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คํานํา 
   
 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นเอกสารวิชาการที่มีความสําคัญมาก เป็นการรายงาน
ผลการศึกษาค้นคว้า วิจัยของนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่แสดงพัฒนาการและ
ความเคลื่อนไหวในแวดวงวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องทําให้มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านเนื้อหาวิชา 
เทคนิควิธีการจัดพิมพ์และการจัดทํารูปเล่มและระเบียบวิธีอ้างอิงเพ่ือเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งนักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องให้ความสนใจและจัดทําให้ถูกต้อง 
 ถึงแม้ว่าการจัดการศึกษามีความหลากหลายทั้งในเชิงวิชาการและรูปแบบการจัดทําเอกสาร 
ของสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่าง ๆ ในการนําเสนองานวิจัยและการค้นคว้าอิสระจึงไม่กําหนดเป็น 5 บท
เหมือนเดิม ซึ่งจํานวนบทขึ้นอยู่กับเน้ือหาสาระและความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาและพิจารณา
ตามกรอบที่กําหนดแต่ต้องมีเอกภาพในเรื่องรูปแบบการพิมพ์ การจัดทําองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ การอ้างอิงเอกสารและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงเป็นต้น  
          คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ฉบับน้ีได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากคู่มือ
การเขียนวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และความเคลื่อนไหว
ทางวิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ย่ืนคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป อน่ึง บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทํารูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (template) ให้นักศึกษาได้จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ง่ายสะดวก
และถูกต้องย่ิงขึ้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://grad.rru.ac.th หากมีข้อเสนอแนะใดๆ 
ที่เก่ียวกับเน้ือหาสาระ หรือข้อมูลในเอกสารนี้ ขอความกรุณาเสนอที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
                 
 

  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

      ตุลาคม  2554 
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บทที่ 2 

การเขียนเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
  
 ในการเขียนส่วนเน้ือหาของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน  
คือ ส่วนที่หน่ึง การเขียนบทนํา ส่วนที่สองการเขียนตัวเรื่อง ซึ่งส่วนที่สองนี้นักศึกษาสามารถแบ่งบท
ออกไปได้ตามวิธีการวิจัยแต่ต้องครอบคลุมประเด็นหลักที่กล่าวไว้ข้างต้น และส่วนที่สามเป็นการเขียน
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระในส่วนดังกล่าวโดยสรุป ซึ่งนักศึกษาสามารถประยุกต์ตามเน้ือหา สาระของสาขาวิชา
และประเภทงานวิจัย รวมทั้งวิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม   
 
2.1 การเขียนบทนํา  
 
 การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
กําหนดให้บทนําเป็นบทท่ี 1 โดยมีหัวข้อย่อยดังต่อไปน้ี 
 2.1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
            ในส่วนน้ีให้เขียนแสดงถึงความสําคัญของปัญหาหรือเรื่องที่เสนอจะทําการวิจัย โดยเขียนอธิบาย
ให้ผู้อ่านได้ทราบที่มาของปัญหา และเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเพ่ือหาคําตอบให้ละเอียด 
ในบางกรณีอาจต้องสืบความถึงปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวที่ผ่านมาของปัญหา หรือเรื่องที่จะวิจัย 
บางกรณีอาจต้องบรรยายถึงสภาพ ประชากร สังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจอย่างย่อๆ และในบางกรณี
อาจต้องบรรยายพาดพิงถึงด้วยว่าผู้ใดศึกษาวิจัยเรื่องทํานองน้ีไว้บ้างแล้ว ที่ใดบ้าง มีข้อค้นพบประการใด 
และยังมีจุดอ่อนหรือประเด็นข้อสงสัยใดที่ควรจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้ชัดเจนขึ้นอีก เช่นเหตุผล
ในแง่ความแตกต่างเรื่องเวลา หรือความต่างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จึงต้องทําการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้
ที่ชัดเจน ถูกต้องย่ิงขึ้น รูปแบบการเขียนบรรยายความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาอาจเขียนได้
สองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเป็นข้อความในทางบวก กล่าวคือ ระบุปัญหาว่าปัญหาเรื่องที่จะวิจัยน้ี
มีความสําคัญอย่างไรบ้าง อีกลักษณะหน่ึงเป็นข้อความในทางลบ คือระบุว่าถ้าหากไม่ทําการศึกษาวิจัย
ในปัญหาน้ีแล้วจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง การเลือกรูปแบบในการเขียนว่าจะใช้ข้อความทางบวก หรือ
ทางลบน้ันไม่มีเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับความสันทัดและความพึงพอใจของผู้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ หรือความเหมาะสมของลักษณะปัญหา  
 โดยสรุปแล้วผู้เขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องเขียนบรรยายความเป็นมาและ
ความสําคัญของปัญหาให้ชัดเจนที่สุด ประเด็นปัญหา หรือคําตอบที่ต้องการค้นหาคืออะไร มีก่ีปัญหา  
ต้องการกี่คําตอบ มีความจําเป็นเพียงใดที่จะค้นหาคําตอบดังกล่าว ถ้าไม่ค้นหาจะเสียหายอย่างไร 
ถ้าค้นหาได้แล้ว จะช่วยให้อะไรดีขึ้นอย่างไร การค้นหาคําตอบน้ี ทําได้อย่างไร ใช้วิธีการใดบ้างมีหลักการ  
หรือแนวคิดใดที่น่าเช่ือว่าใช้วิธีการน้ี แล้วจะได้คําตอบมีสมมติฐานหรือทฤษฎีสนับสนุนโดยตรง หรือ
เทียบเคียงได้บ้างหรือไม่ มีปัจจัยใดๆ เก่ียวข้องกับวิธีการค้นหาคําตอบน้ีบ้างหรือไม่ อย่างไร  
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 2.1.2 คําถามการวิจัย  
 คําถามการวิจัย บางวงการอาจเรียกว่า โจทย์วิจัย เป็นการระบุว่า เราอยากจะรู้อะไร (ใหม่) 
จากการทํางานวิจัยน้ี ความรู้น้ีควรจะยังไม่มีอยู่ในที่อ่ืน (เพราะถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาความรู้
ซ้ําอีก) หรือมีอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่ต้องการจะนําไปใช้ 
จําเป็นต้องหาความรู้เพ่ิมเติม คําถามวิจัย เป็นหัวใจของโครงการวิจัยต้องระบุให้ชัดเจนเพราะจะมีผลต่อไป
ถึงการออกแบบการวิจัยและกิจกรรมที่จะทําในโครงการวิจัยทั้งหมด เพ่ือที่จะตอบคําถามการวิจัยน้ี    
 2.1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย   
 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องเขียนให้เกิดความชัดเจนว่า ในการวิจัยเรื่องน้ันๆ ต้องการ
ศึกษาอะไร หรือต้องการได้คําตอบอะไรในด้านใดบ้าง โดยปกติวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะสร้างความชัดเจนให้แก่หัวข้อปัญหาวิจัย เพราะส่วนใหญ่ช่ือเร่ืองเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถ
สื่อสารได้ครบถ้วนว่างานวิจัยเรื่องน้ันต้องการศึกษา หรือต้องการคําตอบอะไรบ้าง 
 
 
 
 
           
 
    
   
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนความเปน็มาและความสําคัญของปัญหา 
1. ช้ีให้เห็นปรากฏการณ์ หรือที่มาของปัญหาชัดเจน และระบุเหตุผลที่ต้องทําการวิจัยอย่างเหมาะสม 
2. ทฤษฎี และ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีช่ือเสียงประกอบการบรรยายความสําคัญของปัญหา               
    โดยการเขียนเป็นกรอบความคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งน้ี มิใช่เพียงการนําเอาคําพูดของแต่ละคน 
   มาเรียงต่อๆ กัน เท่าน้ัน ต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลและนํามาเรียบเรียงต่อเน่ืองเป็นเหตุเป็นผล  
3. ช้ีให้เห็นความสําคัญของปัญหาพร้อมทั้งประโยชน์ที่สําคัญที่จะได้จากการวิจัยน้ัน 
4. ใช้ภาษาถูกต้อง กะทัดรัด ได้ใจความตรงจุด และสามารถเรียบเรียงลําดับความคิดอย่างต่อเน่ือง   
    ชัดเจน เช่ือมโยงข้อความกับปัญหาการวิจัยของตน  
5. ถ้านําแนวคิดทฤษฎี เน้ือหาจากตํารา เอกสาร คําบรรยายของผู้อ่ืนมาประกอบการเขียนต้องอ้างอิง 
    ทุกคร้ัง 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ใช้ภาษา เข้าใจง่าย ไม่วกวน นิยมเขียนเป็นข้อๆ ข้อละประเด็นให้ชัดเจน 
2. เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ระบุประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน 
3. สามารถหาข้อมูลเพ่ือตอบคําถามได้ 
4. เป็นแนวทางในการต้ังสมมติฐาน 
5. กรณีที่การวิจัยเก่ียวพันกับตัวแปรหลายตัว ต้องแยกแยะให้เห็นสิ่งที่ต้องการศึกษาเป็นรายข้อย่อยๆ 
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 2.1.4 สมมติฐานการวิจัย (ถา้มี)   
 สมมติฐานการวิจัย เป็นการระบุ หรือคาดคะเนคําตอบ (ตามวัตถุประสงค์การวิจัย) 
ไว้ล่วงหน้าโดยที่คําตอบน้ีเป็นการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีประสบการณ์หรือ
ความเช่ือของผู้วิจัย โดยทั่วไปนักวิจัยต้ังสมมติฐานเพ่ือเป็นข้อเสนอ หรือเป็นเง่ือนไขเริ่มต้นจากการวิจัย
ให้ทราบหรือเข้าถึงคําอธิบาย หรือคําตอบของปัญหา (วัตถุประสงค์) ที่กําหนดขึ้นในการวิจัยน้ันๆ 
สมมติฐานที่ดีจึงเป็นเคร่ืองมือช่วยช้ีแนวทางแก่ผู้วิจัยในการค้นหา หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตรงประเด็น 
  

 
 
 
 
           
            
  
  
 2.1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

 การกําหนดขอบเขตการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการนิยามปัญหา หรือช้ีเฉพาะเจาะจงปัญหา
วิจัยให้ชัดเจน โดยท่ัวไปขอบเขตการวิจัยอาจกําหนดได้สองระดับ ระดับแรกอาจกําหนดไว้ที่หัวข้อ/
ช่ือเรื่องวิจัยและระดับที่สองกําหนดเป็นหัวข้อขอบเขตการวิจัยในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ งานวิจัยทุกเรื่อง
ต้องจํากัดขอบเขตการวิจัยว่า จะศึกษาเฉพาะประเด็นใด ศึกษากับใคร และศึกษาในแง่มุมใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 2.1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 เป็นข้อสรุปที่ประมวลหรือสังเคราะห์มาจากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของทฤษฎีให้ชัดเจนพร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบการเลือกทฤษฎีน้ัน  
ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยอย่างไร ผู้วิจัยจะเสนอกรอบแนวคิดได้จําเป็นต้อง

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนขอบเขตการวิจัย 
1. ระบุขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยให้ชัดเจนว่า ประชากรคืออะไร 
    มีจํานวนเทา่ใด กลุ่มตัวอย่างคืออะไร จํานวนเท่าใด โดยระบุวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
    แต่ไม่ต้องแสดงรายละเอียด 
2. ระบุขอบเขตของตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยจําแนกรายละเอียด 
    ของตัวแปรสําคัญ ให้ชัดเจน 
3. ระบุขอบเขตด้านเน้ือหาที่ใช้เป็นทฤษฎีหรือเป็นประเด็นสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
4. ระบุขอบเขตด้านเวลา หากเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง หรืองานวิจัยที่มีเง่ือนไข หรือความเฉพาะ    
    ของช่วงเวลาน้ัน 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนสมมติฐานการวิจัย 
1. ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
2. สามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูล สถิติ และหลักฐานต่างๆ 
3. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เจาะจง มีลกัษณะตรงประเด็น และเป็นประโยคบอกเล่า 
4. ต้ังสมมติฐานจากหลักของเหตุผลตามทฤษฎีความรู้พ้ืนฐาน และ/หรือ ผลงานวิจัยทีผ่่านมา 
5. การเขียนสมมติฐานการวิจัยเพ ื่อทดสอบความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างตัวแปร 
   ควรระบุทศิทางของการทดสอบ 
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ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางว่า หัวข้อการวิจัยของตนมีผู้ใดทําวิจัย
ในทํานองเดียวกันไว้บ้าง มีกระบวนการอย่างไร และได้ข้อค้นพบอะไรเพ่ือนํามาประกอบการวางแผน 
การวิจัยให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดกรอบในเชิงเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปร  
และ/หรือการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 
 
 

 
     
 
 
 

   
 
 2.1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 

 

 ข้อตกลงเบ้ืองต้น เป็นการระบุสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจและยอมรับ ในเง่ือนไขของ
การวิจัยโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ งานวิจัยบางฉบับอาจไม่มีเหตุการณ์ หรือสิ่งที่จะกําหนดเป็นข้อตกลง
เบื้องต้นก็ได้ ข้อตกลงเบื้องต้นอาจเป็นการตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดกระทําข้อมูล วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง การเขียนข้อตกลงเบ้ืองต้นมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านทําความเข้าใจกับกระบวนการวิจัย 
และผลของการวิจัย โดยไม่มีข้อขัดแย้งในภายหลัง และนอกจากน้ียังมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการเลือกใช้
สถิติอีกด้วย 

 
 
 

1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ .   
 
 
 
              
  2.1.8 นิยามศพัท์เฉพาะ 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการเขียนอธิบายความหมายของคําศัพท์ ข้อความ และคําย่อหรือคํา  
หรือข้อความส้ันๆ ที่ใช้แทนข้อความยาวที่จําเป็นต้องกล่าวถึงบ่อยๆ งานวิจัยโดยทั่วไป มักมีคําหรือ
ข้อความที่จําเป็นต้องอธิบาย เพ่ือสื่อความหมายให้ชัดเจนตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้อ่าน ซึ่งเป็นการให้
ความหมายสําหรับการทําวิจัยเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ ไม่ใช่เป็นการให้ความหมายของคํานั้น
เหมือนความหมายทั่วๆ ไปในพจนานุกรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เป็นตัวแปรสําคัญที่เลือกมาศึกษา
จําเป็นต้องนิยามให้ชัดเจน นอกจากนี้นิยามศัพท์เฉพาะต้องสอดคล้องกับทฤษฎีและข้อสรุปที่ผู้วิจัย

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรแต่ละตัวที่เลือกมาศึกษาต้องมีพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีว่ามีความสัมพันธ์ หรือเก่ียวกับ 
   สิ่งที่ต้องการศึกษา 
2. มีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตาม 
3. มีรูปแบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
4. ระบุรายละเอียดของตัวแปร และ/หรือ แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจนด้วยสัญลักษณ์   
   หรือแผนภาพ 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนขอ้ตกลงเบื้องต้น 
1. เขียนข้อตกลงเบ้ืองต้นเฉพาะที่จําเป็น 
2. ต้องไม่นําเอาข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการวิจัยมากําหนดเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้น 
3. ถ้าเป็นการอธิบายคํา หรือข้อความไม่ถือเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้น ให้นําไปเขียนในส่วนที่เป็น 
    นิยามศัพท์เฉพาะ 
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ได้ประมวลสรุปไว้เพ่ือนําไปสู่การสร้างเครื่องมือในการสร้างวิจัยครั้งน้ัน นิยามศัพท์เฉพาะนี้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ในการนิยามหรือการช้ีเฉพาะเจาะจงปัญหาการวิจัย 
 การนิยามศัพท์เฉพาะให้เขียนเป็นนิยามปฏิบัติการ (operational definition) ซึ่งเป็น
การให้ความหมายในเชิงรูปธรรมครอบคลุม หรืออธิบายลักษณะกิจกรรมที่สามารถวัดได้ สังเกตได้
ของตัวแปร การให้นิยามระดับนี้ถือว่าจําเป็นมาก สําหรับศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่เป็นนามธรรม 
ผู้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจนํานิยามท่ัวไปมาอธิบายความหมายอย่างละเอียด
อีกครั้งหน่ึง โดยกําหนดสถานการณ์เง่ือนไข หรือส่ิงท่ีจะเป็นต้นเหตุทําให้เกิดคุณลักษณะนั้น
พร้อมท้ังระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้และวัดได้ 
 
 
 
 
 
 2.1.9 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะนําผลของ 
การวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยระบุการนําไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนและให้เขียนเป็นข้อๆ 
 
