณีที่การศึกษาครั้งนั้นเกี่ยวพันกับตัวแปรหลายตัว ต้องแยกแยะให้เห็นสิ่งที่
ต้องการศึกษาเป็นรายข้อย่อย ๆ
สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี)
การเขียนสมมติฐานของการวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ในการวิจัย หากเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงสารวจอาจไม่
จาเป็นต้องตั้งสมมติฐาน ส่วนการวิจัยเชิงทดลองจาเป็นต้องมีสมมติฐาน
2) ควรเขียนในรูปของประโยคบอกเล่า มากกว่าจะเขียนในรูปของประโยคคาถาม
3) ตั้งสมมติฐานในลักษณะที่เป็นการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ แต่โดยทั่วไปนิยมตั้งใน
รูปของการยอมรับมากกว่าการปฏิเสธ
4) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตอบปัญหาการวิจัยได้
5) ใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และเฉพาะเจาะจง
6) ควรเขียนในลักษณะที่ให้นักวิจัยอื่น สามารถดาเนินการวิจัยในแนวทางนี้ได้
ความสาคัญของการวิจัย (Significance of the Problem) คือ ข้อความที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อ
ศึกษาวิจัยแล้วข้อค้นพบนั้น จะสามารถไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใด อย่างไร ข้อความนี้ให้เขียนเป็น
แบบพรรณนาไม่ต้องแยกข้อ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการเขียนความสาคัญของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1) เขียนความสาคัญในแง่ความรู้ที่จะได้รับจากการวิจัยว่า จะทาให้ได้ข้อเท็จจริงหรือ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้เรื่องใดได้บ้าง

17
2) เขียนความสาคัญในแง่ของการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยการกล่าวถึงผล
ที่ได้จากการวิจัยนั้นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อใคร เป็นประโยชน์อย่างไร หรือ ใคร/ส่วนงานใด จะนาข้อ
ค้นพบใด ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใดได้บ้าง
3) ข้อค้นพบ ตามข้อ 1 และประโยชน์ตามข้อ 2 จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย นั่นคือ ผู้เขียนจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์แต่ละข้อว่าจะก่อให้เกิดความรู้อะไร แล้วจึง
พิจารณาต่อไปว่า ความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อใคร และจะสามารถนาไปใช้ในเรื่องใด โดยไม่เขียน
จนเกินเป็นจริง
ขอบเขตของการวิจัย (Research Scopes) คือ การกาหนดขอบเขตของการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ระยะเวลา เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น
โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการเขียนขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1) การวิจัยเชิงสารวจ เน้นเรื่องการระบุประชากรพร้อมจานวน พื้นที่ที่ดาเนินการ
วิจัย
2) การวิจัยเชิงทดลอง เน้นให้ระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามให้ชัดเจน
ข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) (ถ้ามี) คือ ความคิดพื้นฐานบางประการ ซึ่งผู้วิจัย
ต้องการทาความเข้าใจกับผู้อ่านเกี่ยวกับปัญหานั้น หากมีความจาเป็นต้องชี้แจง
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการวิจัย การนาเสนออาจ
ทาได้หลายวิธี ดังนี้
1) เสนอเป็นคาพรรณนา
2) เสนอเป็นแบบจาลองหรือสัญลักษณ์และสมการ
3) เสนอเป็นแผนภาพ
4) เสนอเป็นแบบผสมผสาน
นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions) คือ การกาหนดความหมายของคาสาคัญบางคาที่ใช้ใน
การวิจัย ซึ่งคาเหล่านี้มีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งนั้นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเรียบเรียงเป็น
สานวนภาษาของตนเองให้สัมพันธ์กับบริบทเรื่องที่ศึกษา โดยไม่คัดลอกจากพจนานุกรม
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(ตัวอย่าง การเรียบเรียงเนื้อหาสาระในบทที่ 1)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

บทที่ 1
บทนา
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

(ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา)

(ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา)

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

Tab 1.5 ซ.ม.เนื้อหาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เนื้อหาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
Tab 1.5 ซ.ม. 1.1.1

เพือ่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.1.2 เพือ่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

1.2 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
Tab 1.5 ซ.ม.1.2.1

ผู้บริหารมีความพึงพอใจxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2.2 นักศึกษามีระดับแรงจูงใจต่างกันxxxxxxxxxxxxxxxxจะเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
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3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

1.4 ความสาคัญของการวิจัย

(ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

(ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา)

1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา)
1) ประชากร (ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ)
2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

หมายเหตุ : การลาดับหัวข้อให้ใช้ตัวเลขเท่านั้น ไม่ให้ใช้สัญลักษณ์ และการเขียนขอบเขตการวิจัย
อาจจะเขียนแบบอื่นตามวิธีการวิจัยนั้น ๆ
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3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

Tab 1.5 ซ.ม.

การวิจัยครั้งนี้ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxเป็นพื้นฐาน
ความเชื่อเบื้องต้น และเป็นที่ยอมรับกัน และไม่ต้องการพิสูจน์
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจาก......
ผู้วิจัยได้นามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

แปรอิสสระระ
ตัตัววแปรอิ
แปรตาม
ตัตัววแปรตาม
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม

เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.8.1 xxxxxxxxxxx/หมายถึง/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1) xxxxxxxxxxx/หมายถึง/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) xxxxxxxxxxx/หมายถึง/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.8.2 xxxxxxxxxxx/หมายถึง/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ฯลฯ

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
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การเขียนบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
บทที่ 2 เป็นการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าประกอบการทาวิจัย ซึ่งต้องแยกออกเป็นหัวข้อ
เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่า ผู้วิจัยมีความรู้เรื่องใด และอย่างไรบ้าง โดยทั่วไปอาจนาเสนอโดยแยกเนื้อหา
ออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ
รายละเอี ย ดทั้ง 3 ส่ ว น ได้อ ธิบ ายไว้แ ล้ ว ในเรื่ องแนวการเขีย นและเกณฑ์ม าตรฐานเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์
ตั วอย่ างการน าเสนอ จากวิ ทยานิ พนธ์ ของ นันทา เชาวน์ฤทธิ์ , (2536: 7) ซึ่งวิจัยเรื่ อง
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อความพร้อมในการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นาเสนอแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในบทที่ 2 ตามลาดับ ดังนี้
1.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 ประวัติและความเป็นมาของการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย
1.1.2 ความคิดเห็นต่อการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี
1.1.3 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
1.1.4 ความพร้อมในการจัดการศึกษา
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 งานวิจัยในประเทศ
1.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ

ตัวอย่างการเรียบเรียงเนื้อหาสาระบทที่ 2 มีดังต่อไปนี้
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(ตัวอย่าง การเรียบเรียงเนื้อหาสาระในบทที่ 2)
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

Tab 1.5 ซ.ม.

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องและได้นาเสนอตาม
หัวข้อ ต่อไปนี้
3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ประวัติและความเป็นมา
2.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
2.2 แนวคิดด้านการจัดการศึกษา
2.2.1 การจัดการศึกษา
2.2.2 การบริหารการศึกษา
2.3 บริบทหน่วยงานทางการศึกษา
2.3.1 บริบทของสานักงาน
2.3.2 ปรัชญาและวิสัยทัศน์
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 หัวข้อหลักxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เนื้อหาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.1.2 หัวข้อย่อยxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เนื้อหาxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
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3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว

2.2 แนวคิดด้านการบริหาร

3.81 ซ.ม./1.5 นิ้ว
2.54 ซ.ม./1 นิ้ว

2.1.1 ความหมาย
1) ความหมายของการบริหาร xx xxx (2550: 1-2) ให้…………..ความหมายว่า
.........................................................................................................................................
2) …………...................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ให้เริ่มจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในประเทศ และตามด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
ตามลาดับ โดยเรียงลาดับปี พ.ศ./ค.ศ. จากอดีตจนถึงปีปัจจุบัน แต่ไม่ควรย้อนหลังเกิน 5 ปี และไม่ให้
ใช้งานวิจัยที่ยกมาจากบทคัดย่อ (ไม่ให้อ้างอิงหน้าบทคัดย่อ)
2.3.1 งานวิจัยในประเทศ
ภัณฑิรา สุปการ (2557: 264-268) ได้ทาวิจัย เรื่อง..................................................
วัตถุประสงค์………………………………………………ผลการวิจัยพบว่า……………………………….…………….....
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558: 142-143) ได้ทาวิจัย เรื่อง……….....……………………….….
วัตถุประสงค์………………………………………………ผลการวิจัยพบว่า……………………………….…………….....
2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ
CleteBulach, Diane Boothe, and Michael (1999: 19-23) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง………………วัตถุประสงค์…………………………………ผลการวิจัยพบว่า……………………………….....…
Murangi (2010: 253) ได้ทาการวิจัย เรื่อง…………………………………………
วัตถุประสงค์………………………………………………ผลการวิจัยพบว่า……………………………….…………….....
จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสรุปได้ว่า (ผู้วจัยสรุปส่วนที่นาเอามาใช้ในการวิจัย
ครั้งนีอ้ ย่างไร)
หมายเหตุ ในส่ วนของการเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามการนาเสนอแบบที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน
เพี ย งแต่ น าเสนอแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แล้ ว ต่ อ ด้ ว ยงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่
สอดคล้องกันสลับกันไป แล้วจึงสรุปและเขียนหัวข้อสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

2.54 ซ.ม./1 นิ้ว
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การเขียนบทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย โดยหลักแล้วจะประกอบด้วยหัวข้อ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมูล ให้บอกเล่ากิจกรรมที่จะดาเนินการ
เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การเขียนมีหลากหลายรูปแบบไม่ยึดติด มีวิธีการดาเนินการ
วิจัยที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้ เข้าใจง่าย คือ ให้อธิบายตามวัตถุประสงค์ ตามด้วยหัวข้ออธิบายดัง
ตัวอย่าง