2.2 การเขียนตัวเรื่อง   
 
 2.2.1 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง   
            เป็นการเขียนสรุปสาระสําคัญผลการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองหรือประเด็นที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับ
สิ่งที่จะทําวิจัย โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เหตุผลที่เก่ียวข้องกับเรื่องศึกษาอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม 
และเจาะลึก นอกจากน้ียังช่วยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเกิดความม่ันใจ
ว่าผู้วิจัยที่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีข้อมูล ความรู้ และแนวทางเพียงพอ 
ที่จะดําเนินการวิจัยต่อไปได้ 
 การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องคัดสรรสิ่งที่จะเขียนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่องน้ันเนื่องจากในการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยจะพบข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เก่ียวข้อง
และคล้ายจะเกี่ยวข้องจํานวนมาก จึงต้องกําหนดกรอบการคัดสรรให้ดี ให้มีความเก่ียวโยงกับตัวแปร
ที่ทําการศึกษาไม่ใช่เขียนรายงานผลการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมมาได้ 
 ลักษณะการเขียน เป็นการเขียนเชิงสังเคราะห์จากสิ่งที่รวบรวมได้ เขียนเป็นภาษาของตนเอง 
ไม่นําเอาสิ่งที่ค้นคว้าได้มาเรียงต่อๆ กัน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง หากคัดลอกข้อความผู้อ่ืนมา  
พร้อมทั้งเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่มที่ถูกต้องให้ครบถ้วน ดังน้ันในการเขียนบทน้ี นักศึกษาต้องกําหนด
โครงเร่ืองเป็นหัวข้อต่างๆ ให้ชัดเจน คือ หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย จากนั้นจึงนําเสนอ
ในรายละเอียด    

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนนยิามศัพท์เฉพาะ 
1. เขียนคํานิยามศัพทใ์ห้ครบทุกคํา หรือข้อความที่จําเป็น และต้องการใหผู้้อ่านเข้าใจตรงกับผู้วิจัย 
2. กรณีที่ใช้นิยามของผู้อ่ืน ให้เขียนอ้างอิงไว้ด้วย 
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เกณฑ์มาตรฐานการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
1. ต้องประกอบด้วยเน้ือหาอย่างน้อยสองส่วน คือ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และผลงานวิจัย      
   ที่เก่ียวข้อง 
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
   2.1 ความหมายของสิ่งที่จะวิจัย (หรือเรื่องที่จะวิจัย) 
   2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องที่วิจัย 
   2.3 ระเบียบวิธี หรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะที่ผู้วิจัยต้องศึกษา เพ่ือเป็นฐานความรู้ 
3. ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ผลงานวิจัยในประเทศ และผลงานวิจัยต่างประเทศที่ทันสมัย 
   ซึ่งงานท่ีใหม่ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากปีปัจจุบัน  
4. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องให้ใช้ภาษาที่เรียบเรียงเป็นของผู้วิจัยเองโดยเขียน 
    ใหส้ัมพันธ์ต่อเน่ืองกันทั้งบท สังเคราะห์เน้ือหาตามประเด็นการศึกษาที่เป็นวัตถุประสงค์  
    หลักการ เหตุผลและโยงแนวคิดทฤษฎีกับคําถามการวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย    
5. การนําข้อความหรือเน้ือหาของผู้อ่ืนมาใช้ ต้องเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาทุกคร้ัง 

            ส่วนที่สรุปให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเก่ียวกับประเด็น
ปัญหาของหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เช่น เคยมีใครศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาคําตอบในประเด็นน้ี
หรือประเด็นใกล้เคียงมาแล้วบ้าง ใช้วิธีการใด และได้ผลอย่างไร การที่ได้อ่านทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
อย่างกว้างขวางจะช่วยให้ทราบว่าประเด็นปัญหาของหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่ประสงค์
จะศึกษาค้นคว้าน้ัน เคยมีใครศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ อย่างไร สิ่งที่เสนอว่าจะทํา ไม่ควรจะซ้ําซ้อน
กับงานที่เคยมีผู้ทํามาก่อนแล้ว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการศึกษาปัญหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีการหรือการเข้าสู่
คําตอบ (approach) แตกต่างออกไป ใช้ปัจจัยเง่ือนไขที่แตกต่างจากงานเดิม หรืออาจใช้วิธีการเดียวกัน
แต่แนวคิดและสมมติฐานแตกต่างออกไป ผู้วิจัยต้องการพิสูจน์เพ่ือยืนยันหรือล้มล้างคําตอบของประเด็น
ปัญหาจากผลงานเดิม ก็อาจเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทํางานวิจัยที่เคยมีผู้ทํามาแล้วได้ 
 

 2.2.2 การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย 
                  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               ประชากร คือ หน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การกล่าวถึงประชากรต้องระบุขอบเขต จํานวน และคุณลักษณะของประชากรให้ชัดเจน 
                กลุ่มตัวอย่าง คือ ส่วนหน่ึงของประชากรท่ีต้องการที่จะนํามาศึกษา ผู้วิจัยต้องระบุ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการ และขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง อย่างละเอียด 
 

 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานการเสนอประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ระบุขอบเขต จํานวน และคุณลักษณะของประชากรอย่างชัดเจน 
2. กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชา 
3. กําหนดวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมาะสม เขียนอธิบายวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ให้ผู้อ่านเห็นภาพ 
    ในการปฏิบัติจริง ว่ามีวิธีการดําเนินการในรายละเอียดอย่างไร และทาํไมจึงกําหนดดังกล่าว
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เกณฑ์มาตรฐานการระบเุครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กรณีที่ 1 นําเครื่องมือของผู้อ่ืนมาใช้ 
     1. ระบุแหล่งที่มา ปีที่สร้าง และค่าสถิติแสดงคุณภาพ 
     2. ช้ีให้เหน็เหตุผล และความสมเหตุสมผลที่จะใช้เครื่องมือน้ันเก็บขอ้มูล เช่น ใช้วัดคุณลกัษณะ 
        เช่นเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้าย หรือเหมือนกัน 
กรณีที่ 2 สร้างเครื่องมือด้วยตนเอง 
     1. อธิบายข้ันตอนการสร้างเครื่องมือตามหลักวิชาการ  
     2. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ประกอบการสร้างเครื่องมือ เช่น เอกสาร หนังสือ คู่มือ   
         หรือตัวเคร่ืองมือของบุคคลอ่ืน 
     3. ช้ีให้เห็นเหตุผล และความสมเหตุสมผลที่จะใช้เคร่ืองมือน้ันเก็บข้อมูล   
     4. ระบุรายละเอียดของเคร่ืองมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

เกณฑ์มาตรฐานการระบุการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีการน้ัน (what, how & why) 
2. ระบุวิธีการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพข้อมูล และระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีน้ันๆ 
3. ระบุช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 

    2) เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยต้องระบุว่าเครื่องมือมีกี่ชนิด อะไรบ้าง สร้างเครื่องมือด้วยตนเองหรือ
นําเครื่องมือของผู้อ่ืนมาใช้ หากเป็นเคร่ืองมือที่สร้างด้วยตนเองต้องระบุทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ 
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง ระบุลักษณะของเคร่ืองมือพร้อมรายละเอียด ขั้นตอน
การสร้าง การทดลองใช้ และการตรวจสอบคุณภาพไว้ให้ชัดเจน 
                                                          

   

    3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยต้องบอกถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กําหนดไว้  
วิธีการตรวจสอบการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ข้อมูลครบถ้วนหรือ
มากท่ีสุด นอกจากน้ีควรบอกเหตุผลที่เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลด้วย 

   
    4) การวิเคราะห์ข้อมูล   
 

                (1) กรณีข้อมูลเชิงปริมาณ ให้ระบุวิธีการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยแยกบรรยายตามลักษณะข้อมูล และตัวแปรว่า แต่ละตัวแปรเม่ือได้ข้อมูลมาแล้วนํามาทําอย่างไร 
และวิเคราะห์ด้วยสถิติใด (โดยยังไม่ต้องเขียนสูตร) 
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เกณฑ์มาตรฐานการระบุวิธกีารวิเคราะหข์้อมูล 
1.  ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกบรรยายตามลักษณะข้อมูล และตัวแปรแต่ละตัว   
2.  ระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน 

เกณฑ์มาตรฐานการระบสุถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ตรวจสอบการพิมพ์สูตร การระบุความหมายของตัวแปรในสูตรให้ถูกต้อง 
2.  แสดงวิธีการคํานวณทั้งการแทนค่าในสูตร หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (print out) 
    ไว้ในภาคผนวก   

              (2) กรณีข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้ระบุวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา เรื่องราวโดยเฉพาะอย่างย่ิง
เก่ียวกับรูปแบบ (pattern) ประเด็น (theme) และสิ่งที่จะใช้เช่ือมโยงเรื่องราวเข้าด้วยกัน (narrative  
threads)   

     5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยระบุช่ือสถิติและสูตร รวมทั้งแหล่งที่มาของสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
คือ สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

 
หมายเหตุ ในการเขียนวิธีดําเนินการวิจัยอาจเพ่ิมขั้นตอนการวิจัยด้วย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเรื่องที่               
             ดําเนินการวิจัย ซึ่งขั้นตอนการวิจัยจะเขียนเป็นตารางหรือความเรียงก็ได้   
 
 2.2.3 การเขียนผลที่ได้จากการวิจัย 
 การเขียนผลที่ได้จากการวิจัย อาจจะได้จากการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ โดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ทั้งน้ี ให้ระบุผลการวิจัยว่าสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) หรือไม่ 
อาจเขียนในรูปแบบตาราง ความเรียง กราฟ หรือแผนภูมิ     
 
2.3 การเขียนบทสรุป 
 
  ในบทน้ีจะเป็นการสรุปงานวิจัยทั้งหมด โดยเริ่มจากวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งน้ีให้เขียนเป็นความเรียง และให้นําเสนอ
หัวข้อหลัก 3 หัวข้อ ดังน้ี 
 2.3.1 สรุปผลการวิจัย ให้เขียนแยกผลการวิจัยเป็นข้อๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยว่า
ผลเป็นอย่างไร สอดคล้อง หรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในการสรุปผลการวิจัยนี้ส่วนใหญ่นิยม
เขียนเป็นความเรียง โดยไม่ต้องนําเสนอค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3.2 อภิปรายผล มีความสําคัญอย่างมากเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ
ของผู้วิจัยว่า มีแนวคิด ความรู้ หรือความสามารถในการวิเคราะห์ การอ้างเหตุผลต่อการวิจัยได้ลึกซึ้ง 
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กระจ่างและชัดเจนเพียงใด สามารถสร้างสรรค์ความรู้ที่ได้มาน้ันให้ขยายวงกว้างเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง 
การอภิปรายผลต้องอ้างอิงหลักวิชา ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยของผู้อื่นมาประกอบการอภิปรายผลว่า
ผลการวิจัยคร้ังใหม่น้ีมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของผู้อ่ืนที่นํามาเสนอไว้ในบทที่ 2 
อย่างไรบ้างและควรอ้างถึงผลการวิจัยเหล่านั้นอย่างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงต้องอ่านเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้กว้างขวางเพ่ือจะได้อภิปรายผลการวิจัยได้อย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ
 2.3.3 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจะเสนอแนวทางที่พึงปฏิบัติสําหรับบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีข้อเสนอแนะต้องเป็นผลจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบเท่าน้ัน ไม่ใช่ความรู้สึก หรือ
ความคิดเห็นส่วนตัว ดังน้ันก่อนเสนอแนะควรกล่าวนําว่าผลการวิจัยที่ได้เป็นอย่างไร ผู้วิจัยจะเสนอแนะ
อย่างไร ซึ่งข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่   
 1) ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ เป็นการเขียนข้อเสนอแนะที่อิงจาก
ผลการวิจัย เพ่ือเสนอแนะให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการอย่างไร เมื่อผลการวิจัยเป็นเช่นน้ัน 
  2) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะนี้ อาจมีได้กรณีผู้วิจัยสรุป
ผลงานวิจัยน้ันแล้วพบประเด็นที่น่าสนใจอ่ืนๆ ที่ควรจะศึกษาต่อ หรือความผิดพลาดในการควบคุม
ตัวแปรในบางประเด็นจึงเสนอแนะให้ศึกษาต่อเพ่ือผลการวิจัยที่ชัดเจนสมบูรณ์ต่อไป 
 โดยสรุปหลักการเขียนข้อเสนอแนะในการเขียนบทสรุปนั้น ต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ได้จาก
ผลการวิจัย มิใช่จากข้อคิดเห็นหรือจากสามัญสํานึก เป็นเรื่องใหม่และถ้าเป็นเรื่องเก่าต้องชี้ให้เห็น
ความสําคัญพิเศษที่ค้นพบข้อเสนอแนะต้องสามารถปฏิบัติหรือทําได้ภายในขอบเขต กําลังความสามารถ  
เงิน และเวลาที่มี และมีรายละเอียดมากพอที่จะนํามาปฏิบัติได้ 
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บทที่ 3 

รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 

 การพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีหลักเกณฑ์อยู่ 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์ทั่วไป 
และหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนประกอบแต่ละส่วน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
3.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
 เป็นหลักเกณฑ์อันดับแรกที่ต้องคํานึงถึง  ซึ่งมีดังน้ี 
 3.1.1 ให้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 3.1.2 กระดาษที่ใช้พิมพ์ อัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร ชนิดไม่ตํ่ากว่า 70 แกรม ขนาด A4  
พิมพ์หน้าเดียว 
 3.1.3 การพิมพ์ให้กําหนดแนวขอบซ้ายและขอบบน ห่างจากริมกระดาษ 1.5 น้ิว ขอบขวาและ
ขอบล่างห่างจากริมกระดาษ 1 น้ิว โดยไม่ต้องตีเส้นกรอบ 
 3.1.4 ตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK 
ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ (points)  
 3.1.5 ตัวเลข ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม หากจําเป็นต้องใช้ตัวเลขไทยก็ต้องเลือกใช้
ให้เหมาะกับภาษาที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 3.1.6 ตัวเลขกํากับหน้าและการนับหน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้น ใช้ตัวเลขกํากับหน้า โดยเริ่มหน้า (1) (2) (3) (4) (5)... 
ส่วนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษควรใช้ตัวเลขโรมัน โดยนับต้ังแต่หน้าอนุมัติ
เป็นต้นไป ส่วนประกอบตอนต้นน้ันจะมีเลขกํากับหน้าหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละสว่นมีหลายหน้า
หรือไม่ เช่น ถ้าสารบัญมีมากกว่า 1 หน้า ควรมีตัวเลขกํากับหน้า 
   ตอนที่ 2 ต้ังแต่หน้าแรกของบทที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงหน้าสุดท้ายของเล่มซึ่งได้แก่ 
ประวัติผู้วิจัย ใช้ตัวเลขอารบิกกํากับหน้าตามลําดับ สําหรับการลงเลขหน้าให้พิมพ์เลขหน้าตรงก่ึงกลาง
หน้าด้านบน และห่างจากขอบบน 1 น้ิว หน้าและหลังของตัวเลขกํากับหน้าไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายใดๆ 

 3.1.7 การกําหนดหัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย 
   1) หัวข้อหลัก หมายถึง หัวข้อสําคัญของแต่ละบท โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย อักษรตัวหนา 

ขนาด 18 พอยต์ ซึ่งลําดับที่ของหัวข้อหลัก จะประกอบไปด้วย ลําดับที่บทและลําดับที่ของหัวข้อหลัก
ในบทน้ัน เช่น 1.3 หมายถึง หัวข้อหลักที่ 3 ของบทท่ี 1  

     2.5 หมายถึง หัวข้อหลักที ่5 ของบทท่ี 2 เป็นต้น 
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   2) หัวข้อรอง หมายถึง หัวข้อสําคัญของหัวข้อหลัก โดยเว้นระยะ 7 ตัวอักษร 
เริ่มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 8 จากขอบซ้าย อักษรตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ ยกเว้นหัวข้อรองที่มี
การอธิบายรายละเอียด ไม่ได้อยู่ในลักษณะเป็นหัวข้อ ให้พิมพ์อักษรปกติขนาด 16 พอยต์ ซึ่งลําดับที่
ของหัวข้อรอง จะมีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
     1.3.1 หมายถึง หัวข้อรองที่ 1 ของหัวข้อหลักที่ 3 ของบทท่ี 1  

     2.5.3 หมายถึง หัวข้อรองที่ 3 ของหัวข้อหลักที่ 5 ของบทท่ี 2 เป็นต้น 
   3) หัวข้อย่อย หมายถึง หัวข้อสําคัญของหัวข้อรอง โดยเริ่มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 14 
จากขอบซ้าย ซึ่งพิมพ์ลําดับหัวข้อ มีเครื่องหมาย ) อยู่ด้านหลังหัวข้อ เช่น 1) 2) 3) 
    4) หัวข้อย่อยต่อไป ให้พิมพ์หัวข้ออยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) โดยเริ่มพิมพ์
ที่ช่วงตัวอักษรที่ 17 จากขอบซ้าย เช่น (1) (2) (3) หากมีหัวข้อย่อยต่อไปอีกให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
ภาษาไทย เช่น ก. ข. ค. เป็นต้น โดยเริ่มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 21 ประเด็นย่อยต่อจากน้ีให้เขียนเป็น
ความเรียง ดังตัวอย่างหน้า 17 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตดังน้ี 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากแนวคิดของ 
SEDL (Southwest Education Development Laboratory, online, 2009) ประกอบด้วย  
คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 6 ด้าน ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สําคัญหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารและการเป็นนักฟังที่ดี 
การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง และการใช้หลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะ
ของผู้บริหารที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการกระจายอํานาจจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   2) การจัดการความขัดแย้งศึกษาจากแนวคิดของ เบลค และมูตัน (Blake & Mouton,
1986, p. 114; อ้างถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540, หน้า 152) กล่ าวถึง วิธีการจัดการความขัดแย้งไว้ 
6 ประการ คือ การถอนตัว การใช้อํานาจ การกลบเกลื่อน การประนีประนอม และการเผชิญหน้า
เพ่ือแก้ปัญหา  
   1.5.2 ขอบเขตของประชากร 
  1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 จํานวน 174 โรงเรียน จําแนกเป็นผู้บริหาร 174 คน ครู 1,787 คน รวม 1,961 คน 

  2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิาร และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 โดยการกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่ างจากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970,
p. 608) ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 123 คน ครู จํานวน 316 คน รวม 439 คน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ใช้วิธีสุ มอย่างง่าย 
  1.5.3 ตัวแปรที่จะศึกษา 
  1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลกัษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 6 ด้าน  
    (1) การมีวิสัยทัศน์  
    (2) การมีความเช่ือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่สําคัญ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้   
    (3) การเน้นคณุค่าของทรัพยากรมนุษย์   
    (4) การสื่อสารและการเป็นนักฟังที่ดี  
    (5) การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง   
    (6) การใช้หลกัการบริหารความเสี่ยง 

   2) ตัวแปรตาม ได้แก่ วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร  
   (1) การถอนตัว  
       (2) การใช้อํานาจ  
        (3) การกลบเกลื่อน 
        (4) การประนีประนอม 
          (5) การเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา 

หัวข้อรอง 
หัวข้อย่อย 

ตํา
แห

น่ง
ที่ 

8 

หัวข้อหลัก 
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 3.1.8 การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร จากขอบซ้าย โดยเริ่มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษร
ตัวที่ 8   
 3.1.9 คําหรือข้อความจากภาษาอ่ืน ที่มิได้เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์
ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาละติน ภาษากรีก ที่ใช้เป็นคําศัพท์เฉพาะ
หรือเป็นคําที่มิได้อยู่ในวงเล็บเพ่ือกํากับคําที่อยู่ข้างหน้า ให้พิมพ์คําหรือข้อความน้ันเป็นอักษรตัวหนา 
หรือตัวเอน ทั้งคําหรือข้อความ ยกเว้นคําหรือข้อความน้ันใช้กันจนเป็นที่รู้จักดีแล้ว 
 3.1.10 เครื่องหมายวรรคตอน มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
   1) เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังเคร่ืองหมายมหัพภาคจะเว้น 2 ช่วงตัวอักษร 
ก่อนจะพิมพ์ข้อความต่อไป ยกเว้นหลังเลขข้อ อักษรย่อ จะเว้น 1 ระยะ เช่น Ph.D. p. 95 พ.ศ. ศศ.ม. 
   2) เครื่องหมายบุพสัญญา (“) ในการเขียนวิทยานิพนธ์ไม่ให้ใช้เครื่องหมายบุพสัญญา
ในการละคํา หรือข้อความน้ัน ให้ใช้คําหรือข้อความเต็ม ตัวอย่างเช่น 

- - - - -    หมายถึง     เส้นกราฟแสดงการประเมินโดยครู 
====      หมายถึง     เส้นกราฟแสดงผลการประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา 

   3) เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ไม่กําหนดให้ใช้ในวิทยานิพนธ์ แต่ให้พิมพ์ช่ือ หรือ
ข้อความน้ันๆ เต็มรูป ยกเว้นไปยาลน้อย (ฯ) ที่มีการใช้กันแพร่หลายแล้ว เช่น กรุงเทพฯ 
 3.1.11 รายการอ้างอิง ชื่อเรื่องกําหนดให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร ตัวเอน เมื่อจบข้อความ
จะมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ปิดท้ายข้อความ   
  3.1.12 รายการอ้างอิงให้เรียงภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ รายการอ้างอิงภาษาไทย
ที่อ้างมาจากหนังสือและวารสารให้เรียงไว้ด้วยกัน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร 
  3.1.13 การอ้างอิงสิ่งพิมพ์ทุกประเภทในเนื้อหา ให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเน้ือหา ดังน้ี 
                       ช่ือผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, หน้า) เช่น สายฝน เสกขุนทด (2553, หน้า 12)  
หรือแล้วแต่บรบิทของคําที่เขียน 
                       (ช่ือผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า) เช่น (สายฝน เสกขุนทด, 2553, หน้า 12) 
 
3.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทําส่วนประกอบแต่ละส่วนของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   
 
 3.2.1 ปกนอก   
    1) ปกแข็งหุ้มผ้าแลกซีน สีเขียวสําหรับมหาบัณฑิต และสีน้ําเงินเข้มสําหรับ
ดุษฎีบัณฑิต 
   2) ข้อความที่ปรากฏบนปกนอกจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบนเป็นชื่อเรื่อง
ส่วนกลางเป็น ช่ือ นามสกุลของผู้วิจัย โดยมีคํานําหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ยศ และส่วนล่าง
จะเป็นรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสาขาวิชา สถานศึกษา ปี พ.ศ. ปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติและคําว่า
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อความทุกส่วนจะต้องจัดวางอยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ
   3) ช่ือเรื่อง ห่างจากตรามหาวิทยาลัย 0.5 น้ิว 
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   4) ช่ือเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ถ้ามีความยาวมาก ควรจัดให้อยู่ในรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วหัวกลับและต้องแบ่งข้อความในแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความเหมาะสมถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ โดยให้คํานึงถึงความหมายและภาษาเป็นสําคัญ สําหรับการจัดรูปข้อความน้ันเป็นอันดับรอง
    5) เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขนาด 1.5 น้ิว ตรงกึ่งกลางของปก  
และห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว 
    6) ตัวหนังสือบนปกนอก (ทั้งหมด) เดินทอง  
    7) ขนาดตัวอักษรให้ใช้ขนาดเดียวทั้งปกนอกและปกใน 
   8) สันปก ให้พิมพ์ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย สาขาวิชา และ ปี พ.ศ. ที่สอบผ่านและได้รับอนุมัติ  
หากช่ือเรื่องมีความยาวมากไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดให้ตัดข้อความส่วนท้ายแต่ต้องให้ได้ใจความ  
(ขนาดตัวอักษร ดูความเหมาะสมของขนาดสันปก) 
  3.2.2 หน้าปกใน 

 ข้อความที่ปรากฏในหน้าปกในจะเหมือนกับปกนอกทุกประการ หน้าปกในจะมี 2 หน้า  
หน้าแรกพิมพ์ภาษาไทย หน้าถัดไปพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีข้อความเหมือนกันทุกประการ 
  3.2.3 หน้าอนมัุติวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   
 ระบุชื่อคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม 
ให้ลงตําแหน่ง ยศ บรรดาศักด์ิ และฐานันดรศักด์ิ โดยให้พิมพ์คําเต็ม เช่น รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น   

  3.2.4 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  1) ให้พิมพ์ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย ปริญญา สาขาวิชา พ.ศ. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในตอนบนด้วยอักษรตัวหนา สําหรับช่ือเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ให้ใช้ตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่ทั้งหมด นอกน้ันให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก 
  2) ช่ือเรื่อง หากยาวเกิน 1 บรรทัด ในบรรทัดต่อไปให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของ
ช่ือเรื่องในบรรทัดแรก 
  3) ช่ือผู้วิจัย ให้ลงช่ือเหมือนการลงช่ือในหน้าปกใน 
  4) อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุตําแหน่งทางวิชาการ หรือใช้คํานําหน้านามที่เหมาะสม
สําหรับที่ปรึกษาที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ (ควรใช้ชื่อเต็มมิใช่อักษรย่อ) เช่น รองศาสตราจารย์ ดร. หรือ 
Assoc. Prof. Dr. (หากเป็นภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หรือ Asst. Prof. Dr. 
  5) พิมพ์คําว่า “บทคัดย่อ” หรือ “ABSTRACT” ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด 18 พอยต์ 
ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยห่างจากบรรทัดสุดท้ายของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 2 บรรทัดพิมพ์ และในบรรทัดแรกของบทคัดย่อให้ย่อหน้าเข้ามา  
7 ตัวอักษร 
  6) คําสําคัญ หรือ Keywords พิมพ์ห่างจากขอบล่างของกระดาษข้ึนมา 1 น้ิว 
  7) บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษต้องมีข้อความเหมือนกันทั้งสองหน้า 
  8) มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
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 3.2.5 กิตติกรรมประกาศ 
  1) พิมพ์ข้อความ “กิตติกรรมประกาศ” ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต์ ไว้ก่ึงกลาง
หน้ากระดาษตอนบน 
   2) ข้อความในบรรทัดแรกของกิตติกรรมประกาศให้เว้น 1 บรรทัดพิมพ์จากข้อความ  
“กิตติกรรมประกาศ” และในบรรทัดแรกของกิตติกรรมประกาศให้ย่อหน้าเข้ามา 7 ตัวอักษร 
   3) ความยาวของกิตติกรรมประกาศ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ 
   4) จบข้อความกิตติกรรมประกาศแล้วให้พิมพ์ ช่ือ-นามสกุล ผู้วิจัยพร้อมคํานําหน้า  
โดยห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ 2 บรรทัดพิมพ์ และอักษรตัวสุดท้ายของนามสกุลควรพิมพ์
ให้ชิดขอบขวา   
 3.2.6 สารบัญ 
  1) หน้าแรกของสารบัญให้พิมพ์คําว่า “สารบัญ” ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ขนาด 20 พอยต์ 
และห่างจากริมกระดาษด้านบน 1.5 น้ิว ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์คําว่า “TABLE OF CONTENTS”   
  2) หัวข้อและเลขหน้าที่ปรากฏในสารบัญ ต้องตรงกับหัวข้อ และเลขหน้าที่ปรากฏ
ภายในเล่ม เลขหน้าที่นํามาไว้ในสารบัญเป็นเลขหน้าแรกของบท หรือตอนน้ันๆ 
  3) “บทที่” หรือ “CHAPTER” ต้องพิมพ์ชิดขอบซ้ายและห่างจากคําว่า “สารบัญ”  
1 บรรทัดพิมพ์ 
  4) “หน้า” ใหพิ้มพ์ไว้บรรทัดเดียวกับ “บทที่” แต่พิมพ์ชิดขวา 
  5) ตําแหน่งของตัวเลขหน้าจะอยู่ในตําแหน่งเดียวกับ “สระอา” ของคําว่า “หน้า”  
หรืออักษรตัว “E” ของคําว่า “PAGE” 
  6) หัวข้อใหญ่ของแต่ละบทให้พิมพ์ตรงกับ“ชื่อบท” หัวข้อรอง หรือหัวข้อย่อยอื่น
ให้พิมพ์ย่อเข้าไป 3 ตัวอักษร ตามลําดับ 
  7) หัวข้อใดที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดใหม่ โดยพิมพ์ให้ตรงกับ
อักษรตัวแรกของบรรทัดบน 
  8) หัวข้อย่อยๆ ไม่นํามาพิมพ์ในสารบัญ 
  9) ถ้าสารบัญมีความยาวเกิน 1 หน้า  ให้พิมพ์หน้าต่อไป โดยไม่ต้องพิมพ์คําว่า 
“สารบัญ (ต่อ)” แต่ให้พิมพ์คําว่า “บทที่” “หน้า” หรือ “CHAPTER” “PAGE”เหมือนหน้าแรกของ
สารบัญ 
  10) “รายการอ้างอิง” หรือ “REFERENCES” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายตรงกับบทที่ 
  11) “ภาคผนวก” หรือ “APPENDIX”  ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย ถ้ามีภาคผนวกหลายเร่ือง
ให้ระบุลําดับภาคผนวกเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค … และตามด้วยชื่อภาคผนวก 
ตรงกับบทที่ (ดูตัวอย่างหน้า 62) 
  12) ประวัติผู้วิจัย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย  
 3.2.7 สารบญัตารางและสารบัญภาพ 
   1) การพิมพ์สารบัญตารางและสารบัญภาพ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ การพิมพ์สารบัญ  
เพียงแต่เปลี่ยนจากคําว่า “สารบัญ” เป็น “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” คําว่า “บทที่” 
เป็น “ตาราง” และ “ภาพ” แล้วแต่กรณี 
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   2) จัดสารบัญตารางไว้ก่อนสารบัญภาพ 
 3.2.8 เนื้อหา 
    1) เน้ือหาของวิทยานิพนธ์ ควรแบ่งเป็นบทๆ วิทยานิพนธ์ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) จะมี 5 บท คือ บทนํา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วิธีดําเนินการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ส่วนวิทยานิพนธ์ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) สามารถขยายบทตามความจําเป็นและเหมาะสม (ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา) 
   2) หน้าแรกของแต่ละบทเริ่มต้นด้วย “บทที่” อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต์ และ
ตามด้วยตัวเลขกํากับบท โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ และห่างจากริมกระดาษด้านบน 2 น้ิว 
ไม่พิมพ์เลขหน้าแต่นับหน้า  
   3) “ช่ือบท” ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ บรรทัดต่อจาก“บทที่”อักษรตัวหนาขนาด 
20 พอยต์   
   4) หัวข้อหลักให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายเป็นอักษรตัวหนาขนาด 18 พอยต์ โดยให้เว้นระยะ
ก่อนพิมพ์ 1 บรรทัดปกติ  
   5) ข้อความขยายหัวข้อหลกัให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยเว้นบรรทัดก่อนพิมพ์ 1 บรรทัดปกติ 
และเว้นระยะ 7 ตัวอักษร จากขอบซ้าย  
   6) หัวข้อรองให้ขึ้นบรรทัดใหม่ เว้นระยะ 7 ตัวอักษร จากขอบซ้าย พิมพ์ที่ช่วงตัวอักษร
ที่ 8 โดยพิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 16 พอยต์ การเขียนหัวข้อรองไม่ต้องเว้นบรรทัดก่อนพิมพ์หลัง
ข้อความขยายหัวข้อหลัก 
   7) ข้อความขยายหัวข้อรองให้พิมพ์ต่อในบรรทัดเดียวกัน โดยเว้นวรรค 1 ตัวอักษร 
หรือจะขึ้นบรรทัดใหม่ตามความเหมาะสม แต่ต้องใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 
   8) สูตรที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พิมพ์ให้ถูกต้อง
ตามหลักสากล พร้อมทั้งอ้างอิงที่มาของสูตรน้ัน ทั้งน้ี การเว้นระยะการพิมพ์ให้กําหนดตามความเหมาะสม 
   9) ข้อความท่ีคัดลอกมาจากต้นฉบับเดิมทุกประการ ซึ่งความยาวไม่ควรเกิน 3 บรรทัด 
ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ “……………” พร้อมทั้งอ้างอิงที่มาของข้อความน้ัน 
   10)  การใช้ตาราง 
    ก่อนแสดงตารางควรกล่าวถึงตารางนั้นก่อนแล้วเสนอตารางที่เข้าใจง่ายและ
สมบูรณ์ที่สุดต่อจากข้อความน้ัน เว้นแต่กระดาษมีเน้ือที่ไม่พอ อาจจะดําเนินเรื่องต่อไปได้ถ้าข้อความ 
ที่กล่าวถึงน้ันยังเก่ียวข้องกับตารางน้ันอยู่ หากไม่เก่ียวข้องกันก็ควรเว้นที่ว่างไว้แล้วเสนอตาราง
ในหน้าถัดไป รูปแบบของการพิมพ์ตาราง มีดังน้ี 
    (1) ตารางจะอยู่ห่างจากข้อความข้างบนและข้างล่าง 1 บรรทัดปกติ 
    (2) ตําแหน่งการพิมพ์ลําดับตาราง และตัวตารางให้พิมพ์ชิดซ้ายของหน้ากระดาษ  
    (3) การพิมพ์ลําดับตาราง ช่ือตารางให้พิมพ์ด้านบนตัวตาราง โดยพิมพ์ “ตาราง”
เว้นวรรค 1 ตัวอักษร ตามด้วยหมายเลขลําดับตาราง (นับต่อเน่ืองกันตลอดทั้งเล่ม) เว้นวรรค 2 ตัวอักษร 
พิมพ์ช่ือตาราง โดยช่ือตารางถ้ามีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อไป ตรงกับอักษรตัวแรก
ของช่ือตาราง 
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    (4) เส้นตารางแนวนอน เส้นแรกของหัวตารางเป็นเส้นคู่ เส้นอ่ืนๆ เป็นเส้นเด่ียว 
ภายในตารางไม่ต้องมีเส้นกั้นระหว่างบรรทัด ยกเว้นการสรุปข้อมูลจากข้อมูลในตารางให้ขีดเส้น 
แนวนอนคั่น (เส้นเด่ียว) เส้นสุดท้ายของตารางให้เป็นเส้นคู่ ส่วนเส้นในตารางเป็นเส้นธรรมดา  
    (5) เส้นของตารางแนวตั้ง ขอบซ้ายและขอบขวาไม่ต้องขีดเส้น ส่วนเส้นตั้ง
ในตารางพิจารณาตามความเหมาะสม (ดูตัวอย่างหน้า 67) 
    (6) ช่ือรายการในแต่ละช่วงตารางให้อยู่ก่ึงกลางระหว่างช่อง ถ้าชื่อรายการ 
มีความยาวให้ขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าเข้ามา 2 ตัวอักษร หรือไม่ต้องจัดให้อยู่ก่ึงกลางช่อง 
    (7) ตัวเลขในตารางให้พิมพ์อยู่ในระดับที่เสมอกันและตรงกันโดยตลอด หากเป็น
เลขที่มีจุดทศนิยมให้ยึดจุดทศนิยมเป็นหลัก หากมีเครื่องหมายอ่ืนใดก็จัดให้เครื่องหมายน้ันตรงกัน 
    (8) ตารางที่มีขนาดไม่พอดีกับกระดาษอาจจัดให้อยู่ตามความยาวของหน้ากระดาษ
หรือตารางที่มีขนาดกว้างมากก็ควรใช้กระดาษขนาดใหญ่ขึ้น แล้วพับให้มีขนาดไม่เกินขนาดของ
หน้ากระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ 