2. ประชากร และตัวอย่าง มีแนวปฏิบัติที่ควรคานึงดังนี้
1) จะต้องอธิบายขั้นตอนหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งตัวอย่างอย่างชัดเจน
2) อธิบายลักษณะของประชากร ตัวอย่างที่รวบรวมได้จริงไว้ส่วนนี้ ด้วย เช่น เป็นเพศ
ชายเท่าไหร่ หญิงเท่าไหร่ ตาแหน่งอะไรบ้าง จานวนเท่าไหร่เป็นต้น ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมได้
จริงไม่ใช่ผลการวิจัย ไม่ควรนาไประบุในบทที่ 4 ที่ว่าด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3) ในกรณีข องงานวิจ ัย เชิง ประเมิน ที ่มุ ่ง ประเมิน กิจ กรรมหรือ ผลที ่เ กิด จาก
โครงการในบางครั้งจะระบุผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) แทนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในที่นี้ได้มาอย่างเจาะจง (Purposively) หรือวิธีการอื่น
3. การเขียนภายใต้หัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีของการวิจัยเชิงทดลอง อาจเล่า
วิธีการทดลองและเทคนิคต่าง ๆ แล้วแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยจัดกระทากับข้อมูลอย่างไร อาจจะเป็นวิธี
คานวณตามแนววิชาสถิติ หรืออาจเป็นวิธีสันนิษฐานตามหลักตรรกศาสตร์

25
4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยลักษณะของเครื่องมือที่ดี
2) กาหนดตัวแปรหลักและตัวแปรย่อยที่ต้องการวัด
3) ได้ทดลองใช้เครื่องมือกับตัวอย่าง 30 คน นาผลมาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรของสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
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(ตัวอย่าง การเรียบเรียงเนื้อหาสาระในบทที่ 3)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ………………………………………………….ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้วิธีการวิจัย
......................ได้นาเสนอตามวัตถุประสงค์ โดยในแต่ละวัตถุประสงค์ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ 1 …………………………………………………………………
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ..........................................................................
จานวน............คน ในปีการศึกษา............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.1.2 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ .....................................................................
จานวน............คน ในปีการศึกษา........................กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 30) ประกอบด้วยผู้บริหาร จานวน ……. คน และ
ครูผู้สอน จานวน …… คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
และการเทียบสัดส่วนตามขนาดของ........ ดังรายละเอียดในตารางที่ …….
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม........................
เกี่ยวกับ……………………………………………………………………………………………………………………
สังกัด………………………………………………………………………………………………….. แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ ……………………………………………………………….
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ………………………………………………………………...
……………………………………………………………. ประกอบด้วย ……… จานวน …… ด้าน ได้แก่ ………………
ด้าน ……………………….ด้าน …………………….. และ ด้าน……………………………………………………………….
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert, 1961: 189) ซึ่งกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ……………………………. อยู่ระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ……………………………. อยู่ระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง ……………………………. อยู่ระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ……………………………. อยู่ระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง ……………………………. อยู่ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open End) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะใน
การ…….…………………………………………………………………..………………………………………………………….…
3.2.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ………………………………………………………………….
2) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) นาร่างแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ……………………………..
4) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว
นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน ….. ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา )Content Validity)
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนดังนี้
1+ หมายถึง
……………………………………………………………….
0 หมายถึง
……………………………………………………………….
-1 หมายถึง
……………………………………………………………….
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5) นาแบบสอบถามที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง )Index
of Item Objective Congruence: IOC) และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6ขึ้นไป และ 0
แก้ไขปรับปรุงข้อคาถามตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพบว่า ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ )Try Out) กับ……………………..
……………………………………………………….. ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน …… คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) 2545 ,บุญชม ศรีสะอาด): (99 พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ ……….
7) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล…………………………………………………………….….
3.3.2 ผู้วิจัยประสานงาน…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3.3 ผู้วิจัยส่งแบบทดสอบ จานวน........ชุด ทาง…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3.4 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และนาข้อมูลจากแบบสอบถามไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจานวนและร้อยละ
3.4.2 วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ …………………………………………………………………...........
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และแปลผลของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) ดังต่อไปนี้

29
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง …………….อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง …………….อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง …………….อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง …………….อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง …………….อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ……………………………………………………….....
………………………………………………………………..……ตามประเด็นคาถามและนาเสนอเป็นความเรียง

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงของแบบสอบถามใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (Index
Item Objective Congruence: IOC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2537: 167) โดยใช้สูตรดังนี้

เมื่อ

IOC
N

แทน
แทน
แทน

ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ผลรวมคะแนนความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ

2) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117) โดยใช้สูตรดังนี้

เมื่อ

a

K

แทน
แทน

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จานวนข้อของเครื่องมือวัด

แทน

ความแปรปรวนของแต่ละข้อ

แทน

ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) ค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 104) โดยใช้สูตรดังนี้

เมื่อ

........
........
........
........

แทน
แทน
แทน
แทน

.............
.............
.............
.............

2) ค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 104) โดยใช้สูตรดังนี้

เมื่อ

........
........
........
........

แทน
แทน
แทน
แทน

.............
.............
.............
.............

3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 104) โดย
ใช้สูตรดังนี้

เมื่อ

........
........
........
........

แทน
แทน
แทน
แทน

.............
.............
.............
.............
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4) การวิเคราะห์ ค่าสั มประสิทธิ์ส หสั มพันธ์แบบเพียร์สั น (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) )………………. ,ปี: เลขหน้า( โดยใช้สูตรดังนี้

เมื่อ

........
........
........
........
........
........
........

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

5) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากรสองกลุ่มโดยใช้
สถิติทดสอบทีแบบอิสระ (t-test Independent) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2547: 79 – 80) โดยใช้สูตร
ดังนี้
(1) กรณีที่ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน โดยใช้สูตรดังนี้
t

โดยที่
เมื่อ t

m1
m2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติทดสอบที
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้ของกลุ่มที่ 1
เฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้ของกลุ่มที่ 2
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลของกลุ่มประชากรกลุ่มที่ 1
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลของกลุ่มประชากรกลุ่มที่ 2
ความแปรปรวนรวม (Pooled Variances)
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แทน
แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2

(2) กรณีที่ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากัน โดยใช้สตู รดังนี้
t

โดยที่
เมื่อ

t

แทน

ค่าการแจกแจงของ t (t-distribution)

แทน

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้ของกลุ่มที่ 1

แทน

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้ของกลุ่มที่ 2

m1 แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลของกลุ่มประชากรกลุ่มที่ 1
m 2 แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลของกลุ่มประชากรกลุ่มที่ 2
แทน

ความแปรปรวนของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่ 1

แทน

ความแปรปรวนของข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่ 2

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากรมากกว่าสอง
กลุ่มขึ้นไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: OneWay ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2547: 79 – 80) โดยใช้สูตร
ดังนี้
1)

MSb
F  MS
w
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เมื่อ

........
........
........
........

แทน
แทน
แทน
แทน

.............
.............
.............
.............

2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’׳s
Method) )บุญชม ศรีสะอาด2550 ,: 55) โดยใช้สูตรดังนี้
CV d 

เมื่อ

 k  1 F  MSw 
........
........
........
........

แทน
แทน
แทน
แทน

.............
.............
.............
.............

 
1

ni

1
n

j
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การเขียนบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนบทที่ 4 เป็นการนาเอาผลของการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลผล การเขียนในส่วนนี้
จะน าผลการวิ เคราะห์ ม ากล่ า วตามล าดั บ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บความมุ่ ง หมายของการวิ จั ย หรื อ
สมมติ ฐ านของการวิจั ย ที่ตั้งไว้ ในการน าเสนออาจนาเสนอในรูปของตาราง กราฟ แผนภู มิห รื อ
ภาพประกอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยผู้วิจัยจะต้องอธิบายความหมายของสิ่งที่ได้นาเสนอ
ให้ผู้อ่านเข้าใจ
ในการเขียนบทที่ 4 มีแนวปฏิบัติที่ควรคานึง ดังนี้
1) ควรยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นกรอบในการแบ่งตอน เพื่อนาเสนอข้อมูลในบทที่
4 เช่น ถ้ามีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรจาแนกเป็น 3 ตอน
เพื่อให้สะท้อนข้อมูลตอบคาถามทีละวัตถุประสงค์
2) ในกรณีที่สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้บ่อยครั้งในการนาเสนอข้อมูล ควรนิยามหรือให้
ความหมายไว้ตอนต้นบทอีกครั้งหนึ่ง (แม้ว่าจะแสดงไว้ใ นส่วนนาของรายงานการวิจัยครั้งหนึ่งแล้ว ก็
ตาม) เช่น
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
S.D.
n