   (9) ช่ือรายการในแต่ละช่องที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
ยกเว้นช่ือเฉพาะ หรือคําย่อ (เท่าที่จําเป็น) 
    (10) ช่ือตารางและช่ือรายการในแต่ละช่อง ไม่ควรใช้คําย่อ 
    (11) ขนาดตัวอักษรของหัวตารางและเน้ือหาของตารางให้มีตัวอักษรปกติขนาด 
16 พอยต์ 
    (12) การพิมพ์ตารางให้พิมพ์เป็นแนวต้ังของหน้ากระดาษ 
    (13) ตารางที่ไม่จบในหน้าเดียวไม่ต้องขีดเส้นปิดตาราง โดยในหน้าต่อไป ให้พิมพ์ว่า 
“ตาราง” และหมายเลขกํากับตารางพร้อมกับมีคําว่า “ต่อ” ในวงเล็บ (ต่อ) โดยไม่ต้องพิมพ์ช่ือตาราง 
     (14) ตารางที่นํามาจากผู้อ่ืน ต้องระบุที่มาของตารางน้ันด้วย โดยพิมพ์ที่มาของ
ตารางชิดขอบซ้ายสุด ใต้ตัวตาราง โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงใน (ช่ือผู้แต่ง, พ.ศ., หน้า) ตัวอย่างเช่น 
ที่มา: (สายฝน เสกขุนทด, 2554, หน้า 18) 
   12) การใช้ภาพประกอบ 
    (1) ภาพประกอบ คือ ภาพที่ใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาหลายประเภท เช่น 
ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม กราฟ และอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
ตาราง 
    (2) ชื่อภาพประกอบให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพชิดขอบซ้ายสุด โดยพิมพ์คําว่า “ภาพ”   
เว้นวรรค 1 ตัวอักษร ตามด้วยหมายเลขลําดับภาพ เว้น 2 ตัวอักษร พิมพ์ช่ือภาพ ภาพที่นํามาใช้อ้างอิง  
ต้องระบุที่มาของภาพน้ันด้วย (ยกเว้นภาพที่นักวิจัยสร้างขึ้นเอง) โดยพิมพ์ต่อจากบรรทัด ภาพ…….. และ
ให้ใช้คําว่า “ที่มา:” เว้นวรรค 1 ตัวอักษร แล้วอ้างอิงที่มาของภาพประกอบ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงใน 
(ช่ือผู้แต่ง, พ.ศ., หน้า) ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 

ภาพ 5  แป้นพิมพ์ 
ที่มา: (สายฝน เสกขุนทด, 2554, หน้า 18) 
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    (3) เลขลําดับภาพประกอบให้ใช้ตัวเลขคนละชุดกับเลขลําดับตาราง 
    (4) ช่ือภาพที่มีความยาวเกินบรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยพิมพ์ให้ตรงกับ
อักษรตัวแรกของช่ือภาพบรรทัดบน 
 3.2.9 หน้าบอกตอน 
 หน้าบอกตอน เป็นหน้าที่มีเพียงหัวข้อเรื่องอยู่กลางหน้ากระดาษ มีเฉพาะหน้าบอกตอนของ
“รายการอ้างอิง” และ “ภาคผนวก” และอาจมี “ภาคผนวก ก” “ภาคผนวก ข” ตามเน้ือหาจําเป็น 
ปรากฏอยู่กลางหน้ากระดาษ หน้าบอกตอน ใช้ตัวอักษรหนา ขนาด 20 พอยท์ (20 pt. bold) 
หน้าบอกตอนจะไม่ระบุเลขหน้าแต่นับเลขหน้าน้ันด้วย 
 3.2.10 รายการอ้างอิง   
 ในวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแต่ละเรื่องจะต้องมีรายการอ้างอิง ได้แก่ รายช่ือหนังสือ 
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการท่ีได้ข้อมูลมาเพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ 
การค้นคว้าอิสระเร่ืองน้ันๆ รายการอ้างอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเน้ือเรื่อง และก่อนภาคผนวก การลงรายการ
อ้างอิงให้พิมพ์เฉพาะเอกสารที่มีการอ้างถึงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเท่าน้ัน 
ถ้ามีเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องแต่ไม่ได้นํามาอ้างอิงในเน้ือหา ไม่ต้องนํามาเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม  
 3.2.11 ภาคผนวก   
 ภาคผนวก คือ ข้อความท่ีไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนของเน้ือหา เป็นส่วนเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ชัดเจนขึ้น เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง หน้าแรก
ของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่มีคําว่า ภาคผนวก อยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นับหน้า 
ในกรณีที่มีหลายภาคผนวก ให้ใช้เป็นภาคผนวก ก ช่ือภาคผนวก ภาคผนวก ข ช่ือภาคผนวก ภาคผนวก ค 
ช่ือภาคผนวก... แต่ละภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่   
 ถ้าภาคผนวกมีเชิงอรรถ ให้ลําดับหมายเลขเชิงอรรถ โดยแยกแต่ละภาคผนวก วิธีลงเชิงอรรถ
และวิธีพิมพ์ให้ทําเช่นเดียวกับเชิงอรรถของเน้ือเรื่อง 
 3.2.12 ประวติัผู้วิจัย    
 การเขียนประวัติผู้วิจัยน้ี ความยาวไม่เกิน 1 หน้า  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
     1) ช่ือ สกุล พร้อมคํานําหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง แต่ถ้ามียศ ฐานันดรศักด์ิ         
ราชทินนาม สมณศักด์ิ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย 
     2) วัน เดือน ปีเกิด   
     3) สถานที่เกิด 
     4) ที่อยู่ 
      5) ตําแหน่งหน้าที่การงาน 
      6) สถานทีท่ํางาน 
      7) ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษาต้ังแต่ขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
สถานศึกษาและ ปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 4 

การเขียนรายการอ้างอิง 
 
 การอ้างอิง หมายถึง การอ้างถึงสารสนเทศซึ่งเป็นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้น้ันมาประกอบ                      
ในผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพ่ือบอกแหล่งที่มาของสารสนเทศ
อันเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าขององค์ความรู้เหล่าน้ัน 
 สารสนเทศที่นํามาอ้างอิงจะอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัย  
หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร หรือสารสนเทศในรูปโสตทัศนวัสดุ เช่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง 
CD-ROM, e-mail, internet สารสนเทศไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็จะช่วยให้ผลงานทางวิชาการ
มีความน่าเช่ือถือ มีหลักฐานแหล่งที่มา ซึ่งสามารถสืบค้นและตรวจสอบได้ 
 การระบุแหล่งที่มา หรือวิธีการอันนํามาของข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
เพื่อแสดงการรับรู้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น นอกจากจะสามารถช่วยในการสืบค้นตรวจสอบได้แล้วยังเป็น
การแสดงมารยาทที่ดีที่พึงควรกระทําด้วย 
 การเขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้การอ้างอิง
ระบบนาม-ปี หรือหลักเกณฑ์ระบบ APA (American Psychological Association) เป็นการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อความไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) แทรกในเน้ือหา การอ้างอิงระบบน้ีสมาคมจิตวิทยา
อเมริกันเป็นผู้กําหนดแบบแผนข้ึน ในปัจจุบันระบบนาม-ปี ตามหลักเกณฑ์ของระบบ APA เป็นระบบ
ที่ได้รับความนิยมมากเพราะสะดวกและประหยัดเน้ือที่ในการพิมพ์ รูปแบบการลงรายการง่ายต่อ
การศึกษาและการปฏิบัติ  
 ในบทน้ีนําเสนอเน้ือหา 2 ประเด็นหลักๆ ดังน้ี 
  4.1 การอ้างอิงในเน้ือหา  
  4.2 การอ้างอิงท้ายเล่ม 

 
4.1 การอ้างอิงในเนื้อหา 
 

 
 4.1.1 ความหมายของการอ้างอิงในเนื้อหา  
 การอ้างอิงในเน้ือหา หมายถึง การระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศที่แทรกลงในเน้ือหาน้ัน
โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ นาม ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี     
    1) ใส่วงเล็บไว้ท้ายข้อความท่ีอ้างถึง 
    (สายฝน เสกขุนทด, 2553, หน้า 18) 
    (กรมวิชาการ, 2548, หน้า 1) 
    2) ถ้ามีการกล่าวถึงช่ือผู้เขียนไว้แล้วให้ใส่วงเล็บต่อจากช่ือผู้เขียน โดยในวงเล็บ
ไม่ต้องระบุช่ือผู้เขียนซ้ําอีกสําหรับช่ือชาวต่างประเทศให้ใส่นามสกุลของผู้เขียนโดยสามารถอ้างอิงได้ 
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2 วิธี คือ ถ้าระบุช่ือภาษาต่างประเทศในเน้ือความให้ระบุปีที่พิมพ์ในวงเล็บแต่ถ้าระบุช่ือเป็นภาษาไทย
ไว้ในเนื้อความให้ระบุช่ือภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บซ้ําอีก ดังตัวอย่าง 
  ลมุล รัตนากร (2540, หน้า 105) 
   Watson (1992, p. 89) 
   วัทสัน (Watson, 1992, p. 89) 
 4.1.2 รูปแบบการลงรายการการอ้างอิงระบบนาม - ป ี  
   1) การอ้างเอกสารที่มีผูแ้ต่งคนเดียว 
    (1) ผู้แต่งชาวไทย ใส่ ช่ือ-ช่ือสกุล โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม ยศ หรือ ตําแหน่ง
ทางวิชาการและตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค หลังนามสกุล และหลังเลข พ.ศ. 
           (รตี สุขกมล, 2553, หน้า 65-66) 
    (2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใส่ เฉพาะช่ือสกุล และตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
             (Jensen, 1999, pp. 8-12) 
     (3) ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ ให้ระบุให้ชัดเจน 

        (ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 2535, หน้า 17) 
        (พระยาภูมีเสวิน, 2511, หน้า 53) 
       (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2549, หน้า 70-72) 

   2) การอ้างเอกสารที่มีผูแ้ต่ง 2 คน                                                                                
    ใส่ช่ือผู้แต่งทั้งสอง คั่นด้วยคําว่า “และ” สําหรบัภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษใช้ “&”   
 

    (สิริ เปรมจิต และจิตสะอาด ศรียงค์, 2540, หน้า 87) 
     (Samit & Miller, 1997, p. 52) 
   3) การอ้างเอกสารที่มีผูแ้ต่ง 3-6 คน                                                                        
    ใส่ชื่อผู้แต่งทั้ง 3-6 คน โดยคั่นคนที่ 1-5 ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ
คนรองสุดท้ายกับคนสุดท้าย คั่นด้วยคําว่า “และ” สําหรับภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษใช้ “&”  
 

   (นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์ และมารศรี ศิวรักษ์, 2539, หน้า 75) 
      (William, Kates & Devies, 1995, p. 61) 
   4) การอ้างเอกสารที่มีผูแ้ต่งจํานวนมากกว่า 6 คนขึ้นไป  
    ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรก และตามด้วยคําว่า “และคนอ่ืนๆ” สําหรับภาษาไทย
ส่วนภาษาอังกฤษใช้คําว่า “et al.”     
 

    (อนุรักษ์ แช่มช่ืน และคนอ่ืนๆ, 2552, หน้า 37) 
    (Heggs, et al., 1999, pp. 4-7) 
   5) การอ้างเอกสารที่มีผูแ้ต่งทีใ่ช้นามแฝง                                                                      
    ให้ใส่นามแฝงแล้ววงเล็บคําว่า “(นามแฝง)” หรือ “(alias)” ไว้หลังนามแฝงนั้น 
ถ้าทราบนามจริงให้ใส่นามจริงไว้ในวงเล็บหลังนามแฝงด้วย 
      (เบอร์ห้า (นามแฝง), 2553, หน้า 26-31) 
      (น. ณ ปากนํ้า (ประยูร อุลุชาฎะ), 2536, หน้า 42) 
      (Mr. L (pseud), 2008, p. 33) 



26 
 

              6) การอ้างเอกสารที่มีผูแ้ต่งเป็นสถาบัน 
    (1) กรณีทีผู่้แต่งเป็นสถาบัน  ใส่ช่ือเต็มของสถาบันน้ันๆ ตามท่ีปรากฏ 
       (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2541, หน้า 105) 
    (วัดบวรนิเวศวิหาร, 2549, หน้า 2-5) 
    (British Council, 2009, p. 13) 

     (2) สถาบันน้ันเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ต้องเริ่มต้นจากหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานย่อย 
หรือในระดับกรมเป็นอย่างน้อย 

        (กรมส่งเสริมการเกษตร, กองการเจ้าหน้าที่, 2553, หน้า 99) 
     (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศิลปศาสตร,์ 2551, หน้า 1-11) 

           (3) สถาบันที่มผีลงานมาก ใหล้งช่ือเฉพาะของสถาบันน้ัน 
           (หอสมุดแห่งชาติ, 2552, หน้า 16)  

        (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553, หน้า 52) 
      (4) คณะกรรมการที่มีสํานักงานเป็นอิสระ ให้ลงช่ือคณะกรรมการน้ัน 

           (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551, หน้า 117) 
      (5) คณะกรรมการท่ีได้รับการจัดต้ังโดยสถาบันเพ่ือทําหน้าที่เฉพาะกิจ ต้องลงช่ือ
สถาบันก่อน 
     (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร, 2550, หน้า 8) 
      (6) สถาบันที่มีอักษรย่อของสถาบันที่เป็นทางการ หรือเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย
ให้ใช้อักษรย่อของสถาบันน้ันได้ เพ่ือไม่ให้ข้อความในวงเล็บยาวเกินไป 

           (ก.พ., 2550, หน้า 10-16)     
        (ส.ก.ว., 2552, หน้า 49) 

   7) การอ้างเอกสารที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
  (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง แต่มช่ืีอผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการ 

    (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ), 2549, หน้า 60-68) 
    (Licherman (ed.), 2008, p. 55) 

    (2) ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ใส่ช่ือเรื่องแทน 

   (ช่อมะลิลา, 2553, หน้า 15-19) 
   (Cooperative Learning, 2009, p. 315) 

   8) การอ้างหนังสือแปล 
     (1) ลงช่ือผู้เขียนเจ้าของเรื่องเดิม (ถ้าปรากฏ) 
 

      (Delamater, 1998, p. 84) 
       (2) ลงช่ือผู้แปล ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนเจ้าของเรื่องเดิม 
       (พิสมัย สุภัทรานนท์ (ผูแ้ปล), 2535, หน้า 67) 
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   9) การอ้างเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน 
    (1) ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่มแต่ปีพิมพ์ต่างกัน ให้ลงช่ือผู้แต่งครั้งเดียว 
แล้วระบุปีที่พิมพ์ตามลําดับ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 

 

   (อัมพร ป้ันศร,ี 2539, หน้า 65, 2540, หน้า 15, 2541, หน้า 20-25) 
   (Calhoun, 1995, p. 63, 1996, p. 9) 

     (2) ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม แต่บางเล่มมีปีพิมพ์ที่ซ้ํากัน กรณีหนังสือ
ภาษาไทยให้ลงตัวอักษร ก ข ค ง ตามหลังปีที่พิมพ์น้ัน ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษให้ใช้ a b c d  
โดยเรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของช่ือหนังสือ   

 

    (ชนิตา รักสินธุ, 2553ก, หน้า 4-5) 
    (ชนิตา รักสินธุ, 2553ข, หน้า 60) 
    (Johnson, 1997a, p. 26) 
    (Johnson, 1997b, p. 75) 

   10) การอ้างเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งหลายคน 
    ผู้แต่งหลายคน เอกสารหลายเรื่อง และต้องการที่จะอ้างถึงพร้อมๆ กันให้ลงช่ือผู้แต่ง
เรียงตามลําดับตัวอักษร  แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semi-colon) “ ; ”  
      (ธเนศ จิตรสุทธิภากร, 2547, หน้า 60; สายฝน เสกขุนทด, 2546, หน้า 90; 
สุวิมล ธนะผลเลิศ, 2548, หน้า 17-18; อรวรรณ ธรรมพิทกัษ์, 2548, หน้า 5-6) 
   11) การอ้างเอกสารที่เป็นบทวิจารณ์  ให้ลงช่ือผู้วิจารณ์ในรายการผู้แต่ง 
       (ไพลิน รุ้งรัตน์, 2539, หน้า 36) 
   12) การอ้างการสื่อสารระหว่างบุคคล  
     (1) การบรรยาย ปาฐกถา สมัภาษณ์ ให้ลงช่ือผูบ้รรยาย ผูแ้สดงปาฐกถา ผูใ้หส้มัภาษณ ์
 