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างและประชากรจากัด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างและประชากรจากัด
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ โดยให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของการวิจัยหรือสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งอาจนาเสนอในรูปของตาราง กราฟ แผนภูมิ
หรือภาพประกอบ แล้วแต่ความเหมาะสม
ในกรณีที่นาเสนอด้วยตาราง จะต้องมีคาอ่านตารางไม่ยาวเกินความจาเป็น โดยให้อ่านผล
ที่เด่นหรื อด้อยที่ควรเน้ น ไม่ควรอ่านทุกข้อจนคาอ่านตารางยาวเกินความจาเป็น ในการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยควรแบ่งสาระออกเป็นตอนๆ ตัวอย่างเช่น
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบปัญหาการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จาแนก
ตามเพศ สาขาวิชาที่ศึกษา
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะปัญหาเพิ่มเติมของนักศึกษา เป็นต้น
ในบทที่ 4 ถ้าเป็นการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง มีข้อควรคานึงต่อไปนี้
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1) ลักษณะของตาราง ต้องเป็นไปตามหลั กเกณฑ์รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์
2) เมื่อเสนอตารางแล้ว จะต้องมีคาอ่านตารางใต้ตารางให้อ่านผลที่เด่นหรือด้อยที่ควร
เน้น ไม่ควรอ่านผลทุกข้อจนคาอ่านตารางยาวเกินความจาเป็น พึงระลึกว่าข้อมูลในตารางนั้นก็คือผล
ที่ผู้วิจัยนาเสนอต่อผู้อ่านแล้ว คาอ่านตารางเป็นเพียงส่วนประกอบที่ต้องการชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นเป็น
พิเศษเท่านั้น และคาอ่านตารางที่อ่านจากผลที่สาคัญนั้น จะเป็นผลไปถึงการเขียนสรุปผลการวิจัยใน
บทที่ 5 ซึ่งจะเป็นการนาเอาคาอ่านตารางไปสรุปอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผลไปถึงการอภิปรายใน
ตอนท้ายอีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องเข้าใจถึงผลที่สาคัญของการวิจัยที่ตนพบ เพื่อจะได้อ่านตารางได้
อย่ างถูกต้องเหมาะสม ในการอ่านตารางใต้ตารางในบทที่ 4 ให้ อ่านในลั กษณะของการแปลความ
(Translation) เท่านั้น กล่าวคือ แปลความเชิงสถิติเป็นหลักไม่ควรตีความ (Interpretation) หรือ
ขยายความ (Extrapolation)
3) ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบ ตารางเสนอผลการเปรียบเทียบตามตัวแปรต่าง ๆ ที่
ผู้วิจัยกาหนดไว้ ซึ่งค่าสถิติที่นิยมใช้เปรียบเทียบก็มีค่า t–test, ค่า F–test, ค่า (ไคสแควร์) การนาเสนอ
ตาราง ผู้วิจัยต้องแสดงผลในตารางให้ถูกต้อง มีการแสดงค่าสถิติที่จาเป็นให้ครบถ้วนโดยอาจเลือก
รูปแบบการเสนอรูปแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสม แต่สามารถเลือกสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เมื่อเลือก
รู ป แบบการเสนอตารางที่ เป็ น การเปรีย บเที ยบตามความเหมาะสม ให้ เ ลื อกเสนอรู ปแบบนั้ น ๆ
ตลอดไปทุกตาราง ใต้ตารางที่เป็นการเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ นั้น ให้แสดงค่าสถิติ ค่าแห่งความ
เป็นอิสระ (Degrees of Freedom) และค่านัยสาคัญ
สาหรับเครื่องหมาย *, ** นั้น ให้ใส่กากับไว้ที่ตัวเลขที่เป็นค่าสถิติซึ่งมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญที่ปรากฏในตัวตารางโดยที่
* หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4) ในกรณีที่การเสนอข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลจานวนมาก ให้นาเสนอเป็นตอน ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5) ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง อาจเสนอผลที่เด่นหรือด้อย
ในลั ก ษณะของการแปลความ (Translation) ก่ อ น เพื่ อ ชี้ ใ ห้ ผู้ อ่ า นเห็ น เป็ น พิ เ ศษ แล้ ว จึ ง เสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบ
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รายการ

(ตัวอย่าง การสร้างตารางในบทที่ 4)
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
X

เส้นหัวตารางและท้ายตาราง ใช้เส้นคู่ ขนาด ½ พ. นอกนั้นใช้เส้นเดี่ยว เป็นตารางแบบปิด

เฉลี่ย
กรณีตารางที่นาเสนอข้อมูลไม่หมดในหน้าเดียว ให้นาไปสร้างหน้าใหม่ โดยจะต้องมีชื่อ
ตารางและหัวตารางรูปแบบเดียวกัน ทุกหน้า และให้ใช้เส้นเดี่ยวท้ายตารางที่ยังนาเสนอข้อมูลไม่หมด

รายการ

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

ตารางในหน้า 1-.... (ข้อมูลไม่หมด) ท้ายตารางจะใช้เส้นเดี่ยว

รายการ

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

ตารางในหน้าสุดท้าย (ข้อมูลครบถ้วน) ท้ายตารางจะใช้เส้นคู่
เฉลี่ย
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(ตัวอย่าง การเรียบเรียงเนื้อหาสาระในบทที่ 4)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “.......................................................................................................” โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมา
ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ
ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของ........................................................................
................................................................................................................................................................
4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการนาเสนอและแปลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์และ
อักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย ดังนี้
แทน ค่าผลรวมของคะแนนในกลุ่ม
X
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample)
df
แทน ชั้นของความอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน ค่าสถิตทิ ดสอบที (t-test)
F
แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test)
SS
แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Sum of Squares)
MS
แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square)
P-Value แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significant)
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

......................
......................
......................

......................
......................
......................

......................
......................
......................

......................
......................
......................

......................
......................
......................
......................
.
.....................
......................
......................
......................

......................
......................
......................
......................

1. เพศ
1.1 .....
1.2 .....
2. ตาแหน่ง
2.1 ....
2.2 ....
รวม
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.1 ....
3.2 ....
3.3 ....
รวม
4. ขนาดโรงเรียน
4.1 ....
4.2 ....
4.3 ....
รวม

......................
......................
.......................
.....................

จากตารางที่ 4.1 พบว่า..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของ...............................................................
......................................................................................................................................
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

รายการ

X

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

เฉลี่ย
เว้นว่าง 1 บรรทัด (16 พอยต์)

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ............................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
(กรณีตาราง ที่ต้องมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล)
ข้อมูลบุคลากร
รายการ
ผู้บริหาร
ครู

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอธาตุพนม (2562: 8-9) หรือ
ที่มา: ฉันทยา มันทะ และ อภิกนิษฐา นาเลาห์ (2559: 38)

นักเรียน
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4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………......
(ตัวอย่าง ตารางผลการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test แบบ Indenpendent)
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test แบบอิสระ
รายการ
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
4. …………………………
5. …………………………
6. …………………………
7. …………………………
8. …………………………
9. …………………………
10. ……………………….
เฉลี่ย

ผู้บริหาร

ครู

X1

S.D.

X2

S.D.

……….
………..
……….
……….
………..
……….
………..
………..
………..
………..
………

……….
………..
……….
……….
………..
……….
………..
………..
………..
………..
………

……….
………..
……….
……….
………..
……….
………..
………..
………..
………..
………

……….
………..
……….
……….
………..
……….
………..
………..
………..
………..
………

t

P-Value

……….
………..
……….
……….
………..
……….
………..
………..
………..
………..
………

……….
………..
……….
……….
………..
……….
………..
………..
………..
………..
………

ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของสภาพการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมพบว่า สถานภาพที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกันในทุกด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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(ตัวอย่าง ตารางเสนอผลการเปรียบเทียบค่าสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent))
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ
กรณีประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ให้นาเสนอดังนี้
การอบรม/การสอน
X
ก่อนการอบรม/ก่อนการสอน
หลังการอบรม/หลังการสอน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.

df

̅

SD

t

P-Value

จากตารางที่ 4.4 พบว่า...............................................................................(ช่องสุดท้ายแสดงค่า t
ให้ทาการสรุปผลโดยใช้ค่า t ที่คานวณได้ เปรียบเทียบกับค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง)

หมายเหตุ : โดยที่ 𝐷̅ หมายถึง Mean difference
SD หมายถึง S.D. ของ Mean difference
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(ตัวอย่าง ตารางเสนอผลเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test))
ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติทดสอบเอฟ
รายการ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

3. ด้านสื่อการเรียนการสอน

เฉลี่ย

แหล่งความ
ผันแปร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

P–value

...……
………
………
...……
………
………
...……
………
………
...……
………
………

...……
………
………
...……
………
………
...……
………
………
...……
………
………

...……
………

...……
………

...……

...……
………

...……
………

...……

...……
………

...……
………

...……

...……
………

...……
………

...……

*0.0 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ *1
0.05 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ *
จากตารางที่ 4.5 พบว่า...................................................................................(ในช่องสุดท้าย
แสดงค่า P-value คือ ค่าความน่าจะเป็น ถ้าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ : การอธิบายใต้ตาราง ให้สรุปและนาเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตัวเลขในตารางง่ายกว่า
การดูตาราง ไม่ใ ช่นาเอาตัว เลขมาอธิบายซ้า และค่า สถิติที่นามาเขียนในตาราง ให้ใช้ทศนิยม
3 ตาแหน่ง ยกเว้น ค่า และ S.D. ให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่งได้
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(ตัวอย่าง ตารางเสนอผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ กรณีระบุค่า P-value)
ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
เกี่ยวกับ......................................................................... ด้าน..........................................
จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ประสบการณ์
การทางาน
น้อยกว่า 5 ปี

x
4.702

น้อยกว่า 5 ปี
4.701
-

5 - 10 ปี

4.844

-

5 - 10 ปี
4.841
-0.133*
(0.000)
-

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

4.857

-

-

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
4.852
-0.145*
(0.000)
-0.012*
(0.000)
-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ตัวอย่าง ตารางเสนอผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ กรณีไม่ระบุค่า P-value)
ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
เกี่ยวกับ......................................................................... ด้าน..........................................
จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี
การทางาน
x
4.701
น้อยกว่า 5 ปี
4.702
5 - 10 ปี
4.844
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 4.857
0.05 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ *

5 - 10 ปี
4.841
-0.133*
-

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
4.852
-0.145*
-0.012*
-

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ..........................................................................................................
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................................................................................................................................................................

4.4 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ................................................
......................................................................................................................................
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ในแต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้
4.4.1 ด้าน…...........................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
4.4.2 ด้าน..............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
4.4.3 ด้าน.............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................
4.4.4 ด้าน..............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................

การเขียนบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การเขียนบทที่ 5 เป็นการสรุปงานวิจัยทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมอภิปรายผลการวิจัย
เพื่อหาข้อสรุปและลงความเห็นผลการวิจัยที่ได้ รวมทั้งเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้และการทา
วิจัยต่อไป การเขียนในบทนี้ประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย และวิธีการดาเนินการวิจัย
2. สรุปผลการวิจัย
3. อภิปรายผลการวิจัย
4. ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

45
รายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย ให้สรุปสาระสาคัญของบทที่ 1
และ 3 เฉพาะสาระสาคัญจากบทที่ 3 ให้สรุป ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คืออะไร มีลักษณะอย่างไร
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติอะไรบ้าง เขียนเป็นความเรียงแบบสั้นๆ
เท่าที่จาเป็น
2. สรุปผลการวิจัย ให้เขียนแยกผลการวิจัยเป็นข้อๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า แต่
ละวัตถุประสงค์พบอะไรบ้าง ถ้ามีข้อค้นพบหลายข้อให้แบ่งเป็นหัวข้อย่อยภายใต้วัตถุประสงค์นั้นๆ
หากมีสมมติฐาน ควรสรุปว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ ส่วนการอธิบายให้นาไปไว้ในการอภิปราย
ผลการวิจัย
3. อภิปรายผลการวิจัย เป็นส่วนที่มีความสาคัญที่ผู้วิจัยจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ เพื่อตั้ง
ข้อสั งเกตและให้ ความเห็น ว่า ทาไมเป็นเช่นนั้น โดยจะต้องนาหลั กการ เหตุผล ทฤษฎี ตลอดจน
ผลการวิจัยของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 นามาอ้างอิง วิพากษ์ วิจารณ์การวิจัยของตนเอง
ดังนั้นในการอภิปรายผล จะต้องจับเอาเฉพาะผลการวิจัยจากการตั้งสมมติฐานเป็นสาคัญ วิธีที่ดีที่สุด
คือ ยกสมมติฐ านและผลการทดสอบมาอภิปรายเป็นเรื่องๆ หรือเป็นข้อๆ ถ้ากรณีที่การทดสอบ
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การอภิปรายผลก็สามารถที่จะอ้างอิงหลักฐานได้ แต่ถ้าการทดสอบสมมติฐาน
เกิดไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยจะต้องหาเหตุผลจากงานวิจัยอื่นมาสนับสนุนให้มีน้าหนักน่าเชื่อถือได้
4. ข้อเสนอแนะ เป็นการนาผลที่ได้จากการวิจัยหรือปัญหาต่าง ๆ จากการวิจัย เพื่อ ชี้
แนวทางให้ผู้อ่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการทาวิจัย
ต่อ ไป ส่ วนนี้ ผู้ วิ จั ยจะเสนอแนะแนวทางที่พึ งปฏิบั ติ ส าหรั บบุคคลหรื อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง ทั้ งนี้
ข้อเสนอแนะจะต้องเป็น ผลมาจากงานวิจัย ที่ค้นพบเท่านั้น ไม่ใ ช่ม าจากความรู้สึก ส่ว นตัว ดังนั้น
ก่อนเสนอแนะควรกล่าวนาเบื้องต้นก่อนว่า ผลการวิจัยที่ได้เป็นอย่างไร ผู้วิจัยจะเสนอแนะอย่างไร
ข้อเสนอแนะอีกส่วนหนึ่ง คือ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งอาจได้จากกรณีที่ผู้วิจัยพบ
ประเด็น ที่น่า สนใจอื่น ๆ ที่ค วรศึก ษาเพิ่ม เติม หรือ พบความผิด พลาดในการควบคุม ตัว แปร
ในบางประเด็น จึ งเสนอแนะไว้ให้ ศึกษาต่อ เพื่อผลการวิจัยที่ชัดเจนก่ อนและเพื่อเป็นข้อมูล
ในการศึกษาในลาดับต่อไป ข้อเสนอแนะมีลาดับหัวข้อในการเขียน ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ เป็นการชี้แนะแนวทางในการนาผลการวิจัยไปใช้
ซึ่งจะต้องเขียนให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้นาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป เป็นการชี้แนะแนวทางในการทาวิจัยต่อไป ซึ่ง
จะต้องเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไป เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาการวิจัย
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สามารถปฏิบัติตามได้จริง และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนาไปทาการวิจัยได้ คื อ ควรชี้แจงว่าจะ
ศึกษาเพิ่มเติมอย่างไร
เมื่อนักศึกษาเขียนบทที่ 4 และ บทที่ 5 แล้วเสร็จ และนาไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อแก้ไขพร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (Abstract) จนเสร็จ
สมบูรณ์ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี้ นักศึกษาพร้อมที่จะสอบปากเปล่า (Oral Examination)
ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปากเปล่าต่อบัณฑิตศึกษา และหากคณะกรรมการสอบให้ปรับปรุงแก้ไข
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิ พนธ์ นักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการสอบแนะนา แล้วส่ ง
ต้นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนาต้นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขส่งบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
เมื่อคณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ แนะนาความถูกต้องของรูปแบบให้นักศึกษา
แก้ไขให้ถูกต้อง และนาเสนอเพื่อขอรับการอนุมัติให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ลงนาม
รับรอง แล้วจัดทารูปเล่มส่งบัณฑิตศึกษาตามรูปแบบและจานวนที่กาหนด และเพื่อเป็นการเผยแพร่
งานวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาจึงควรสรุปย่อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของตน แล้วส่งเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่นักศึกษาเป็นข้าราชการอาจจะสรุปส่งหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
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(ตัวอย่าง การเรียบเรียงเนื้อหาสาระบทที่ 5)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (naeM) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และ …........….(เขียนเป็นความเรียงเพียงหนึ่งย่อหน้า).....................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา .........................................................................................................................
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1.1 ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
5.1.2 ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
5.1.3 ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.1.4 ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5.2 อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย ................................................................................................................
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.2.2 ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.2.3 ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .......
5.2.4 ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ (บุคคลหรือหน่วยงาน)...............
................................................................................................................................................................
1.1 ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ส่วนประกอบตอนท้ายรายงานวิจัย
ส่วนประกอบตอนท้ายรายงานวิจัยประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติผู้วิจัย
1. บรรณานุกรม คือ ส่วนที่รวบรวมรายการวัสดุอ้างอิงทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้นามา
ประกอบ การเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ดังนั้นรายการที่ปรากฏในการอ้างอิงทุกรูปแบบ
ที่กล่าวไว้ในส่วนเนื้อหาจะมาปรากฏรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในบรรณานุกรมนี้ บรรณานุกรมจะ
อยู่ต่อบทสุดท้ายของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
2. ภาคผนวก คือ ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนเนื้อเรื่องในวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่
ผู้วิจัยนามาแสดงประกอบไว้ เพื่อให้เนื้อหาของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภาคผนวก
จะมีหรือไม่นั้นแล้วแต่ความจาเป็น ถ้ามีให้พิมพ์ต่อจากบรรณานุกรม และมีหน้าบอกตอนด้ วย เนื้อหา
ในภาคผนวกสาหรับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์นั้น อาจจะเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย จดหมายที่
ใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รายชื่อโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล รายชื่อของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ค่าสถิติบางส่วนที่ไม่จาเป็ นต้องแสดงไว้ในส่วนเนื้อหา แต่
อาจจะมีผู้อ่านบางคนอาจต้องการข้อมูลเหล่านั้น ผู้วิจัยพึงนามาแสดงไว้ในภาคผนวกด้วย ให้มีหน้าบอก
ตอนคั่นเฉพาะภาคผนวก ซึ่งเป็นหน้าที่มีเพียงหัวข้อหรือหัวข้อเรื่องตอนหนึ่งๆ เท่านั้น ส่วนมากจะ
พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้านั้น ๆ ก่อนจะถึงหน้าที่เป็นเนื้อหาของส่วนนั้น ๆ
3. ประวัติผู้วิจัย คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้วิจัย ที่มีไว้เพื่อ
ความสะดวกในกรณีที่มีผู้ต้องการติดต่อกับผู้วิจัย
4. ภาพประกอบ
1) ภาพประกอบ คือ ภาพที่ใช้ประกอบการอธิบายเนื้อเรื่อง มีห ลายประเภท เช่น
ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ
2) ภาพประกอบแต่ละภาพ จะต้องมีเลขที่ของภาพ และมีชื่อคาอธิบายภาพกากับไว้
ใต้ภาพประกอบ การจัดรูปภาพและข้อความประกอบ ให้จัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งหมด โดย
เรียงลาดับหมายเลขของภาพตามบท ให้พิมพ์ตัวอักษรหนา (Bold) ที่คาว่า ภาพที่และเลขที่ของภาพ
ให้พิมพ์ชื่อภาพห่างจากเลขที่ของภาพโดยเว้นระยะห่าง 2 เคาะ
3) ในการน าภาพประกอบมาอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะต้องเป็นภาพที่
ได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ หรื อ วารสารวิ ช าการ หากน ามาจากหนั ง สื อ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
จากเจ้าของหนังสือแล้วเท่านั้น
4) ในการนาภาพประกอบมาอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ หากเป็นภาพที่อ้างอิง
จากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ใต้ชื่อภาพ
5) หากเป็ น ภาพที่ผู้ วิจัยถ่ายภาพเอง จะต้องพิมพ์ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัย และอ้างอิง
สถานที่ ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ
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6) ในการนาภาพมาประกอบอ้างอิง จะเป็นภาพสีหรือขาวดาก็ได้ ต้องเป็นภาพที่มี
ความคมชั ด ไม่เบลอหรื อเลื อนรางหรือ มีรอยเปื้อ นบนภาพ ห้ า มใช้ วิธีติ ด แปะด้ว ยกาว พิ มพ์บ น
กระดาษให้ชัดเจน และการพิมพ์ภาพให้พิมพ์เป็นขาวดา โดยใช้การพิมพ์แบบเลเซอร์เท่านั้น
7) ให้เว้นระยะบนและใต้ภาพให้เหมาะสม และใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
(ตัวอย่าง บรรณานุกรม)

บรรณานุกรม
กรมวิช าการ./(2551)./แนวทางการบริห ารจัด การหลัก สูต รตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551./โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กรองทอง/จิรเดชากุล./(2550)./คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน./ธารอักษร.
ฯลฯ

(ตัวอย่าง ในกรณีบรรณานุกรมมีหน้า ให้เพิ่มคาว่า “(ต่อ)” ทุกหน้า)

บรรณานุกรม (ต่อ)
________./(2551)./เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4)./เพชรเกษมการพิมพ์.
________./(2552)./การออกแบบการสอนและบูรณาการ./เพชรเกษมการพิมพ์.
Popruk, Pintong and Radomyos. (2013). Diversity of Blastocystis Subtypes in Humans.
The Journal of Tropical Medicine and Parasitology, 36(2), 88-97.
ฯลฯ
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(ตัวอย่าง ภาคผนวก)

ภาคผนวก

ภาคผนวกในแผ่นแรก ให้พิมพ์คาว่า “ภาคผนวก” และจัดไว้กึ่งกลางของกระดาษ โดยใช้
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 22 พอยต์

ภาคผนวก//ก
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย

ภาคผนวกในแผ่นที่สอง ให้พิมพ์คาว่า “ภาคผนวก//ก .............................” และจัดไว้
กึ่งกลางของกระดาษ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 พอยต์ และเรียงลาดับเอกสารในหน้า
ถัดไปจาก ภาคผนวก ก

ภาคผนวก//ข
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคผนวกในแผ่นที่สอง ให้พิมพ์คาว่า “ภาคผนวก//ข .............................” และจัดไว้
กึ่งกลางของกระดาษ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 พอยต์ และเรียงลาดับเอกสารในหน้า
ถัดไปจาก ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก//ค
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวกในแผ่นที่สอง ให้พิมพ์คาว่า “ภาคผนวก//ค .............................” และจัดไว้
กึ่งกลางของกระดาษ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 พอยต์ และเรียงลาดับเอกสารในหน้า
ถัดไปจาก ภาคผนวก ค

ภาคผนวก//ง, จ, ฉ.......
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องแนบในภาคผนวก

ภาคผนวกในแผ่นที่สอง ให้พิมพ์คาว่า “ภาคผนวก//ง, จ, หรือ ฉ ......................” และจัดไว้
กึ่งกลางของกระดาษ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 พอยต์ และเรียงลาดับเอกสารในหน้า
ถัดไปจาก ภาคผนวก ง, จ, ฉ..................... ตามลาดับ
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(ตัวอย่าง ประวัติผู้วิจัย)

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
สถานที่อยู่

ให้ระบุคานาหน้าด้วย เช่น นาย, นาง, นางสาว, ยศ ต่าง ๆ ฯลฯ
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้ พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์
E-mail: xxxx@gmail.com
สถานที่ทางาน
ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในขณะนั้น เช่น โรงเรียน.............................
อาเภอ.........................จังหวัด................................บริษัท....................จากัด
....................................................รหัสไปรษณีย์...................
ตาแหน่งหน้าที่การงาน ถ้าปฏิบัติงานโดยเป็นข้าราชการหรือพนักงานในบริษัทเอกชนให้ระบุ
ตาแหน่งในขณะนั้น เช่น อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา

ให้ระบุปีที่สาเร็จการศึกษา วุฒิที่ได้รับ และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
เรียงจากวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดไปหาต่าสุด
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(ตัวอย่าง การอ้างอิงรูปภาพในงานวิจัย

ภาพที่ 2.1/ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
ที่มา:/นงลักษณ์/วิรัชชัย/และสุวิมล/ว่องวาณิช/(2544:/12)

Figure 2.2 The life cycle of Blastocysts spp. In humans and many animal hosts
Source: Supaluk Popruk, Ai-rada Pintong, & Prayong Radomyos (2013: 89)
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การอ้างอิงและบรรณานุกรม

1. การอ้างอิง
การอ้างอิง หมายถึง การนาสารสนเทศซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ทฤษฎี ข้อมูลมาประกอบใน
ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัย เป็นการบอกแหล่งที่มาของสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และเป็นการให้เกียรติแก่ เจ้าของ
องค์ความรู้ ความคิดที่นามาอ้างนั้น
สารสนเทศที่นามาอ้างอิงในทางวิชาการส่วนมากอยู่ในสิ่งที่พิมพ์ต่าง ๆ เช่น ตารา เอกสาร
งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ฯลฯ นอกจากนั้นอาจอยู่ในโสตทัศนวัสดุและอิเล็กทรอนิกส์
เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง ซี ดีรอม เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เมื่ออ้างอิง
แล้วต้องรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนเป็นบรรณานุกรม ซึ่งเป็นส่วนประกอบตอนท้ายของวิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์
คาว่า “การอ้างอิง” นั้น โดยปกติแล้วผู้อยู่ในวงวิชาการจะนึกถึง “เชิงอรรถ” แต่ที่จริงแล้ว
“บรรณานุกรม” ก็คือ รายการนิเทศที่นามาอ้างอิงทั้งหมดนั่นเอง เชิงอรรถเป็นการลงรายการอ้างอิง
เพียงส่วนย่อๆ ส่วนบรรณานุกรม จะให้รายละเอียดทั้งหมดของเชิงอรรถ แต่ละรายการและจัดทา
บรรณานุกรมไว้ท้ายบทหรือท้ายเล่ม ต่อจากเนื้อหาบทสุดท้าย ตามรูปแบบที่สถาบันการศึกษาหรือ
สมาคมวิชาชีพนั้นกาหนดขึ้นใช้

2. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาหรือการอ้างอิงระบบนาม-ปี หรือระบบ APA
การอ้างอิงระบบนาม ปีหรือระบบ-APA (American Psychological Association) เป็น
การระบุ แหล่งที่มาของข้อความไว้ในวงเล็ บแทรกอยู่กับเนื้อหาในตาแหน่งที่มีการอ้างอิง สมาคม
จิตวิทยาอเมริกันเป็นผู้กาหนดแบบแผนการอ้างอิงระบบนี้ ปัจจุบันระบบนาม ปี หรือระบบ-APA เป็น
ระบบที่ได้รับความนิยมมาก เพราะสะดวกและประหยัดเนื้อที่ในการพิมพ์ มีรูปแบบการลงรายการ
ง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติ ข้อสาคัญในการอ้างอิงระบบนี้นอกจากระบุนามผู้เขียน ปีที่พิมพ์แล้ว
จะต้องระบุหน้าที่อ้างไว้ด้วย
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จรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการนาข้อมูลหรือเนื้อหามาอ้างอิง
1) การอ้างอิง ต้องอ้างอิงจากแหล่งต้นเรื่องของจริง ไม่อ้างใน, ไม่อ้างถึงใน, ไม่
cited in, ไม่อ้างจากบทคัดย่อ และไม่อ้างอิงจากเอกสาร ม .ป.ป. (ไม่ปรากฏปีพิมพ์) และ ม.ป.พ. (ไม่
ปรากฏสถานที่พิมพ์)
2) การอ้างอิง ห้ามใช้คาว่า “ดัดแปลงจาก” เพราะถือว่าเป็นการแปลงเอกสาร
3) การอ้ า งอิ ง รู ป ภาพ แผนภาพ แผนภู มิ กรอบแนวคิ ด ต้ อ งน ามาจาก
วารสารวิชาการเพราะถือว่าเผยแพร่แล้ว )journal หมายถึง เผยแพร่(
4) การอ้ า งอิ ง หากน ามาจากต ารา หนั งสื อ ที่ มี เ จ้ าของจะต้ อ งขออนุ ญ าตก่ อ น
)cited by permission) หรือหากไม่มีเจ้าของตารา หนังสือ ให้ขออนุญาตสานักพิมพ์ และจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของตารา หนังสือ หรือสานักพิมพ์ เป็นลายลักษณ์อักษร
5) ไม่ควรอ้างอิงจากเว็บไซต์ ควรอ้างอิงจากงานต้นฉบับจริง ยกเว้นงานด้าน IT ใช้
เพื่อยกตัวอย่าง
การอ้างอิงระบุ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของวัสดุ อ้างอิงไว้ในวงเล็บแทรก
เนื้อหาและไว้วางในตาแหน่งที่เหมาะสม ดังตัวอย่าง
ประเวศวะสี//2529:/16 เน้นความสาคัญของสารนิเทศในสังคมยุคโลกาภิวัตน์เทียบเท่า
อานาจ ใครมีสารนิเทศมากกว่าย่ อมมีอานาจมากกว่าผู้ อื่น การรู้เขารู้เ รา รบกี่ครั้งก็มีโ อกาสชนะ
มากกว่าแพ้ เพราะมีสารนิเทศของฝ่ายตรงข้ามอย่างละเอียดลึกซึ้งนั่นเอง...
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หลักการของอ้างอิงโดยการลงรายการสาคัญ 3 ส่วน คือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่
อ้างอิง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
1) การอ้ า งอิ ง หนั ง สื อ ทั้ ง เล่ ม ถ้ า ผู้ เ ขี ย นเป็ น ชาวไทยให้ เ ขี ย นระบุ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง และ
นามสกุล ถ้าผู้เขียนเป็นชาวต่างชาติให้ระบุเฉพาะนามสกุล ชาวไทยถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุ
เฉพาะนามสกุล เช่นเดียวกัน ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
……………………………....... / (ชื่อ/สกุล ผู้แต่งชาวไทย,/ปีที่พิมพ์:/หน้า)
……………………………....... (ลมุล/รัตตากร,/2550:/2-3) หรือ
หมายเหตุ
ชื่อ/สกุลผู้แต่งชาวไทย (ปีที่พิมพ์:/หน้า).............................................
/ = พิมพ์เว้น 1 ตัวอักษร
ลมุล/รัตตากร/(2550:/2-3) ……………………………………………………
// = พิมพ์เว้น 2 ตัวอักษร
หรือ
: = ทวิภาค
…………………………....... /(สกุลผู้แต่งชาวต่างชาติ,/ปีที่พิมพ์:/หน้า)
; = อัมภาค
……………………………)/ .......Kid,/1987:100(
, = จุลภาค
หรือ
. = มหัพภาค
“…’= เครื่องหมายอัญประกาศ
สกุลผู้แต่งชาวต่างชาติ ปีที่พิมพ์):/หน้า) ……………………………............
Kid/(1987:/100) ……………………………..............................................
2) การลงชื่อผู้แต่ง ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ถ้าเป็นคนไทยให้ลงชื่อและนามสกุล
ส่วนชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะสกุลเท่านั้น ดังตัวอย่าง
(สุวรรณ/วลัยเสถียร,/2550:/50)
(Benson,/1993:/121)
3) ผู้แต่งที่มีอิสริยยศ สกุลยศ ยศ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ และคานาหน้านามสตรี
ตามพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้คานานามสตรีให้ลงชื่อตามที่ปรากฏ เช่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ/สยามบรมราชกุมารี
ม.จ./สุภัทรดิศ ดิศกุล
พล.ต./หลวงวิจิตรวาทการ
พระยาอนุมานราชธน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ./ปฺยุตโต)
คุณหญิงแม้นมาส/ชวลิต
4) ผู้ แต่งที่เป็ นสถาบันให้ ใส่ชื่อสถาบันตามที่ปรากฏ ถ้ามีหน่ว ยงานย่อยให้ ล ง
ตามลาดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย หรือถ้าชื่อสถาบันนั้นยาวและมีอักษรย่อที่เป็นที่รู้จัก
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ยอมรับกันอย่างแพร่หลายให้ใช้อักษรย่อสถาบันนั้นแทนได้ในการอ้างครั้งต่อไป แต่การอ้างอิงครั้งแรก
ให้ใช้ชื่อเต็ม เช่น
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
กรมการฝึกหัดครู,/หน่วยศึกษานิเทศก์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,/คณะศึกษาศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน/(ก.พ.)
5) ผู้แต่ง 3 คน หรือ 3 สถาบัน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งชื่อแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ใส่
ชื่อผู้แต่งที่สอง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคไปเรื่อย ๆ จนถึงชื่อผู้แต่งรองสุดท้าย แล้วใส่คาว่า “และ”
หรือ “&” แล้วใส่ชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น
เรืองอุไร/กุศลาสัย,/จาลอง/สดเอี่ยม/และประจักษ์/ประภาพิทยากร
Neill,/Mcgarry/and/Hohl
6) ผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป หรือ 3 สถาบันขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งชื่อแรกตามด้วย
ข้อความว่า “และคณะ” “et al” ถ้าเป็นสถาบันให้ใช้คาว่า “และอื่น ๆ”
คุณหญิงแม้นมาส/ชวลิต/และคณะ
Stevenson/et/al
7) ผู้แต่งใช้นามแฝง ถ้าทราบนามจริง ให้ใส่นามจริงไว้ในวงเล็บหลั งนามแฝง ถ้า
ไม่ทราบนามจริงให้วงเล็บคาว่า “นามแฝง” หรือ “Pseud.” หลังนามแฝงนั้น
จ.ย.ส./(คุณหญิงจินตนา/ยศสุนทร)
นายตารา/ณ/เมืองใต้/(เปลื้อง/ณ/นคร)
รมณียา/(นามแฝง)
Twain/(Pseud.)
8) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบใดๆ ให้ใช้ชื่อผู้รวบรวม, บรรณาธิการ, ผู้แปลหรือ
ผู้รับผิดชอบ เช่น
ทวน/วิริยาภรณ์
ฉัตรทิพย์/นาถสุภา
Phillips
Maltly
9) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบใดๆ ให้ไปใช้ชื่อเรื่อง ชื่อบท, ชื่อบทความ, หรือ
รายการถัดไปแทนในตาแหน่งผู้แต่ง เช่น
กฎหมายตราสามดวง
คู่มือพัฒนาสตรีและเด็ก
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ภูมิศาสตร์แห่งทวีปเอเชีย
การลงปีพิมพ์ภาษาไทย ใส่เลขพุทธศักราช ภาษาอังกฤษ ใส่เลขคริสตศักราช หากไม่มีปี
พิมพ์ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d.
การลงเลขหน้า ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรของหน้าที่นาเนื้อหามาอ้างอิง หากไม่มีตัวเลขหรือ
ตัวอักษรกากับหน้าให้ใช้คาว่า ไม่มีเลขหน้า หรือ unpaged
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของวัสดุสารนิเทศประเภทต่างๆ
1) หนังสือ หนังสือแปล บทความในหนังสือ บทความในสารานุกรม บทความใน
วารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ มีรูปแบบการลงรายการ ดังนี้
(ผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/เลขหน้าที่อ้างอิง) หรือ ผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์:/เลขหน้ าที่
อ้างอิง)
(สุวรรณ/วลัยเสถียร,/2550:/20) หรือ กรองแก้ว/อยูส่ ุข, (2550:/20-30)
(Kenneth,/1998:/10) หรือ Kenneth/(1998:/10-15)
2) จุลสาร เอกสารอัดสาเนาและเอกสารไม่ตีพิมพ์ การสัมภาษณ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ให้ระบุถึงลักษณะพิเศษของวัสดุนั้นๆไว้ข้างท้ายโดยใช้รูปแบบ
ดังนี้
(ผู้แต่งหรือผู้จัดทา,/ลักษณะของวัสดุ)
(ม.ร.ว./คึกฤทธิ์/ปราโมช,/สัมภาษณ์)
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,/สไลด์)
3) บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร ให้ระบุนามผู้วิจารณ์ในรายการผู้แต่งใช้รูปแบบ
ดังนี้
(ผูFวิจารณ์,/ปีที่พิมพ์:/เลขหน้าที่อา้ งอิง) เช่น
(ชมัยภร/แสงกระจ่าง,/2550:/83)
สาหรับการลงชื่อผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ถ้าชื่อสถาบันยาวและชื่อย่อของสถาบันเป็นที่คุ้นเคย
เข้าใจอาจระบุนามสถาบันโดยใช้ชื่อเต็มในการอ้างอิงครั้งแรกโดยกากับด้วยชื่อย่อในวงเล็บและให้ใช้
ชื่อย่อของสถาบันในการอ้างอิงครั้งต่อไป เช่น
การอ้างอิงครั้งแรก
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน/(ก.พ.),/2535:/18)
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การอ้างอิงครั้งต่อมา
(ก.พ.,/2535: 72)
การอ้างเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ปีที่พิมพ์ของเอกสารแต่ละเรื่อง
ต่างกัน ให้ระบุนามผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วระบุปีที่พิมพ์พร้อมทั้งหน้าที่อ้างอิงของเอกสารแต่ละเรื่อง
โดยเรียงลาดับตามปีที่พิมพ์ และใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละเรื่อง เช่น
(สมคิด/บางโม,/2548:/30,/2550:/100)
(Anderson,/2002:/312,/2005:/60)
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ในปีเดียวกันให้ กาหนด
อักษร ก ข ค ง ตามหลังปีที่พิมพ์สาหรับเอกสารภาษาไทย และกาหนดอักษร ...a b c d … ตามหลัง
ปี ที่ พิ ม พ์ ส าหรั บ เอกสารภาษาต่ า งประเทศ และใช้ อั ก ษรเหล่ า นี้ ก ากั บ ให้ ต รงกั บ เล่ ม หนั ง สื อ ใน
บรรณานุกรมด้วยโดยกากับไว้หลังปีพิมพ์
บัตรรายการจะช่วยตอบคาถาม 3 ข้อ คือ ห้องสมุดมีหนังสือชื่อนั้นๆ หรือไม่ ห้องสมุดมี
หนังสือแต่งโดยคนนั้น ๆ หรือไม่ และห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ หรือไม่ (สุทธิลักษณ์/อาพัน
วงศ์,/2510ก:/2) ……หนังสืออ้างอิงสาหรับใช้อา่ นประกอบ หรืออ้างอิงเรื่องราวเพียงบางตอนในเล่ม
เท่านั้น มิใช่หนังสือที่ต้องอ่านกันทั้งเล่ม (สุทธิลักษณ์/อาพันวงศ์,/2510ข:/70)…
การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งต่างๆกันให้ลงรายการของเอกสารแต่ละเรื่องติดต่อ
เรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง คั่นรายการแต่ละเรื่องด้วยเครื่องหมายอัฒภาค เช่น
(กล่อมจิตต์/พลายเวช,/2531:/35;//พัชรา/สุทธิสาแดง,/2525:/83;/สุทธิลักษณ์//อาพัน
วงศ์,/2510:/86) หรืออาจใช้การเรียงลาดับปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามากได้ เช่น
(สุทธิลักษณ์/อาพันวงศ์,/2510:/86;/พัชรา/สุทธิสาแดง,/2525:/83;/กล่อมจิตต์/พลาย
เวช,/2531:/35)

3. การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรม
บรรณานุ ก รม คื อ บั ญ ชี ร ายการหนั ง สื อ และวั ส ดุ ส ารนิ เ ทศทุ ก ประเภทที่ น ามาใช้
ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ โดยจัดเรียงตามลาดับตัวอักษรของคาแรกที่ปรากฏใน /
บรรณานุกรมแต่ละรายการ การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมมีรูปแบบ ดังนี้
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1. ในหน้าแรกของบรรณานุกรม ให้ใช้คาว่า “บรรณานุกรม” โดยวางไว้กลางหน้ากระดาษ
ตอนบน หากเป็นวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ภาษาอังกฤษใช้คาว่า/“BIBLIOGRAPHY”
2. วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้หัวข้อเรื่องบรรณานุกรมเป็นภาษาไทย และ /
จั ด เรี ย งบรรณานุ ก รมที่ เ ป็ น ภาษาไทยไว้ ก่ อ นบรรณานุ ก รมที่ เ ป็ น ภาษาต่ า งประเทศ แต่ ถ้ า เป็ น
/วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาต่างประเทศให้ใช้หัวเรื่องบรรณานุกรมเป็นภาษาต่างประเทศและ
จัดเรียงบรรณานุกรมที่เป็นภาษาต่างประเทศไว้ก่อนบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย
3. จัดเรียงบรรณานุกรมตามลาดับอักษรผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบแทนผู้แต่ง หากผู้แต่งซ้ากัน
ให้จัดเรียงตามอักษรชื่อเรื่อง
4. บรรทัดแรกของแต่ละรายการพิมพ์ที่กั้นหน้าชิดซ้าย หากยาวเกินหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อ
ในบรรทัดถัดไป โดยย่อหน้าเข้าไป 8 ตัวอักษร หรือ 1.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว ในแถบเมนูไม้บรรทัด
เท่ากันทุกบรรทัดจนจบรายการนั้น ๆ
5. การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นบุคคลในบรรณานุกรม ให้ปฏิบัติดังนี้
1) อิสริยยศ สกุลยศ ยศ บรรดาศักดิ์ หรือคานาหน้านามสตรี ตามพระราชกฤษฎีกาให้
ใช้คานานามสตรี โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างพระนามหรือชื่อกับคานาหน้า
พระนามหรือชื่อเหล่านั้น เช่น
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,/สมเด็จพระ.
ดารงราชานุภาพ,/สมเด็จฯ กรมพระยา.
คึกฤทธิ์/ปราโมช,/พล.ต./ม.ร.ว.
วิจิตรวาทการ,/พล.ต./หลวง.
อนุมานราชธน,/พระยา.
แม้นมาส/ชวลิต,/คุณหญิง.
รัญจวน/อินทรกาแหง,/คุณ.
2) ไม่ต้องลงคานาหน้านามที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 5.1 เช่น นาย นาง นางสาว
ผศ .นพ .ดร .ศ.รศ .พญ .Mr., Mrs., Dr., Prof. ฯลฯ
3) ผู้ แ ต่ ง เป็ น ชาวต่ า งประเทศให้ ใช้ น ามสกุ ล เช่ น เดี ย วกับ ที่ อ้ า งอิ งไว้ โดยใส่
เครื่องหมายจุลภาคคั่น ตามด้วยชื่อต้น ชื่อกลาง ส่วนผู้แต่งคนที่ 2 และคนที่ 3 ให้ลงชื่อ นามสกุล
ตามปกติ เช่น
John/Smith
ลงรายการเป็น Smith,/J.
David/S./Landy
ลงรายการเป็น Landry,/D.S.
ทั้งนี้รวมถึงชื่อผู้แต่งคนไทยที่เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ จะลงรายการผู้แต่งโดย
ใช้นามสกุลขึ้นต้นเหมือนผู้แต่งชาวต่างประเทศ
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Chanakarn/Sinthorn ลงรายการเป็น Sinthorn,/C.
4) แต่งสามัญชนชาวไทย ใช้ชื่อ นามสกุล เช่นเดียวกับที่อ้างอิงไว้เช่น
บุญชม/ศรีสะอาด
นิรมล/อัจฉริยะเสถียร,/ร.อ./วราวุธ/ผลานันต์/และประคอง/บุญทน
Boonsong22Lekagul.
Sujin22Butdisuwan/&/Boontharee//Phoonchi.
6. การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน ให้ลงชื่อหน่วยงานคั่นด้วยจุลภาคแล้วตามด้วย
ฐานะหน่วยงาน ดังตัวอย่าง
ศิลปากร,/กรม
ราชภัฏศรีสะเกษ,/มหาวิทยาลัย
ศรีสะเกษวิทยาลัย,/โรงเรียน
7. การเขียนบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศอื่นๆให้แสดงรายละเอียดตามแบบแผนเฉพาะ
ของวัสดุสารสนเทศแต่ละประเภท รายละเอียดที่ต้องระบุไว้มี 4 ส่วน คือ
1) ส่วนผู้แต่ง ผู้บรรยาย ผู้พูด หรือผู้ขับร้อง.
2) ส่วนชื่อเรื่อง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ชื่อรายการ หรือชื่อเพลง.
3) ส่วนครั้งที่พิมพ์หรือผลิต.
4) ผู้จัดพิมพ์หรือผู้ผลิต, ปีที่พิมพ์หรือปีที่ผลิต.
8. หากวัสดุสารนิเทศที่นามาอ้างอิงไม่ปรากฏผู้จัดพิมพ์ให้ใช้คาว่า ม .ป .พ หรือ .n.p.
หมายถึง ไม่ปรากฏผู้จัดพิมพ์
9. หากไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ใช้คาว่า ม หรือ .ป.ป.n.d.

4. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม
ใช้การอ้างอิงระบบนาม–ปี หรือระบบ APA (American Psychological Association) 7th
edition ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิงให้ทั นสมัยให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
กาหนดให้นักศึกษายึดรูปแบบดังต่อไปนี้
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1) การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงไว้ใน
วงเล็บแทรกเนื้อหาและวางไว้ในตาแหน่งที่เหมาะสม
1) ผู้แต่ง 1 คน
ไทย ชื่อ/สกุล/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล,/ปี)
อังกฤษ สกุล/(ปี) หรือ (สกุล,/ปี)
… กิตติชัย รัตนะ (2549) ได้วิจัยเรื่อง…
… และได้ทาการศึกษาทฤษฎีการบริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น (Benson, 2012) …
… ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ (Megan, 1996: 121) …
หมายเหตุ: เครื่องหมาย/ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
2) ผู้แต่ง 2 คน
ไทย ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล,/ปี)
อังกฤษ สกุล/and/สกุล/((ปี) หรือ (สกุล/&/สกุล,/ปี)
… ธันยพงศ์ สารรัตน์ และ ชลธิชา โรจนแสง (2563) กล่าวถึง…
… ตามแนวคิดของ Robinson and Mary (1993) ประกอบด้วย…
… คู่มือทางพันธุศาสตร์ (Robinson & Mary,1993) …
3) ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป
ไทย ชื่อ/สกุล/และคณะ/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล/และคณะ,/ปี)
อังกฤษ สกุล/et/al./(ปี) หรือ (สกุล/et/al./ปี)
… อภิวัตน์ แสนคุ้ม และคณะ (2563) ได้วิจัยเรื่อง…
… รูปแบบการพัฒนาการศึกษา (อภิวัตน์ แสนคุ้ม และคณะ, 2563) …
… การวิเคราะห์การเกิดโรคลาไส้อักเสบ (Sookkhee et al., 2018) …
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4) ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไปการอ้างอิงมากกว่าสองแหล่งข้อมูลให้เขียนเรียงตามลาดับ
อักษร ดังนี้
… สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาธิต จันทร (2552) และ สัมฤทธิ์ พูนสุข (2550)…
… การบริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น (คณานนท์ พรหมมา, 2549; สาธร เพ็งดี, 2555) …
… ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ (Megan & Jonh, 1996; Marry et al., 2006) …
5) การอ้างอิงกรณีไม่มีชื่อผู้เขียน ดังนี้
ไทย (“ชื่อเรื่อง”,/ปีที่เผยแพร่)
อังกฤษ (“Title”,/ปีที่เผยแพร่)
… (“มะเร็งลาไส้ใหญ่”, 2563) …
… (“Crohn’s disease”, 2020) …
6) การอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ
กรณีอ้างหน้าข้อความ
ไทย ชื่อ/สกุล/(ปี,/อ้างถึงใน/ชื่อ/สกุล,/ปี) ............
อังกฤษ สกุล/(ปี,/as cited in/สกุล,/ปี)............
สมพร วงศ์วิธูน (2555, อ้างถึงใน สุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์, 2563) ….
Lin et al. (2011, as cited in Sookkhee, 2018) ….
กรณีอ้างท้ายข้อความ
ไทย ...(ชื่อสกุล/,/ปีชื่อ/อ้างถึงใน//สกุล,/ปี)....
อังกฤษ ...(สกุล,/ปี/as cited in/สกุล,/ปี).......
(สมพร วงศ์วิธูน, 2555 อ้างถึงใน สุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์, 2563) ….
(Lin et al., 2011 as cited in Sookkhee, 2018) ….
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การเขียนบรรณานุกรม ให้ระบุรายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้
ตรวจสอบ เพื่อนามาเตรียมรายงานและมีการอ้างอิง จัดเรียงตามตัวอักษร โดยรูปแบบการเขียน
เอกสารอ้างอิง ดังนี้
1) หนังสือที่เป็นรูปเล่มที่มีผู้แต่งคนเดียว ให้ใช้รูปแบบดังนี้
ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สานักพิมพ์.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สานักพิมพ์.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 12). บริษัท ไทเนรมิต อินเตอร์
โปรเกรสซิฟ จากัด.
Stebbing, L. (1993). Quality Assurance: The Route to Efficiency and Competitiveness) 3rd
ed(. Ellis Horwood.
หมายเหตุ : (1) กรณีไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
(2) สาหรับครั้งที่พิมพ์ให้ใส่เมื่อหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งระบุ
ครั้งที่พิมพ์
(3) กรณีไม่ปรากฏสานักพิมพ์ให้ใส่ (ม.ป.พ.) หรือ (n.p.)
2) หนังสือที่เป็นรูปเล่มมีผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ “และ” หรือ “&” เชื่อมระหว่างชื่อผู้แต่งทั้ง
สอง
ไทย ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สานักพิมพ์.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ.,/&/สกุล,/ชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สานักพิมพ์.
กรรณิการ์ สุขเกษม และ สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2550). คู่มือการประยุกต์การใช้โปรแกรมลิสเรล.
ห้างหุ้นส่วนจากัดสามลดา.
Robinson, A., & Mary, G.L. (1993). Clinical Genetics Handbook. (2nd ed). Blackell
Scientific.
3) หนังสือที่เป็นรูปเล่มมีผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยใส่ , และ …
หรือ , & …. ก่อนหน้าชื่อคนสุดท้าย
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ไทย