       (คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, สัมภาษณ์, 2552) 
       (Erith, สัมภาษณ์, 2008) 
     (2) การสื่อสารทางจดหมาย การสนทนาโดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 

            บัณฑิต ผดุงวิเชียร (จดหมาย, 16 เมษายน 2552) 
        Kates (Personal Communication, July 5, 1997) 
   13) การอ้างถึงส่วนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ หรือรวมผลงานของผู้เขียนหลายคน
ซึ่งมีผู้ที่รับผิดชอบในการรวบรวม หรือผู้เป็นบรรณาธิการ 
     (ไพโรจน์ สุวรรณกร, ใน ชวนพิศ สุศันสนีย์, บรรณาธิการ, 2533, หน้า 75) 
     (Jonston, in Walters, ed.  1989, p. 69)                                                
    14) การอ้างเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอ่ืน (เอกสารรอง) 
    การอ้างถึงเอกสารจากการคัดลอกมาอีกต่อหนึ่ง สามารถอ้างอิงได้ 2 วิธี คือ 
 

    (1) ถ้าให้ความสําคัญเอกสารเดิมมากกว่าให้ลงชื่อผู้แต่งของเอกสารเดิม
เป็นอันดับแรกและใช้คําว่า “อ้างถึงใน” สําหรับภาษาไทย ตามด้วยชื่อผู้แต่งของเอกสารที่อ้าง 
ส่วนภาษาอังกฤษใช้คําว่า “cited in”     
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       (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2511, หน้า 2; อ้างถึงใน ปวันรัตน์ ชมานนท์, 2551, 
หน้า 9) 
      (McKie, 1974, p. 122; cited in Davidson, 1978, p. 19) 
   (2) ถ้าให้ความสําคัญเอกสารรองมากกว่าให้ลงช่ือผู้แต่งของเอกสารอันดับรองและ
ใช้คําว่า “อ้างจาก” สําหรับภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษใช้คําว่า “citing”   
     (ศรีสุดา จริยากุล, 2545, หน้า 19; อ้างจาก สมพร วันทารัตน์, 2537, หน้า 25) 
       (Norman, 1998, p. 32; “citing” Mckie, 1996, p. 122) 
     กรณีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้อ้างอิงวิธีที่ (1) 
   15) การอ้างเอกสารพิเศษหรอืสื่อลักษณะอ่ืนๆ    
    เอกสารที่นํามาอ้างซึ่งไม่ใช่วัสดุสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ต้นฉบับตัวเขียน รายการวิทยุ
โทรทัศน์ แผนที่ ภาพยนตร์  สไลด์ ฟิล์มสตริป เทป  ตลับแผ่นเสียง เป็นต้น ให้ลงรายการช่ือเรื่องแล้วคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (comma) “ , ” ตามด้วยคําระบุประเภทของวัสดุน้ันๆ และปีที่จัดทําเลขหน้า  (ถ้ามี) 
   (1) ต้นฉบับตัวเขียน คัมภีร์โบราณ 
     (ทัฆนิกายมหาวคคปาลีม, ฉบับล่องชาด, ผูก 11) 

   (การเกต, สมดุไทยขาว  อักษรไทยเส้นดินสอดํา, หน้า 55) 
   (2) รายการวิทยุโทรทัศน์ 

   (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน์ ชุด “มรดกไทย”, 2550) 
   (3) แผนที่ ภาพยนตร์ สไลด์ ฟิล์มสตริป เทป ตลับแผ่นเสยีง 
      (กรมส่งเสริมการเกษตร, สไลด์, 2552) 

   (การสื่อสารด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส,์ เทปโทรทัศน์, 2550) 
 (4) ข้อมูลหรือเอกสารจากอินเทอร์เน็ต 
   (ธรรมนูญ รักเทพ, ออนไลน์, 2553) 
   (การเรียนแบบผสมผสาน, ออนไลน์, ม.ป.ป.) 
   (Miller, online, 2009) 
   (Problem-Based Learning, online, n.d.) 
 

ตัวอย่างการอ้างอิงแทรกเนือ้หา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

           คูซโกเป็นเมืองมรดกโลก อยู่ในหุบเขา เป็นอดีตศูนย์กลางอยู่ในอาณาจักรอินคาอันยิ่งใหญ่  
จึงเต็มไปด้วยสถานที่สําคัญทางโบราณสถาน สินค้าของพ้ืนเมือง (สุริยนต์ จองลีพันธ์, 2554, หน้า 241)   

 

 จึงเห็นได้ว่าทุกคนต้องร่วมมือกันที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งจะต้องกระทําอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ฉวีวรรณ 
คูหาภินันทน์ (2542, หน้า 86) ได้กล่าวถึงองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ดังน้ี 
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 รายละเอียดรายการอ้างอิงของเอกสารที่นํามาอ้างอิงแทรกในเน้ือหา ต้องมีรายการอ้างอิง
ที่สมบูรณ์ปรากฏในหน้ารายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย 
 
 
4.2 รายการอ้างอิงท้ายเล่ม 
  
  รายการอ้างอิงเป็นรายการของแหล่งข้อมูลที่นํามาศึกษาค้นคว้า ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากหนังสือ บทความในวารสาร รายงานการประชุม 
สัมมนา รายงานการวิจัย จุลสาร หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น สื่อโสตทัศน์ ฐานข้อมูล ตลอดจนการสัมภาษณ์ 
การบรรยาย รายการอ้างอิงมีความสําคัญเพราะแสดงถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน ความกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง และความทันสมัยของเน้ือหา ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงที่แสดงถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ปรากฏ
และแสดงการรับรองลิขสิทธ์ิของเจ้าของงานเขียนด้วย 
 4.2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพร์ายการอ้างอิงทา้ยเล่ม 
       หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์อ้างอิงท้ายเล่ม  มีดังต่อไปน้ี 
     1) ก่อนถึงหน้ารายการอ้างอิงจะต้องมีหน้าบอกตอน โดยพิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง” 
อยู่กลางหน้ากระดาษ หรือ “REFERENCES” ด้วยตัวอักษรตัวหนาเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 
ขนาด 22 พอยต์ 
    2) หน้าแรกของรายการอ้างอิงพิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “REFERENCES” 
ด้วยตัวอักษรตัวหนาเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ขนาด 20 พอยต์ ไว้กลางหน้ากระดาษตอนบน 
ห่างจากริมกระดาษขอบบน 2 น้ิว   
    3) เริ่มรายการอ้างอิงแต่ละรายการให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย หากรายการอ้างอิงมีความยาว
เกินบรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ตัวอักษร เริ่มพิมพ์ในช่วงอักษรตัวที่ 8 เท่ากันทุกบรรทัด 
จนจบรายการอ้างอิงแต่ละรายการ 
    4) ถ้ารายการอ้างอิงนั้นมีผู้แต่งซ้ํากัน ให้ขีดเส้นความยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษร 
แล้วจุด ( . ) โดยไม่ใส่ช่ือผู้แต่ง เช่น  
 
 
 
    
    5) ไม่ต้องใส่เลขลําดับรายการอ้างอิง 
    6) การเรียงลําดับรายการอ้างอิง 
     (1) เรียงรายการอ้างอิงตามลําดับอักษรตัวแรกของผู้แต่ง หรือของรายการอ้างอิง
รายการน้ัน และเรียงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ 
   (2) กรณีรายการอ้างอิงที่มีผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน ยึดหลักดังน้ี ผู้แต่งคนเดียว
เรียงไว้ก่อนผู้แต่งหลายคน ผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน ให้เรียงลําดับอักษรของผู้แต่งคนต่อมา 

สายฝน เสกขุนทด. (2550). เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต. ฉะเชิงเทรา: เอ็มเอ็นกราฟิก. 
           . (2554). คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร.์    
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   (3) ผู้แต่งซ้ํากันทั้งหมด ให้เรียงตามปีที่พิมพ์จากปีน้อยไปหาปีมาก กรณีไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์ ใหใ้ส ่ม.ป.ป. และเรียงไว้อันดับหลัง    
     (4) สําหรับภาษาอังกฤษ หากมีคําที่ขึ้นต้นเป็น article (a, an, the) ไม่ต้องนํามาใช้
ในการเรียง ให้เรียงตามลําดับอักษรของคําถัดมา 
    7) การเว้นระยะหลังเคร่ืองหมายวรรคตอน  มีดังน้ี 
    (1) หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค (. period)   เว้นช่องว่าง 2 ตัวอักษร 
          (2) หลังเคร่ืองหมายจุลภาค (, comma)   เว้นช่องว่าง 1 ตัวอักษร 
          (3) หลังเคร่ืองหมายอัฒภาค (; semi-colon)   เว้นช่องว่าง 1 ตัวอักษร 
    (4) หลังเคร่ืองหมายทวิภาค (: colons)   เว้นช่องว่าง 1 ตัวอักษร 
   8) รายการอ้างอิงท้ายเล่มต้องครบถ้วนตรงกับอ้างอิงในเน้ือหาทุกรายการ 
 4.2.2 ส่วนประกอบในรายการอ้างอิง  
 ส่วนประกอบในรายการอ้างอิง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี                                                    
   1) ช่ือผูแ้ต่ง (author)  
    ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่งที่เป็นชาวไทย ไม่ต้องใส่คํานําหน้า ถ้าผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ 
ให้ลงนามสกุลก่อนคั่นด้วยจุลภาค ( , ) ตามด้วยชื่อต้น และพยัญชนะแรกของชื่อกลาง หากผู้แต่ง
ชาวต่างประเทศที่มีคํากํากับช่ือแสดงลําดับช้ันตระกูล เช่น Sr. (Senior) Jr. (Junior) ให้ถือว่าคําเหล่านั้น
เป็นส่วนหน่ึงของช่ือด้วย และปิดท้ายส่วนน้ีด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
   นิธิ เอียวศรีวงศ์. 
   Jensen, David L.  (กรณีทราบคําเต็มของช่ือต้น David)  
   Jensen, D. L.   (กรณีไม่ทราบคําเต็มของช่ือต้นใช้ตัวย่อ D.)  
    Penn, Robert, Jr.  (กรณีไม่ทราบช่ือกลางแต่มีช้ันตระกูล Jr.) 
   
    วิธีการในการอ้างอิงช่ือผู้แต่งยังมีประเด็นต่างๆ ที่ควรทราบดังน้ี 
   (1) ช่ือผู้แต่งทีม่ีฐานันดรศักด์ิ ให้ลงนามจริงก่อน แล้วนําฐานันดรศักด์ิ มาไว้ข้างหลัง 
โดยค่ันด้วยจุลภาค ( , ) เช่น g 

       คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 
        ภูมีเสวิน, เจ้าพระยา. 
      วิจิตรวาทการ, หลวง. 
   (2) ช่ือผู้แต่งที่เป็นพระสังฆราชที่เป็นเช้ือพระวงศ์ ให้ลงนามจริงก่อน แล้วนําเอา
คํานําหน้าแสดงลําดับช้ันพระวงศ์ไว้ข้างหลัง โดยคั่นด้วยจุลภาค ( , ) เช่น g 
     ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ.  
      ชินวรสิริวัฒน์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง (หม่อมเจ้าภุชงค์) 
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   (3) ช่ือผู้แต่งที่เป็นพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน พระราชาคณะชั้นต่างๆ เช่น 
พระครู พระมหา ให้ลงพระนามหรือนามตามท่ีปรากฏในหนังสือ แล้ววงเล็บนามเดิม 
      สมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระญาณสังวร (เจรญิ สุวฆฒโน) 
   (4) ช่ือผู้แต่ง 2 คน ให้ลงช่ือและนามสกุลทั้ง 2 คนตามลําดับที่ปรากฏในต้นฉบับ 
โดยเชื่อมด้วยคําว่า “และ” สําหรับภาษาอังกฤษให้เชื่อมด้วยคําว่า “&” ให้ลงนามสกุลก่อนคั่นด้วย
จุลภาค ( , ) ตามด้วยช่ือต้น และพยัญชนะแรกของช่ือกลาง ให้ครบทั้ง 2 คน 
      สิริ เปรมจิต และจิตสะอาด ศรีวงศ์. 
     Mayor, John F., & Lionel, Peter M. 
    (5) ช่ือผู้แต่งทั้ง 3-6 คน โดยค่ันคนที่ 1-5 ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) และ
คนรองสุดท้ายกับคนสุดท้าย คั่นด้วยคําว่า “และ” สําหรับภาษาอังกฤษให้เช่ือมด้วยคําว่า “&”  
       นวลจันทร ์รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์ และมารศรี ศิวรักษ์. 
     Mayor, John F., Lionel, P. M., Hart, Davies S., Arnold, Joseph B., & 
Drucker, P. F. (ตัวอย่างน้ีมีผู้แต่ง 5 คน) 
   (6) ช่ือผู้แต่งที่มากกว่า 6 คน ให้ลงช่ือผู้แต่งคนแรก และตามด้วยคําว่า “และ
คนอ่ืนๆ.” สําหรับภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า “et al.”   

   บุญศร ีพรหมมาพันธ์ุ และคนอ่ืนๆ. 
      Jensen, David L., et al.  
    (7) ช่ือผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการให้ระบุไว้ท้ายช่ือโดยใส่ในเครื่องหมาย
วงเล็บ (บรรณาธิการ). สําหรับภาษาอังกฤษให้ใช้ (ed.). ถ้ามีบรรณาธิการหลายคนให้ใช้ (eds.). 

      ทัศนา หาญพล (บรรณาธิการ). 
      Buck, Pearl S. (ed.). 
    (8) ช่ือผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ใส่ช่ือนามแฝงแล้ววงเล็บคําว่า (นามแฝง) ไว้หลังช่ือน้ัน 
แต่ถ้าทราบนามจริง ให้ใส่นามจริงไว้ในวงเล็บหลังนามแฝงนั้นแทน (นามแฝง) 
 

       แก้วเก้า (วินิตา ดิถียนต์).  (กรณีน้ีทราบนามจริงของผู้แต่ง) 
        อุ่นเรือน (นามแฝง).   (กรณีน้ีไม่ทราบนามจริงของผู้แต่ง) 
    (9) ช่ือผู้แต่งที่เป็นสถาบัน กรณีหน่วยงานราชการระดับกระทรวง ถ้าเนื้อหาน้ัน
กล่าวครอบคลุมงานส่วนใหญ่ให้ลงชื่อกระทรวงนั้นเป็นผู้แต่ง หากเจาะจงเฉพาะหน่วยงานย่อย        
ที่รับผิดชอบมาด้วยให้ลงช่ือหน่วยงานใหญ่ และคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วยหน่วยงานย่อย 
หรือกรณีที่หน่วยงานน้ันเป็นหน่วยงานอิสระ ให้ลงช่ือหน่วยงานน้ันได้ 
        กรมสามญัศึกษา, หน่วยศึกษานิเทศก์. 
        กระทรวงมหาดไทย. 
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์. 
         ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.  
         สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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   2) ปีที่พิมพ์ (year of publication) 
    ปีที่พิมพ์ให้ระบุหลังชื่อผู้แต่ง โดยลงรายการเฉพาะตัวเลขไว้ในวงเล็บ (  ) และ
ปิดท้ายส่วนน้ีด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค ( . ) กรณีที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ลงรายการ คําว่า “ม.ป.ป.” 
ย่อมาจากคําว่าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ สําหรับภาษาอังกฤษให้ลงรายการคําว่า “n.d.” ย่อมาจาก no date  
 

    (2542). 
    (2539). 

    (ม.ป.ป.). 
    (2011). 
    (n.d.). 
    3) ช่ือหนังสือ (title)   
     ชื่อหนังสือให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดปกติตัวเอน โดยลงรายการตามที่ปรากฏ
ในหน้าปกในของหนังสือ ทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปิดท้ายส่วนน้ีด้วยเครื่องหมาย 
มหัพภาค ( . ) 
     ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. 
     การวิจัยทางการศึกษา: หลักและวิธีการสําหรับนักวิจัย. 
     การบริหารเฉียบพลัน = No-nonsense management. 
     English as a Global Language. 
     The Fall and Rise of Strategic Planning.  
    4) ครั้งที่พิมพ์ (edition)  
    ให้ลงรายการครั้งที่พิมพ์ของหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป โดยลงรายการ
ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) ต่อท้ายช่ือหนังสือ โดยใช้คําว่า (พิมพ์ครั้งที่/X). สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
ให้ลงรายการคําว่า (2nd ed.)., (3rd ed.). และ (..th ed.). ปิดท้ายส่วนน้ีด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
    สถิติเพ่ือการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
      The rise & fall of Strategic Planning (4th ed.). 
   5) เมืองที่พิมพ์ (place)   
     ให้ลงรายการชื่อเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏ ในกรณีชื่อเมือง
ต่างประเทศถ้ามีหลายเมืองให้ใช้ช่ือเมืองแรก ถ้าช่ือเมืองซ้ํากันให้ลงช่ือเมืองคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
( , ) และต่อด้วยอักษรย่อช่ือรัฐ และปิดท้ายด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) ถ้าในกรณีไม่ปรากฏช่ือเมือง 
ถ้าให้ลงรายการคําว่า ม.ป.ท. ซึ่งย่อมาจากไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ซึ่งหมายรวมถึงชื่อเมืองและ
ช่ือสํานักพิมพ์หรือผู้พิมพ์ สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษให้ลงรายการคําว่า n.p. ซึ่งย่อมาจาก no place 

   กรณีที่ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์แต่ทราบสํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ ให้ลงรายการ 
ม.ป.ท. หรือ n.p. รวมกันเพียงคร้ังเดียว  
     กรุงเทพฯ: 
     Englewood Cliffs, Nj: 
     ม.ป.ท. 
      n.p. 
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   6) สํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ (publisher)   
   ให้ลงรายการช่ือสํานักพิมพ์ตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน ถ้ามีหลายสํานักพิมพ์
ให้ใส่ช่ือสํานักพิมพ์แรก สํานักพิมพ์ของหนังสือภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน กรณีที่ไม่ปรากฏช่ือสํานักพิมพ์
ให้ลงรายการคําว่า ม.ป.พ. ซึ่งย่อมาจากไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษให้ลงรายการ
คําว่า n.p. ซึ่งย่อมาจาก no place กรณีที่เป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลใช้ช่ือของหน่วยราชการ สถาบันที่จัดพิมพ์
ในรายการสํานักพิมพ์ และปิดท้ายส่วนน้ีด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
    ในกรณีที่ไม่ปรากฏทั้งเมืองที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ ให้ลงรายการ ม.ป.ท. หรือ n.p. 
รวมกันเพียงคร้ังเดียว 
   กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
    ฉะเชิงเทรา: ม.ป.พ. 
    London: Prentice-Hall. 
    n.p.  
   คําที่ประกอบกับชื่อสํานักพิมพ์ ซึ่งได้แก่ สํานักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วน.. จํากัด 
บริษัท.. จํากัด Publishers, Printing House, Printing Office, Press, Company หรือ Co., 
Incorporation, Incorporated หรือ Inc., Corporation, Corporated หรือ Corp., Limited หรือ 
Ltd. และคําว่า The ให้ตัดออก โดยระบุแต่ช่ือสํานักพิมพ์ 

 4.2.3 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง                                                                               
 การเขียนรายการอ้างอิงมีแบบและหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามประเภทของเอกสาร เช่น 
หนังสือ บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร การสัมภาษณ์ ฯลฯ 
ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  
    1) การเขียนรายการอ้างอิงจากหนังสือ 
     (1) รูปแบบการลงรายการอ้างอิงผู้แต่งชาวไทย 
 

 
 ช่ือ-นามสุกลผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ช่ือสํานักพิมพ์. 
 
 

กรมวิชาการ.  (2544).  การประเมินคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: อักษรไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546ก).  การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ:   

  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
   .  (2546ข).  คูม่ือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.  กรุงเทพฯ: องค์การ 

  รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม.  (2547).  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์.      
          กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ. (2543). กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. 
            กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์. 
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     (2)  รูปแบบการลงรายการอ้างอิงผู้แต่งชาวต่างประเทศ 
 

 
ช่ือสกุล,/ช่ือต้น/ช่ือกลางผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ช่ือสํานักพิมพ์. 
 
Campbell, J. P.  (1977).  Introduction to educational administration. Boston:  
 Allyn and Bacon. 
Earle, W. J.  (1992).  Introduction to philosophy. Singapore: McGraw-Hill. 
 
หมายเหตุ    

 - ช่ือหนังสือ ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวเอน สําหรับภาษาอังกฤษให้คัดลอกตามหน้าปกของ
หนังสือต้นฉบับทุกประการ  
 - ครั้งที่พิมพ์ หากเป็นพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องลงรายการคร้ังที่พิมพ์ 
 

   2) การเขียนรายการอ้างอิงจากหนังสือชุด 
    หนังสือชุด (series) ใหล้งรายการช่ือชุดของหนังสือเล่มน้ันไว้ในวงเล็บท้ายรายการ 
 
 
 
สิปปนนท์  เกตุทัต.  (2536).  ความรู้คู่อนาคต.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (ชุดความคิด 
  ความรู้: อันดับที่ 8). 
 
   3) การเขียนรายการอ้างอิงจากหนังสือแปล 
    หนังสือแปล ให้ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป จะต่างกันเฉพาะรายการผู้แต่ง 
ซึ่งจะลงรายการช่ือผู้แต่งภาษาเดิม ตามด้วยช่ือเรื่องที่แปล (ถ้ามีช่ือเรื่องภาษาเดิมให้ลงรายการด้วย) 
ส่วนช่ือผู้แปลใส่ไว้หลังรายการช่ือเรื่อง 
     กรณีไม่ทราบช่ือผู้แต่งเดิมและช่ือเรื่องเดิม ให้ใส่ช่ือผู้แปล โดยระบุว่าเป็นผู้แปล                         
 
 
 
 

 

เบอร์เนทท์, แฟรนซิล  เอซ.  (2530).  ลอร์ดน้อยฟอนเต้ิลรอย (พิมพ์ครั้งที่ 2).  แปลจาก  Little  lord  
fountleroy  โดย เน่ืองน้อย  ศรัทธา (บุญเน่ือง  บุณยเนตร).  กรุงเทพฯ: การพิมพ์สตรีสาร. 

นิดา (ปราศรัย รัชไชยบุญ), ผู้แปล. (2529).  คร้ังหน่ึง…ยังจําได้ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ธนบรรณ. 
นิทัศน์ วิเทศ.  (2543).  21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นํา.  แปลจาก แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.  กรุงเทพฯ:  
  เอ. อาร์. บิซิเนสเพรส. 
 

ช่ือผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ช่ือสํานักพิมพ์.//(ช่ือชุด). 

ช่ือผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์).//แปลจาก..โดย.. .//เมืองที่พิมพ์:/ช่ือสํานักพิมพ์. 
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   4) การเขียนรายการอ้างอิงจากหนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
    หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ ได้แก่ หนังสืองานศพ หนังสือที่ระลึก
ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ครบรอบวันสถาปนา การลงรายการอ้างอิงเหมือนหนังสือทั่วไป 
แต่เพ่ิมรายละเอียดการจัดพิมพ์ไว้ในวงเล็บเป็นรายการสุดท้าย 
 

 
 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต).  (2541).  สทิธิมนุษยชน: สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม.  กรุงเทพฯ: 
    กระทรวงการต่างประเทศ. (พิมพ์เน่ืองในโอกาสฉลอง 50 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
   สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ). 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรนิายก.  (2540).  วิธีปฏิบัติกรรมฐานและ 
  ความเข้าใจเรื่องกรรม.  กรุงเทพฯ: ชมรมศษิย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย.  
  (พิมพ์ถวายเป็นพระกุศลในวโรกาสเจริญชนมายุครบ 84 พรรษา, 3 ตุลาคม 2540) 
 

    5) การเขียนรายการอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ 
 
ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีทีพิ่มพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์.//ช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา และ/หรือ 

ภาควิชา ช่ือคณะ และ/หรือ บัณฑิตวิทยาลัย ช่ือมหาวิทยาลัย. 
 
ดวง  สุวรรณเกิดผล.  (2550).  สภาพและปัญหาการบริหารบริหารงานวิชาการ  ตามแนวปฏิรูปของ 

   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2.   
  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

ประพิศ  เกษรางกูล.  (2552).  คุณลกัษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต        
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

อภินันท์ ไม้งาม.  (2541).  คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงาน 
    อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
หมายเหตุ  ใหร้ะบุช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา และ/หรือ ภาควิชา ช่ือคณะ และ/หรือ บัณฑิตวิทยาลัย 
              ตามท่ีปรากฏในหน้าปกวิทยานิพนธ์เล่มน้ันทุกประการ 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สถานที่พิมพ์.//(รายละเอียดการจัดพิมพ์). 
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    6) การเขียนรายการอ้างอิงจากบทความ 
 
    (1) บทความในหนังสือ  
 
ช่ือผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือบทความ.//ใน ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี),/ช่ือหนังสือ,/เลขหน้า.// 

เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 
นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และรุ่งนภา พิตรปรีชา.  (2546).  สื่อในการสื่อสาร.  ใน เอกสารการสอน 
  ชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสือ่สาร หน่วยที่ 1-8. หน้า 327-405. นนทบุรี:  
  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
ประเวศ วะสี.  (2541).  ระเบียบวาระแห่งชาติ ปฏิรูปสังคมไทย.  ใน พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ.  
  ธรรมรัฐ: จุดเปลี่ยนประเทศไทย?. หน้า 19-34. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทัศน์. 
 
     (2) บทความในสารานุกรม (encyclopaedia) 
 

 
 
 
สวัสด์ิ  ปัจฉิมกุล.  (2527).  แผนที.่  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่มที ่19,   
  หน้า 1237-2380. 

     (3) บทความในวารสาร   
 
        ช่ือผู้เขียนบทความ.//(ปี, เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,/ปีที/่(เล่มที)่,/เลขหน้า. 
 
 
ประภาวดี  สืบสนธ์ิ.  (2533, ตุลาคม-ธันวาคม).  พัฒนาการงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย.  วารสารห้องสมุด, 34 (9), 14-31. 
วิศรุต ศรีบุนนาค และภาวิณี มะโนวรรณ. (2548, มกราคม-มีนาคม).  การเปิดเผยข้อมูล 
  เก่ียวกับความเสี่ยงทางการเงิน.  จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 27 (103), 43-67, 69. 
Baldwin, C. M., Bevan, C., & Beshalske, A.  (2000).  At-Risk Minority  Populations in a 

Church-Based  Clinic: Communicating Basic  Needs. Journal  of  Multicultural 
Nursing & Health, 6 (2), 26-28. 

Fisher, C. J.  (1999).  The Status of  Health  Education in California's Public School 
Districts: A Comparison to State and National Recommendations and Status 
Reports (Doctoral Dissertation, University of Southern California, 1999). 
Dissertation Abstracts International, 61 (02), 1926. 

 

 

          ช่ือผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือสารานุกรม,/เล่มที,่/เลขหน้า. 

 

. 
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    (4) บทความในหนังสือพิมพ์ 
 
           ช่ือผู้เขียนบทความ.//(ปี, วัน  เดือน).//ช่ือบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า. 
 
ณ พจนาถ.  (2545, 4 สิงหาคม).  แสตมป์ไทยยุคไฮเทคในงาน THAIPEX ’05.  สยามรัฐ, หน้า 30. 
ผุดเว็บไซต์แผนที่ไทย.  (2548, 1 กรกฎาคม).  คม ชัด ลกึ, หน้า 11. 
Anoma Srisukkasem.  (2005, July 29).  Economic recovery seen in third quarter. 
  The Nation, p. 28. 
Discovery makes safe lancing in California.  (2005, August 10).  Bangkok Post, p. 1. 

หมายเหตุ  ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ให้ใช้ ปี, เดือน วัน ตามลําดับ 
   
 

   7) การเขียนรายการอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา 
 
        ช่ือกฎหมาย,/(ปี, วัน เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่ม…/ตอนที่…,/หน้าที่พิมพ์. 
 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจําตําแหน่งของ

สถาบันราชภัฏ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543, (2543, 27 มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 117  
ตอนที่ 26ก., หน้า  4-6. 

   
   8) การเขียนรายการอ้างอิงจากบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
 

 
 
 
 

กอแก้ว ปฐมปัทม.  (2540, กันยายน).  วิจารณ์เรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน โดย วินทร์ เลียววาริณ. 
นิตยสารไรเตอร์.  6 (9), 101-105. 

Van Nostrand, A. D.  (1995, March 16).  Review of Confessions of a technophile, 
   by L. M. Branscomb. Nature. 374, 225-226. 
 

   9) การเขียนรายการอ้างอิงจากเอกสารโบราณ 
    เอกสารโบราณ คือ สิ่งหรืองานเขียนโบราณของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งได้แก่ จารึก 
จดหมายเหตุ    

     (1) ช่ือผู้สร้าง คือ ช่ือผู้เขียนหรือเรียบเรียงเอกสารน้ัน ถ้าไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างให้ขึ้น       
รายการช่ือฉบับเป็นรายการแรก 

    (2) ปีที่สร้าง คือ ปีที่ระบุไว้ในเอกสาร ถ้าไม่ปรากฏให้ลงรายการว่า ม.ป.ป. แทน 

 
 

  

     

 

ช่ือผู้วิจารณ์.//(ปี, วัน เดือน).//วิจารณ์เรื่อง/ช่ือหนังสือ/โดย/ช่ือผู้แต่งหนังสือ.//ช่ือวารสาร.// 
           ปีที/่(ฉบับที)่,/เลขหน้า. 
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  (3) ช่ือฉบับ คือ ช่ือของเอกสารโบราณฉบับน้ัน 
  (4) ประเภทของวัสดุ คือ คาํที่บอกประเภทของเอกสารโบราณว่าเป็นหนังสือ

สมุดไทยขาว ดํา กระดาษเพลา กระดาษฝร่ัง สมุดฝรั่ง ใบจุ้ม หนังสือใบลาน ฯลฯ 
  (5) ลักษณะเส้นที่บันทึก คือ คําบอกลักษณะเส้นที่บันทึกรูปหรือข้อความน้ัน

เป็นแบบใด เช่น เส้นหมึก เสน้ดินสอ เส้นจาร เส้นขาว (เส้นสีขาวบนพ้ืนดํา) เส้นรงค์ (เส้นหลายส)ี 
   (6) ช่ือสถาบันที่เป็นเจ้าของ ในที่น้ีก็คือ หอสมุดแห่งชาติ หากผู้วิจัยไปค้นจาก

หน่วยงานอ่ืน ก็ให้ลงช่ือสถาบันน้ันๆ  
   (7) เลขที่เอกสาร คือ เลขที่หอสมุดแห่งชาติกําหนดให้สําหรับเอกสารฉบับน้ันๆ 

เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา 
 

 
 
 
พระธรรมศิริ.  (ม.ป.ป.).  บาลีพระขุททกสกิขา.  (หนังสือใบลาน 1 ผูก).  เส้นจารฉบับทองทึบ.   

หอสมุดแห่งชาติ.  เลขที ่3980/ก/1. 
 

   10) การเขียนรายการอ้างอิงจากจารึก 
 จารึก คือ เอกสารโบราณประเภทหน่ึง รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังน้ี 

     (1) ช่ือจารึก คือ ช่ือของจารึกที่นํามาอ้างอิง 
    (2) ปีของจารึก คือ เลข พ.ศ. ที่ปรากฏในจารึก ถ้าเป็นปีโดยประมาณให้ลงรายการ

ว่าประมาณไว้หน้าเลข พ.ศ. ด้วย 
    (3) ประเภทของจารึก คือ คาํบอกประเภทของวัตถุจารึก รวมทั้งสําเนาต่างๆ ด้วย  
เช่น ศิลาจารึก จารึกจําลอง (สําเนาจากตัวจารึกจริง) สําเนาจําลองรูปตัวอักษร (ภาพถ่ายจารึก) คําอ่าน 
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การลงรายการอ้างอิงจากบทความวารสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ัน จะมีรูปแบบการลง
รายการเหมือนกับการลงรายการอ้างอิงบทความวารสารจากส่ิงตีพิมพ์ และจะเพ่ิมรายละเอียด 
ตามแหล่งที่มาของบทความวารสารน้ัน            
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    (6) บทคัดย่อจากฐานข้อมูลซดีีรอม 
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หมายเหตุ ช่ือฐานข้อมูลทีร่วบรวมไว้ในซีดีรอมให้พิมพ์เป็นตัวเอน 

  

  



 
บทที่ 5  

  ข้อเสนอแนะในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 
 ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรืองานวิชาการน้ันผู้เขียนต้องมีการจัดลําดับ
การดําเนินงานอย่างเป็นระบบโดยเร่ิมจากการศึกษาหาข้อมูลที่สนใจอย่างกว้างขวางจากแหล่งข้อมูล
และจากสื่อหลายประเภท สรุปและบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันอาจจะนําระบบ
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ มาช่วยในการจัดระบบการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
ในการสืบค้น ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ขยาย รวมทั้งจัดทําเอกสารอ้างอิง ซึ่งนักศึกษาควรจะต้องเรียนรู้
วิธีการใช้เครื่องมือเหล่าน้ันให้ถูกวิธีและเต็มประสิทธิภาพต้ังแต่แรก 
  การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นั้นควรบันทึกข้อความที่เป็นประโยคสมบูรณ์     
ไม่ใช้คําย่อหรือสัญญลักษณ์เพ่ือที่จะสามารถนํามาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องย้อนกลับไปดูต้นฉบับ   
ข้อความที่นํามาบันทึกไว้อาจจะใส่เครื่องหมาย “……..” และแหล่งที่มาเพื่อป้องกันความสับสน 
ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง   
             ประเด็นที่สําคัญในการช่วยในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างมากคือ
การทําสารบัญจะทําให้เห็นองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ชัดเจนต้ังแต่แรก  
รวมท้ังประเด็นสาระ นอกจากน้ันยังใช้เป็นบัญชีตรวจสอบสภาพและความก้าวหน้าการเขียนวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ และการบันทึกตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
     ในการเขียนนั้นพบว่าส่วนที่ยากที่สุดคือประโยคเริ่มต้น ดังนั้นในกระบวนการเขียนนั้น
ต้องมีการรวบรวมความคิด ความรู้ที่ได้จากการอ่านที่หลากหลายมาประมวลเข้าด้วยกัน และกําหนด
เป็นชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อสามารถนํามาเขียนเป็นโครงเรื่อง (outline) ต่อไป  
ไม่มีใครประสบความสําเร็จในการเขียนตั้งแต่เริ่มแรก แต่เมื่อเขียนฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ ความคิด 
ก็จะลื่นไหลขึ้น  
 