ชื่อ/สกุล,/ชื่อ/สกุล,/ชื่อ/สกุล,/และ/ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./
สานักพิมพ์.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ.,/สกุล,/อักษรย่อชื่อ.,/สกุล,/อักษรย่อชื่อ.,/&/สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี
พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สานักพิมพ์.
สุภมาศ อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. สถิติวิเคราะห์สาหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL (พิมพ์ครั้งที่ 2).
เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
Abeles, F.B., Page W.M., & Mikal E.S., Jr. (1992). Ethylene in Plant Biology. (2nd ed).
Academic Press.
4) หนังสือทีเ่ ป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีพมิ พ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ/.(ปีพิมพ์)/.ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที)่ ./URL
สุทธิชัย โง้วศิร.ิ (2542). หลักสถิติ (พิมพ์ครั้งที่ 11). สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง. http://oldbook.ru.ac.th/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=ST203
Joseph, C.W. (n.d.). An Introduction to the Science of Statistics: From Theory to
Implementation. https://www.math.arizona.edu/~jwatkins/statbook.pdf
5) บทหรือบทความในหนังสือ
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหนังสือ
(น./เลขหน้า)./สานักพิมพ์.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./In/ชือ่ บรรณาธิการ (Ed. หรือ
Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหน้า)./สานักพิมพ์.
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2540). การวิจัยอนาคตแบบ EDRF. ใน ทิศนา แขมมณี และ สร้อยสน สกลรักษ์
(บ.ก.), แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา (น. 1-18). สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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Ngo, N.V. (1998). Some aspects of cooperation in the Mekong delta. In D.G. Marr & C.P.
White (Eds.). Postwar Vietnam: Dilemmas in Socialist Development. (pp.
163-173). Southeast Asia Program.
6) บทความในวารสารแบบรูปเล่มอิเล็กทรอนิกส์/ที่ไม่มี DOI

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/
เลขหน้า.
อภิวัตน์ แสนคุ้ม, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง, พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง, และ ประดิษฐ ศิลาบุตร .(2563) .
.รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐานสากลวารสาร
บัณฑิตพัฒนสาร, 7)1(, 1–15.
Panishkan, K., Sanmanee, N., & Pramual, S. (2011). Principal Component-based
Modeling Approaches for Predicting Soil Organic Matter. Thailand Statistician,
9(1). 51-64.
7) บทความในวารสารแบบรูปเล่มอิเล็กทรอนิกส์/ที่มี DOI
ชื่อ/สกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/เลข
หน้า./https://doi.org/เลขdoi
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/
เลขหน้า./https://doi.org/doi
ไทย

Lee, S., Wu, M.C., & Lin, X. (2012). Optimal tests for rare variant effects in sequencing
association studies. Biostatistics, 13(4), 762-775.
http://doi:10.1093/biostatistics/kxs014.
8) หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ไทย ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.*
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.*
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ณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์. (2561, 29 ตุลาคม). การเงินการลงทุน: ปรับพอร์ตรับมือ Fed ขึ้นดอกเบี้ยต่อ
ไม่รอแล้ว. กรุงเทพธุรกิจ, 19.
Wipatayotin, A., Nanuam, W., & Charoensuthipan, P. (2020, December 22). Thailand: We
cannot stop them all. Bangkok Post.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2039171/we-cannot-stopthem-all
9) วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (Doctoral
dissertation/ Master’s thesis)
(1) วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิ ตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ได้
ตีพิมพ์
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์
หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Unpublished doctoral
dissertation or Unpublished master’s thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
สิริกัลยา สุขขี. (2553). การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม
และวิธีจีเนติกอัลกอริทึม โดยใช้องค์ประกอบหลักในการพยากรณ์อินทรีย์วัตถุในดิน
กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรกรรมสวนผลไม้ในภาคตะวันตกของประเทศไทย : [วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Sookkhee, S. (2018). Efficiency of Single SNP and SNP-Set Analysis in
Genome-Wide Association Studies [Unpublished doctoral dissertation]. King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok.
(2) วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิ ตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จาก
เว็บไซต์ (กรณีไม่อยู่ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์)
ไทย

ชื่ อ /สกุ ล ./(ปี ที่ เ ผยแพร่ ) ./ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ /[วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หรื อ
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]./ชื่อเว็บไซต์./URL
อังกฤษ สกุล ,/อักษรย่ อชื่อ./(ปี ที่เผยแพร่ )./ชื่อวิทยานิพนธ์ [Doctoral dissertation or
Master’s thesis]./ชื่อเว็บไซต์./URL
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สิรภพ สังข์แก้ว. (2551). การศึกษาสภาพปัญหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการและแนวทางการ
พัฒนาการใช้โทรทัศน์ตามประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/
fulltext/snamcn/Sirapob_Sungkaew/Fulltext.pdf
Razali, R. B. M. (2014). Studies on the relationship between single nucleotide
polymorphisms and protein interactions [Doctoral Dissertation]. Imperial
College of London (United Kingdom).
https://core.ac.uk/download/pdf/76996761.pdf
(3) วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตจาก
เว็บไซต์ (กรณีอยู่ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์)
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิ พนธ์ /(หมายเลข UMI หรือ เลขลาดับอื่น ๆ/(
[วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ,/ชื่ อ
มหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ/.(ปีที่เผยแพร่)/.ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขลาดับอื่น
ๆ/([Doctoral dissertation or Master’s thesis,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล.
McNiel, D. S. (2006). Meaning though narrative: A personal narrative discussing growing
up with an alcoholic mother (UMI No. 1434728) [Master’s thesis]. ProQuest
Dissertations and Theses database.
10) รายงาน
(1) รายงานที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น
ไทย ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./สานักพิมพ์./URL(ถ้ามี)
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./สานักพิมพ์./URL(ถ้ามี)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข. (2561). รายงานประจาปี 2561. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง. http://www.rayonghealth.com
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2019. Recent Reuters Institute Publications.
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inlinefiles/DNR_2019_FINAL_27_08_2019.pdf
(2) รายงานที่จัดทาโดยผู้เขียนรายบุคคลสังกัดหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่น
ไทย ชื่อ/สกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./สานักพิมพ์./URL(ถ้ามี)
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./สานักพิมพ์./URL(ถ้ามี)
นิภา ศรีช้าง และ ลวิตรา ก๋าวี. (2560). การพยากรณ์การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ อายุ)60 ปีขึ้น
ไปในประเทศไทย ( ปีพ .ศ.2560 – 2564. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข. http://www.thaincd.com/document/file/violence/2560-2564.pdf
Dickson, B., & Isemann, H. (2010). Research Institute of Molecular Pathology.
Ueberreuter Print GmbH. https://www.imp.ac.at/fileadmin/content/About_
IMP/Research_Reports/2010_IMP_Research_Report.pdf
11) เอกสารประกอบการประชุมมีการประชุมวิชาการที่ไม่/ proceeding
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปี,/วันที่,/เดือน)./เรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อการ
ประชุม/[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม,/สถานที่ประชุม.
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./Title of contribution./In/ชื่อ)/Chair),/Title
of symposium/[Symposium]./Conference Name,/Location.
Sookkhee, S., Baksh, M. F., & Kirdwichai, P. (2018, March 14-16). Efficiency of Single
SNP analysis and Sequence Kernel Association Test in Genome-wide
Association Analysis. In Sookkhee S. (Chair), Proceedings of the International
MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018 [Symposium].
IMECS 2018. The Royal Garden Hotel, Kowloon, Hong Kong.
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12) การนาเสนองานวิจัยหรือการนาเสนอโปสเตอร์ (Paper/ Poster Presentation)
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปี,/วันที่,/เดือน)./ชื่อ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster
presentation]./ชื่อการประชุม,/สถานที.่

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./ชื่อ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster
presentation]./Conference Name, Location.
สิริกัลยา สุขขี, อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ, พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และ พิศาล สุขขี) . (2558, 20-22
พฤษภาคม). สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติ
พันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ [Paper presentation]การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ .
.3 ราชภัฏวิจัย ครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.นครศรีธรรมราช .
Chatree, J., Sookkhee, P., & Sookkhee, S. (2016, July 13-15 .(Text Mining Approach to
Extract Information of Symptoms and Herbs from Data on Thai Web Sites
[Poster presentation]. In the International Conference on Applied Statistics 2016
)ICAS (2016, Phuket, Thailand.
13) รายงานการประชุมเชิงวิชาการ )Proceeding)
(1) ในรูปแบบรูปเล่มหนังสือ
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปี)./บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ)/(บ.ก.),/หัวข้อการประชุม./ชื่อการ
ประชุม/(น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ หัวข้อการ
ประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล
*กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูลตัวอย่างชือ่ ฐานข้อมูล/.https://doi.org/xxxx

ฉัตรชัย สืบทรัพย์, อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ, จาเริญ อุ่นแก้ว และ สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง. (2560). การ
เตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนบ) ใน จาเริญ อุ่นแก้ว ..ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
ศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4 (น. 238–242). มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
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(2) ในรูปแบบวารสาร
ไทย

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องย่ อย./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/เลข
หน้า/.URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องย่อย./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับ
ที่(,/เลขหน้า/.URL
*กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล ตัวอย่างชื่อฐานข้อมูล/.https://doi.org/xxxx

นที ปิ่นวิไลรัตน์ และ อินทิรา รอบรู้. (2563). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนทักษะปฏิบัติ
ทางดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว ตามแนวคิดของเดฟ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 14(3), 1 - 12.
Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External term-of-trade and labor market
imperfections in developing countries: Theories: Theory and evidence.
Proceedings of the Academy of Economics and Economic Education, 20(1),
11-16. https://search-proquestcom.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180?accountid=16285
14) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เอกสารประกอบการเรียน)
ไทย ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารที่ไมNได้ตีพิมพ์]./คณะ,/มหาวิทยาลัย.
อังกฤษ ชือ่ /สกุล./(ปี)./ชื่อเอกสาร/[Unpublished manuscript]./คณะ,/มหาวิทยาลัย.
พิศาล สุขขี. (2562). การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน 3 [เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์]. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
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15) เว็บไซต์
ไทย ชื่อ/สกุลผู้เขียน./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL
อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อชื่อผู้เขียน./(ปี, เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL
* กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่านั้น
* กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก
วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์. (2559, 7 เมษายน). มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?
aid=1218
LeBrun, N. (2019, 22 May). Crohn's Disease: 11 Things Doctors Want You to Know.
Healthgrades. https://www.healthgrades.com/right-care/crohnsdisease/crohns-disease-11-things-doctors-want-you-to-know
16) ราชกิจจานุเบกษา
ไทย

ชื่อกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หน้า/เลขหน้า

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2563, 16 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137
ตอนที่ 103. หน้า 1-3.
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