5.1 การเลือกเรื่อง   
  
 การเลือกเรื่องมีความสําคัญในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างมาก 
นักศึกษาจะจบการศึกษาหรือไม่จบการศึกษาข้ึนอยู่กับเรื่องที่ศึกษา นักศึกษาไม่ควรเลือกเร่ืองที่ตัวเอง
ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่มีความรู้ และไม่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในสภาพการณ์จริง  
การเลือกเรื่องจึงควรมีข้อพิจารณาดังน้ีคือ 
 5.1.1 เลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู้ มีประสบการณ์เพียงพอ และจะนําผลไปใช้ในการพัฒนา
งานหรือพัฒนาองค์กรของตน  
 5.1.2 เลือกเร่ืองที่กําลังเป็นทีส่นใจ เป็นเรื่องที่มีการเปลีย่นแปลงในองค์กร สังคม ประเทศ  
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 5.1.3 เลือกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่ยังไม่มีการหาคําตอบหรือแนวทางแก้ไข และ
ให้คํานึงถึงประเด็นแหล่งความรู้ที่สามารถใช้อ้างอิงได้ 
 5.1.4 เลือกเรื่องที่เหมาะกับระดับการศึกษา หรือตรงตามข้อกําหนดของการศึกษา
ในสาขาวิชาน้ันๆ  
 
5.2 การกําหนดขอบเขตและวตัถุประสงค์ 
   
 ในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ชัดเจนว่า
ศึกษาเรื่องอะไร ศึกษาเพ่ืออะไร ศึกษาอย่างไรและต้องการผลการศึกษาไปใช้ทําอะไร ซึ่งการมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนจะนําไปสู่การกําหนด ขอบเขตในการศึกษา วิธีการศึกษา กลุ่มประชากร เครื่องมือและ
ระยะเวลาในการศึกษา เป็นการสร้างพิมพ์เขียวให้งานดําเนินไปตามแผนและบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 
5.3 การเขียนเค้าโครงเรื่อง    
 
 การเขียนเค้าโครงจะช่วยให้ผู้เขียนได้สํารวจดูความครบถ้วนของประเด็นเน้ือหา ความลําดับ
ต่อเน่ืองของเรื่องราวเป็นขั้นตอนที่สําคัญและจําเป็น วิธีการวางเค้าโครงเรื่องควรมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 5.3.1 รวบรวมความคิด ผู้เขียนทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะเขียน
ว่ามีประเด็นใดบ้าง  โดยยังไม่ต้องเรียงลําดับความสําคัญ พยายามนึกถึงประเด็นต่างๆ ให้มากที่สุด 
 5.3.2 จัดกลุ่มความคิด เมื่อรวบรวมความคิดได้ประเด็นที่หลากหลายเพียงพอแล้ว นําประเด็น
ดังกล่าวมาจัดกลุ่มความคิดที่คล้ายคลึงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน บางประเด็นเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่สําคัญก็ให้ตัดทิ้งไป   
 5.3.3 ลําดับความคิด นําความคิดที่ได้จัดหมวดหมู่แล้ว มาจัดลําดับประเด็นใดเป็นหัวข้อใหญ่ 
ประเด็นใดเป็นหัวข้อย่อย จะเรียงลําดับหัวข้ออย่างไร ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดทั้งหมดหรือ
ตลอดทั้งเล่ม 
 5.3.4 ทบทวนโครงร่างที่วางไว้และดําเนินการเขียนฉบับโครงร่างและปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณม์ากที่สุด  
 
5.4 การรวบรวมข้อมูล   
        
   ในการรวบรวมข้อมูลน้ันมแีนวทางดังน้ี 
 5.4.1 ค้นคว้าจากเอกสารชนิดต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5.4.2 สัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ ผู้เก่ียวข้อง โดยตั้งประเด็นสัมภาษณ์ที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า
และมีการจดบันทึกตามประเด็น 
 5.4.3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
ความสนใจในเรื่องที่กําลังศึกษาค้นคว้า 
 5.4.4 เก็บข้อมลูภาคสนามจากสถานที่จริง  และการบันทึกภาพ 
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  การรวบรวมความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ผู้ศึกษาค้นคว้าต้องจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
เพ่ือความสะดวกในการนํามาใช้ในการเรียบเรียงในขั้นตอนน้ีผู้เขียนควรศึกษาขั้นตอนการเขียนอ้างอิง
ในเนื้อหาและการเขียนรายการอ้างอิงเพ่ือที่จะจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
 
5.5 การเรียบเรียงข้อมูล  
 
 เมื่อผู้เขียนรวบรวมข้อมูลได้บ้างแล้วให้ดําเนินการเขียนตามเค้าโครงที่ต้ังไว้ สิ่งที่ควรคํานึง
อย่างมาก ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระคือความมีเอกภาพ สารัตถภาพ และ
ความมีสัมพันธ์ภาพของเน้ือหาที่เขียน ซึ่งมีดังต่อไปน้ี 
 5.5.1 ความมีเอกภาพ คือ การเขียนที่มีเนื้อหาข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวที่ชัดเจน  ในการเขียน
ย่อหน้าแต่ละย่อหน้ามุ่งกล่าวถึงประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียว ผู้เขียนต้องมีความชัดเจนว่าจะนําเสนอ
ความรู้และความคิดในประเด็นใดประเด็นเดียว ผู้เขียนต้องคิดว่าจะนําเสนอความรู้ ความคิดเรื่องใด  
ในแต่ละย่อหน้า ข้อความท้ังย่อหน้าน้ันจะเป็นการอธิบาย ขยายความ ยกตัวอย่าง นําความรู้ของ
ผู้เช่ียวชาญอ่ืนมาสนับสนุนหรือยกเหตุผล ที่ทําให้ข้อเขียนมีนํ้าหนักย่ิงขึ้น  
 5.5.2 ความมีสารัตถภาพ คือการเขียนที่ได้สาระมีแก่นสาร น่าเช่ือถือ เน้ือหาที่เป็นข้อเท็จจริง  
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ความจริง ต้องมีแหล่งอ้างอิงได้ ตรวจสอบได้ และต้องตรวจสอบข้อความ
ที่ยกมาให้ถูกต้อง สิ่งที่นํามากล่าวถึงโดยการสรุป สังเคราะห์หรือคัดลอกมาจะต้องไม่คลาดเคลื่อนจาก
ต้นฉบับเดิม และมีการอ้างอิงทุกคร้ัง 
 5.5.3 ความมีสัมพันธ์ภาพคือการเขียนที่มีความต่อเนื่องสอดคล้อง ความมีสัมพันธภาพ
หมายถึงความมีสัมพันธภาพในย่อหน้าและสัมพันธภาพระหว่างย่อหน้าด้วย ในย่อหน้าเดียวกันผู้เขียน
ควรจัดระเบียบความคิด รายละเอียดต่างๆ นํามาจัดลําดับให้ดีเพ่ือให้เรื่องที่เขียนมีความกระจ่างชัด  
เข้าใจง่าย ส่วนสัมพันธภาพระหว่างย่อหน้าเป็นไปตามโครงเร่ืองที่กําหนดและการใช้คําเช่ือมระหว่าง
ย่อหน้า เพ่ือให้เห็นว่าข้อความในย่อหน้าก่อนและย่อหน้าต่อไปสัมพันธ์กันอย่างไร อาจจะต่อเน่ือง
ตามลําดับเหตุการณ์ ต่อเนื่องตามลําดับความสําคัญ และต่อเนื่องตามความยากง่าย หรือเป็นเหตุ
เป็นผลกัน     
  
5.6 การตรวจและการแก้ไขงาน 
 
 การจัดทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เกิดความสมบูรณ์น้ันใช้ระยะเวลาค่อนข้าง
ยาวนานในการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียง ระยะเวลาที่ยาวนานเป็นปัญหาในเรื่องความต่อเน่ืองในความคิด     
การจัดลําดับหัวข้อไม่ต่อเน่ือง และบางรายการใส่รายละเอียดไม่ครบถ้วน เน้ือหาบางตอนไม่สมบูรณ์  
จึงต้องมีการตรวจทานปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับร่างอยู่เสมอ  
 ดังนั้นในการเขียนเชิงวิชาการต้องมีการปรับปรุงแก้ไขร่างครั้งแรกมากกว่าหนึ่งครั้ง   
โดยแก้ไขร่างคร้ังที่หน่ึง ให้เน้นเน้ือหาความถูกต้องของข้อมูล ที่นําเสนอและการอ้างอิงต้องสมบูรณ์
ถูกต้อง ควรเขียนเว้นบรรทัด เพ่ือเพ่ิมเติมปรับปรุงข้อความภายหลัง และถ้าพบข้อบกพร่องใด ก็ให้ทํา
หมายเหตุบันทึกไว้ ยังไม่ต้องแก้ไขทันที ในการแก้ไขร่างครั้งที่สองเน้นความสละสลวยในการใช้ภาษา 
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ควบคู่กับความชัดเจน นํ้าหนักคํา การสื่อความหมาย การเรียงลําดับคําในประโยค ตําแหน่งของคํา
ขยาย ตัดถ้อยคําฟุ่มเฟือย ทุกคําที่เขียนต้องอธิบายหรือตอบได้ว่าเขียนไว้ทําไม    
 
5.7 การเขียนบทคัดย่อ  
 
 บทคัดย่อเป็นส่วนสําคัญที่สุดของรายงานการค้นคว้าวิจัย หรือของวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ เพราะเป็นส่วนของสาระของงานวิจัยน้ัน ที่นําเสนอไว้ก่อนส่วนอ่ืนๆ แต่เป็นส่วนที่
ต้องเขียนในลําดับท้ายสุดของงานเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ความสําคัญของวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระอยู่ที่หน้าบทคัดย่อ ผู้สนใจที่ได้เห็นหัวข้อหรือช่ือเรื่องรายงานการค้นคว้าวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ เมื่อได้อ่านบทคัดย่อของงานวิจัยนั้นควรทราบได้ทันทีว่า งานวิจัยนั้นเกี่ยวกับอะไร 
ทําอย่างไร ได้ผลหรือมีข้อค้นพบอะไรบ้าง บทคัดย่อคือตัวแทนของสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ 
เป็นความย่อของประเด็นสําคัญของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีคัดเลือกแล้ว บทคัดย่อต้องมี
ความหมายสมบูรณ์โดยตัวเอง ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัยที่ค้นพบ  
โดยรายงานผลการศึกษาหรือองค์ความรู้ที่ค้นพบไว้อย่างชัดเจน กระชับ มีสาระสําคัญ และบทคัดย่อ
ต้องไม่มีการอ้างอิง การยกตัวอย่างข้อความ ภาพ คําวิจารณ์ และคําฟุ่มเฟือย โดยสาระสําคัญทั้งหมด
ให้พิมพ์ไว้ภายใน 1 หน้า  
  
5.8 ปัญหาการใชภ้าษาในการเขียนงานวิชาการ  
 
 ตัวอย่างปัญหาที่พบในการใช้ภาษาในงานเขียนวิชาการ ดังน้ีคือ 
 5.8.1 ใช้ภาษาพูดในการเขียนงานวิชาการเช่น เมืองสุพรรณ อาทิตย์หน่ึง วัดอรุณ 
  5.8.2 ใช้คําฟุ่มเฟือย ตัวอย่างเช่น  
                    ต้องใช้เวลายาวนานไม่น้อยในการรวบรวมข้อมูล (ไม่ควรมีคําว่าไม่น้อย) 
                    หมู่บ้านแห่งน้ีมีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน (รอบมีความหมายเดียวกับทุกด้าน) 
                    ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูล ทําการสุ่มตัวอย่าง (คําว่าทําการไม่จําเป็นต้องเขียน) 
 5.8.3 ใช้คําซ้ําในการอ้างอิง การอ้างคําพูดของบุคคล เช่น การใช้คํา “กล่าวว่า” ซ้ําๆ 
ควรเลือกคําให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ให้ข้อสังเกตว่า เสนอแนะว่า สรุปไว้ว่า อธิบายว่า 
หรือเสนอผลการศึกษาไว้ว่า   
    5.8.4 ใช้ประโยคไม่สมบูรณ์ ขาดส่วนประกอบสําคัญของประโยค เช่น ขาดประธาน กริยา 
กรรม ดังตัวอย่าง ประโยคต่อไปน้ี 
    มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษาเป็นสิ่งจําเป็น 
(ไม่มีประธานของประโยค) 
  5.8.5 การใช้ประโยคไม่ชัดเจน อ่านแล้วเกิดความสับสน ดังตัวอย่างประโยคต่อไปน้ี 
                   การมองดินแดนประเทศตะวันออกไม่ใช่เพียงอาณาเขตและลักษณะทางกายภาพ
และสะท้อนถึงดินแดนที่ร่ํารวยและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรนานาชนิด  
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   เปรียบเทียบกับการเรียบเรียงใหม่ดังน้ี 
  ความสําคัญของประเทศทางตะวันออกไม่ได้อยู่ที่อาณาเขตและลักษณะทางกายภาพ
เท่าน้ันแต่ยังรวมไปถึงความรํ่ารวยและอุดมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด 
 
5.9 ข้อสรุปในการเขียนงานวิชาการ 
  
 5.9.1 เขียนให้ชัดเจน กระชับ รัดกุม อย่าใช้คําฟุ่มเฟือย เลอืกใช้คําที่เหมาะสม สื่อความหมาย
ตรงตามต้องการที่สุด  
 5.9.2 เลือกคําที่ความหมายตรงกับสิ่งที่ต้องการนําเสนอ ถ้าคํานั้นมีหลายคําคล้ายคลึงกัน
เลือกคําที่สั้นกว่า เมื่อมีข้อสงสัยใช้พจนานุกรม (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
 5.9.3 ไม่ใช้คํา วลี หรือข้อความแสดงความคิดเห็นซ้ํากันบ่อยคร้ัง เว้นแต่เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน 
             5.9.4 เลือกใช้ประโยคแบบกรรตุวาจก (active voice) หลีกเลี่ยงประโยคแบบกรรมวาจก 
(passive voice) ยกเว้นกรณีเป็นรูปแบบที่นิยมเขียนในสาขาวิชาน้ันๆ 
     5.9.5 เขียนให้ตรงประเด็น ตรงกับความคิดหรือความหมายที่ต้องการสื่อความ หลีกเลี่ยง      
การเขียนเย่ินเย้อ เลือกใช้คําที่มีความหมายชัดเจน 
   5.9.6 เลี่ยงประโยคที่มีคําขยายยาวๆ เช่น คําวิเศษณ์ วลี หรืออนุประโยค และระวังคําขยาย
ที่อยู่ผิดที่ พยายามให้อยู่ใกล้ คําที่ต้องการขยายมากที่สุด 
   5.9.7 เลือกใช้ประโยคบอกเล่า เลี่ยงประโยคปฏิเสธ 
   5.9.8 เลี่ยงการใช้คําหรือวลี ที่รู้ความหมายกันเฉพาะในกลุ่ม หรือวงการแคบๆ   
 5.9.9 เมื่อจําเป็นต้องใช้วลี หรือข้อความในวงเล็บ เพ่ือขยายความต้องระวังการวางตําแหน่ง 
โดยเฉพาะการวางไว้กลางประโยค ควรวางวงเล็บติดกับข้อความท่ีต้องการขยาย 
  5.9.10 หลีกเลี่ยงการเขียนที่เปลี่ยนประเด็น เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนสาระ แบบทันทีทันใด 
  5.9.11 ใช้การแต่งประโยค (การเรียงคํา, การลงน้ําหนัก, การวางส่วนขยาย) รูปแบบเดียวกัน 
เมื่อต้องการสื่อความทํานองเดียวกันหรือสอดคล้องกัน  
 5.9.12 จัดลําดับความคิดตามเหตุผล และเขียนตามลําดับน้ันๆ อาจเริ่มจากเรื่องราวที่ง่าย 
แล้วค่อยๆ ยากหรือซับซ้อนขึ้น   
 
5.10 จรรยาบรรณในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
  

  5.10.1 พึงละเว้นการลอกเลียน นําความคิดของผู้อ่ืนมานําเสนอเป็นของตน ไม่ว่าจะโดยตรง 
โดยดัดแปลงแต่งเติม หรือเสริมความ พึงอ้างอิง ระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด 
สิ่งที่ค้นพบไม่ว่าจะได้มาโดยตรง หรือโดยอ้อม 
  5.10.2 พึงแสดงความขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ในการดําเนินงาน ค้นคว้าวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวก ให้ยืมข้อมูล เครื่องมืออุปกรณ์ 
ช่วยพิมพ์ เขียนรูปหรือสนับสนุนด้านอ่ืนๆ 
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  5.10.3 พึงยกย่องให้เกียรติเจ้าของผลงานโดยระบุชื่อ ผู้ผลิต ภาพถ่าย แผนภาพประกอบ        
และอ่ืนๆ ที่ยืมมาใช้ การนําเสนอข้อมูลโดยมิได้ระบุที่มาหรือเจ้าของผลงาน ย่อมสันนิษฐานว่าเป็น
ของผู้เขียนรายงานน้ัน 

 5.10.4 พึงตรงต่อเวลาโดยส่ง “ร่าง” งานเขียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาตามกําหนดหรือก่อนกําหนด
เพ่ือให้มีเวลาพิจารณาในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข การติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ และทํารูปเล่มให้เสร็จทันเวลาที่กําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 5.10.5 พึงรายงานผลเสนอข้อสรุป แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงด้วยเจตนาบริสุทธ์ิ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการวิจัยขัดแย้งหรือแตกต่างจากที่ผู้อ่ืนเคยทํามาแล้วหรือผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้    
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 ภาคผนวก 
(20 pt. หนา) 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หน้าที่มีความสําคัญ 

(20 pt. หนา) 
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(ปกนอก 
) 
 

 
 
 
 

 
       ขอบกระดาษ                  1.5  นิ้ว   

 

 
   

ช่ือเรื่อง 
(20 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 นิ้ว                                                                                                                          1 นิ้ว 

นาย / นาง / นางสาว ชือ่ - นามสกุล 
(18 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร…………………………… 
สาขาวิชา…………………………………… 
   มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

พ.ศ. XXXX (16 pt.) 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 

     (ปกนอก) 

ขอบกระดาษ 

1 นิ้ว 

สูง 1.5 นิ้ว 

ห่าง 0.5 นิ้ว
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    ขอบกระดาษ                          1.5  นิ้ว   

 

 
 

ช่ือเรื่อง 
(20 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 นิ้ว                                                                                                                          1 นิ้ว 

นาย / นาง / นางสาว ชือ่ - นามสกุล 
(18 pt. หนา) 

 
 
 
 
 

 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร…………………………… 
สาขาวิชา…………………………………… 
   มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

พ.ศ. XXXX (16 pt.) 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

     (ปกนอก) 

ขอบกระดาษ 1 นิ้ว 



 
54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ขนาดอักษรให้ปรับตามความกว้างของสันปก อย่างน้อยควรใช้ขนาด 18 pt./หนา   

                 

 

   
                         
           
               
                           

 
                           

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                         
 
 

 
   
 
 
 
               
              1 นิ้ว 

    ชื่อเรื่อง 
    นาย / นาง / นางสาว  ชื่อ - นามสกุล     สาขาวิชา……………………..…  พ.ศ………… 

      (สันปก) 
1 นิ้ว 
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       ขอบกระดาษ                   1.5  นิ้ว   
 

 

 
TITLE (อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) 

(18 pt. หนา) 

 
 
 
 
 

1.5 นิ้ว                                                                                                                              1 นิ้ว 

 
Mr. / Mrs. / Miss Name (ตัวแรกของช่ือและนามสกลุเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) 

(16 pt. หนา) 

 

 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 
the Degree of (รายช่ือหลกัสูตร) Program in………………(ระบุช่ือสาขาวิชา) 

 Rajabhat Rajanagarindra University  
                            xxxx (ระบุ ปี ค.ศ. ขนาด 16 pt.) 

                                                                          ขอบกระดาษ 
 1 นิ้ว     

(หน้าปกในภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์)
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1 นิ้ว     

   ขอบกระดาษ                           1.5  นิ้ว   
 

 
 

TITLE (อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) 
(18 pt. หนา) 

 
 
 
 

 
1.5 นิ้ว                                                                                                                               1 นิ้ว 

Mr. / Mrs. / Miss Name (ตัวแรกของช่ือและนามสกลุเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) 
(16 pt. หนา)  

 

 
 
 
 
 
 

An Independent Study in Partial Fulfillment of the Requirements for 
the Degree of (รายช่ือหลกัสูตร) Program in………………(ระบุช่ือสาขาวิชา) 

 Rajabhat Rajanagarindra University  
   xxxx  (ระบุ ปี ค.ศ. ขนาด 16 pt.) 

 
 

                                                                         ขอบกระดาษ 
 

(หน้าปกในภาษาอังกฤษ การค้นควา้อิสระ)

1  นิ้ว
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ช่ือเรื่อง                    ……..………………………………………………………………………… 
 ….……………………………………………………………………….…… 
ผู้วิจัย นาย / นาง / นางสาว……………………………………………….. 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก     …..…………………………………………………………………………… 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม …..…………………………………………………………………………… 
 …..…………………………………………………………………………… 
 

 
 
คณะกรรมการสอบ 
   

 
…………………………………………………….ประธานกรรมการ 
(………………………….…………………………) 

 
 

…………………………………………กรรมการ      …………………………………………กรรมการ   
(..……….………………………………)           (..………………………………………) 

 
 

…………………………………………กรรมการ      …………………………………………กรรมการและเลขานุการ   
(..………………………………………)            (..………………………………………) 

 
 
 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์น้ี 
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร…………………………………. 

สาขาวิชา…………………………………………. 
 
 
 
                                                     .………………………………………….. 
                                                     (…….……………………………………) 

                      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                                   วันที่……เดือน………………………..……พ.ศ…… 
 

(หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์) 
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    ช่ือเรื่อง                    ……..………………………………………………………………………… 
  ….……………………………………………………………………….…… 
    ผู้วิจัย  นาย / นาง / นางสาว……………………………………………….. 
    อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก      …..…………………………………………………………………………… 
    อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  (ถ้ามี) …..…………………………………………………………………………… 
  …..…………………………………………………………………………… 
 

 
 
   คณะกรรมการสอบ 
   

 
………………………..………………………….ประธานกรรมการ 

                               (………………………….…………………………) 
 

 
     …………………………………………กรรมการ      …………………………………………กรรมการ   
     (..……….………………………………)    (..…………………………….…………) 
 
 
                                …………………………………………กรรมการและเลขานุการ   
                      (..………………………………………) 
 
 
 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์อนุมัติให้นับการค้นคว้าอิสระน้ี 
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร…………………………………. 

สาขาวิชา…………………………………………. 
 
 
 
                                                                                 .………………………………………….. 
                                              (…….……………………………………) 

               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                           วันที…่…เดือน………………………..……พ.ศ…… 
                                                              

(หน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระ) 
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              ขอบกระดาษ                                                    1.5 นิ้ว 

 
 ชื่อเรื่อง                       .....................................……………………………………………………………....… 
 ผู้วิจัย                         นาย/นาง/นางสาว…………………………………..…......................................  
 ปริญญา                       …………………………………………..……..สาขาวิชา………………………………… 
 พ.ศ.                            ......................... 
 อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก       ........................................................................................... 
 อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม       ............................................................................................ 
          (16 pt. หนา)     ………………………………………………………………………………… 

/ 
/ 

            บทคัดย่อ  (18 pt. หนา) 
    1.5  นิ้ว                                                                   /                                                         1 นิ้ว 

พิมพ์เน้ือหา ……….…………………………….….…………………………………………….…. 
             ………………………………………………………….…………………….…………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 คําสําคญั  …………………………………16 pt………………………………………. 
                                                                                                                 
                                                                    

  
            
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(บทคัดย่อภาษาไทย) 

1 นิ้ว 

ขอบกระดาษ 

คําสําคญั: ………………………16 pt…………………………………………..

(ระบุ คําสําคัญแต่ละคําคั่นด้วย , ) 
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           ขอบกระดาษ                                                       1.5  นิ้ว 
 
 

 
 

 
 
 

Title :  …………………(อักษรตัวพิมพใ์หญ่ทั้งหมด)……………..……………………. 
Researcher :  Mr./Mrs./Miss…….…………………………………..….………………………. 
Degree : ………………………………Program in…….………………………………….. 
Year: ………………. 
advisor : ………………………………………………. 
Co-advisor :  ………………………………………………. 
(16 pt. หนา)  ………………………………………………. 

/ 
/ 

             ABSTRACT (18 pt. หนา) 
    1.5 นิ้ว                                                                     /                                                        1 นิ้ว 

พิมพ์เน้ือหา………..………………………………………………………………………………..…….   
              ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  Keywords: …………………………………16 pt…………………………….…. 
 
 

 

                                                                                                                                                  

   (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ)

1  นิ้ว ขอบกระดาษ 

(ระบุ Keywords พิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดแต่ละคําคั่นด้วย , ) 
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กิตติกรรมประกาศ (20 pt. หนา) 
              / (16 pt.) 

 เป็นส่วนที่ผู้ทําวิจัย กล่าวขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเหลือ และผู้ให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินการวิจัยให้ประสบผลสําเร็จการกล่าวชื่อบุคคลให้ใช้ชื่อและนามสกุลจริงคํานําหน้าของ
ผู้มีตําแหน่งให้เขียนคําเต็มไม่ใช้คําย่อ 

            / (16 pt.) 
           / (16 pt.) 

  ช่ือผู้วิจัย 
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สารบัญ (20 pt.หนา) 
       / (16 pt.) 

บทที ่ หน้า 
หน้าอนุมัติ ............................................................................................................................................ (1) 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................... (2) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................................... (3) 
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................ (4) 
สารบัญ ................................................................................................................................................. (5) 
สารบัญตาราง ....................................................................................................................................... (6) 
สารบัญภาพ .......................................................................................................................................... (7) 
 
     1 บทนํา .......................................................................................................................................... 1 
        1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา .................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
        1.2 คําถามการวิจัย ......................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย ................................................................................................ พิมพ์เลขหน้า 
        1.4 สมมติฐานการวิจัย .................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        1.5 ขอบเขตการวิจัย ....................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย ........................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        1.7 ข้อตกลงเบ้ืองต้น ...................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ ..................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ....................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 

 
     2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ....................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        2.1 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ........................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
             2.1.1 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
             2.1.2 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
             2.1.3 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
        2.2 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ........................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
             2.2.1 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
             2.2.2 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
             2.2.3 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
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บทที ่ หน้า 
     3 วิธีดําเนินการวิจัย ............................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
        3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ....................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        3.2 เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล .............................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
        3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        3.5 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
 
     4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ..................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        4.1 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ........................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        4.2 พิมพ์ช่ือหัวข้อ ........................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
 
     5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
        5.1 สรปุผลการวิจัย ......................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        5.2 อภิปรายผล ............................................................................................................... พิมพ์เลขหน้า 
        5.3 ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 

 
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................ พิมพ์เลขหน้า 
 
ภาคผนวก .................................................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
     ภาคผนวก ก พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................ พิมพ์เลขหน้า 
     ภาคผนวก ข พิมพ์ช่ือหัวข้อ ................................................................................................ พิมพ์เลขหน้า 
 
ประวัติผู้วิจัย .............................................................................................................................. พิมพ์เลขหน้า 
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สารบัญตาราง (20 pt.หนา) 
                                            /(16 pt.) 

ตาราง                  หน้า 
1 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี…………………………………………….………….………….………………. 
2 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี……………………………………………………………...……………………. 
3 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี……………………………………………………………………………………. 
4 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี……………………………………………………….….…………….…………. 
5 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี……………………………………………………….….………….……………. 
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สารบัญภาพ (20 pt.หนา) 
        / (16 pt.) 

ภาพ                   หน้า 
1 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี……………………………….………….…………….……………………………. 
2 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี…………………………………………………….….…………….………………. 
3 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี……………………………………………………………….…………..…………. 
4 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี…………………………………………………………….……………..…………. 
5 พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี…………………………………………………………….…………..……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2   
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

/16 pt. 
 การวิจัยเรื่อง..................................................ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ดังต่อไปน้ี 

  2.1 หลักสูตรแกนกลาง 
  2.2 สมรรถนะผู้เรียน 
  2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 หลักสูตรแกนกลาง 
     /    /16 pt. 

 2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   
 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

    มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

    ตัวช้ีวัดที่ 1 ปฏิบัติตามคําสั่ง… 
     ตัวช้ีวัดที่ 2 อ่านออกเสียงคํา… 
    ตัวช้ีวัดที่ 3 เลือกระบุภาพ… 
     มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 ปฏิบัติตามคําสั่ง… 
     ตัวช้ีวัดที่ 2 อ่านออกเสียงคํา… 
    ตัวช้ีวัดที่ 3 เลือกระบุภาพ… 
 2.1.2 สมรรถนะผู้เรียน 
 เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว.......................................................................................................... 

    1) มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

     (1) ตัวช้ีวัดที่ 1 ปฏิบัติตามคําสั่ง… 
      (2) ตัวช้ีวัดที่ 2 อ่านออกเสียงคํา… 
      (3) ตัวช้ีวัดที่ 3 เลือกระบุภาพ… 
     ก. มีทักษะ... 
      ข. ปฏิบัติตามคําสั่ง... 
     ค. อ่านออกเสียงคํา... 
 

(ระดับ 2) หัวข้อรอง ขนาด 16 pt. ตัวหนา 
 

(ตัวอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท) 

(ระดับ 3)  
หัวข้อย่อย  
ขนาด 16 pt.  
ตัวปกติ 

หน้าท่ีเป็นหัวข้อเร่ือง 
เว้นระยะลงมาจาก

ขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว 
นับหน้าแต่ไม่พิมพ์เลขหน้า 

1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

 

(ระดับ 1) หัวข้อหลัก 
ขนาด 18 pt. ตัวหนา 

ชื่อบท 
ขนาด 20 pt. ตัวหนา 
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(ตัวอย่างการเสนอตารางและคําอธิบาย) 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับพฤติกรรมผูนํ้าของผู้บริหารสถานศึกษา 
            สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาพรวม   
 

พฤติกรรมผู้นํา 
n = 242 

X S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. พฤติกรรมผูนํ้าที่เน้นงาน 4.40 .53 มาก 1 
2. พฤติกรรมผูนํ้าที่เน้นความสัมพันธ์ 4.28 .63 มาก 3 
3. พฤติกรรมผูนํ้าที่เน้นการเปลี่ยนแปลง 4.34 .64 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.34 .55 มาก  
 
 จากตาราง 1 พบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ พฤติกรรมผู้นําที่เน้นงาน ( X = 4.40) รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้นําที่เน้นการ
เปลี่ยนแปลง ( X = 4.34) และพฤติกรรมผู้นําที่เน้นความสัมพันธ์ ( X = 4.28) ตามลําดับ 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทัศนะของศึกษาธิการอําเภอ นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน 
            มัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 6 ทีม่ีต่อการบริหารงานวิชาการ และกิจกรรมการศึกษา 
            เป็นรายคู่ 
 

     

 

กลุ่ม 
 นักวิชาการศึกษา ผู้บริหาร 

โรงเรียนมัธยมฯ 
ศึกษาธิการอําเภอ

  2.78 2.92 3.38 
นักวิชาการศึกษา 2.78 - 0.14   0.60* 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฯ 2.92  -   0.46* 
ศึกษาธิการอําเภอ 3.38   - 
     

* p<.05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ศึกษาธิการอําเภอมีทัศนะต่อการบริหารงานวิชาการ และกิจกรรม
การศึกษาแตกต่างไปจากนักวิชาการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียของกลุ่มศึกษาธิการอําเภอมีค่ามากกว่ากลุ่มผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และนักวิชาการศึกษา แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับกลุ่มนักวิชาการ
ศึกษา                                            
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ประวัติผู้วิจัย (20 pt. หนา) 
                                              /  (16 pt.) 
ชื่อ-ชื่อสกุล   (ระบุคํานําหน้าด้วย เช่น นาย นาง นางสาว รวมท้ังยศด้วย 

เช่น ร้อยเอก…ฯลฯ) 
วันเดือนปีเกิด   (ระบุ วันที่ เดือน และ ปี พ.ศ. เกิด) 
สถานทีเ่กิด   (ระบุอําเภอ และจังหวัดที่เกิด) 
ที่อยู่    (ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้ พร้อมทัง้ 

หมายเลขโทรศัพท์) 
ตําแหน่งหน้าที่การงาน  (ระบุตําแหน่งปัจจุบัน ถ้าปฏิบัติงานโดยเป็นข้าราชการ หรือ 
    พนักงานบริษัทเอกชน เช่น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9) 
สถานทีท่ํางาน   (ระบุช่ือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในขณะนั้น เช่น โรงเรียน……….. 
    อําเภอ………………………..จังหวัด…………………………. 
    หรือ บริษัท……………………) 
ประวัติการศึกษา    (ระบุวุฒิการศึกษา สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา และปีที่สําเรจ็การศึกษา 
     ระดับปริญญา)  
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ภาคผนวก ข 
สรุปข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (IS)  

 (20 pt. หนา) 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มการทําวิทยานิพนธ์ 

(20 pt. หนา) 
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â·Ãâ·Ã. 0-3853-5430 , 0-3850-0000 . 0-3853-5430 , 0-3850-0000 µèÍµèÍ 5181,6350  5181,6350 
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http://grad.rru.ac.thhttp://grad.rru.ac.th

 The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindre UniversityThe Graduate School of Rajabhat Rajanagarindre University

¾.È. 2554

ºÑ³
±ÔµÇÔ·ÂÒ

ÅÑÂ


	ปกหน้าคู่มือวิทยานิพนธ์
	ปกหลังคู่มือวิทยานิพนธ์



