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บทที่ 1 

สวนประกอบของรายงานผลการวิจัย 
 

รายงานที่เปนรูปเลมสมบูรณ มีสวนประกอบที่สําคัญ 5 สวน 

1. สวนนํา 

2. เน้ือเร่ือง 

3. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 

4. ภาคผนวก 

5. ประวัติผูเขียน 
  

สวนนํา 
 

 สวนนําของรายงานผลการวิจัยประกอบดวยสวนยอยเรียงตามลําดับคือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน บทคัดยอ 

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ รายการตาราง รายการภาพประกอบ ตัวยอและสัญลักษณ ดังรายละเอียดในแตละสวน

ดังน้ี 

1. ปกนอก (Cover)  เปนปกแข็งขนาดกระดาษ A4 (ดูตัวอยางท่ี 1 ในภาคผนวก หนา 19) 

 1.1 หนาปกนอก  ประกอบดวย 8 สวน ดังรายละเอียดจากบนลงลาง ดังน้ี 

 1.1.1   ตรามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  วางหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 น้ิว  

1.1.2    ชื่องานวิจัย วางถัดจากตรามหาวิทยาลัย ในกรณีที่ชื่อเร่ืองยาวใหจัดเปน 2-3 บรรทัด โดยจัด

วางแบบปรามิดหัวกลับ 

1.1.3  ชื่อผูเขียน  มีเฉพาะชื่อและนามสกุล ยกเวนมียศ ฐานันดรศักด์ิราชทินนามและสมณศักด์ิให

ใสไวดวย 

1.1.4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

1.1.5 ปพ.ศ. ที่รับทุน 

1.2  สันปก  ระบุชื่องานวิจัย ชื่อผูเขียน และปที่รับทุน (ดูตวัอยางท่ี 1 ในภาคผนวก หนา 19) โดย

ขอความเหลาน้ันวางตามยาวของสันปก ในกรณีที่ชื่อเร่ืองยาวใหจัดเปน 2-3 บรรทัด โดยจัดวางแบบปรามิด หัวกลับ 

1.3 ปกดานหลัง ตองไมมีขอความใด ๆ 

2. ใบรองปก (Blank Page) กระดาษวาง 1 แผ น (ดูตัวอยางท่ี 2 ในภาคผนวก หนา 20) 

3. ปกใน (Title Page)  พิมพขอความเหมือนกับหนาปกนอก 

4. บทคัดยอ(ABSTRACT) ประกอบดวย 2สวน คือ (ดูตัวอยางท่ี 3และ4  ในภาคผนวก หนา 21,22) 

4.1 ขอมูลงานวิจัย ประกอบดวยหัวขอ  เรียงตามลําดับ ดังน้ี 

ชื่องานวิจัย ( Thesis Title) 

ผูเขียน (Author) (ใสคํานําหนานามดวย) 
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4.2 เน้ือหาบทคัดยอ คือการสรุปเน้ือหารายงานผลการวิจัยที่กระชับ  ชัดเจน ครอบคลุมปญหา 

วัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  เคร่ืองมืออุปกรณ  กลุมตัวอยางที่ศึกษา และ

ผลการวิจัยโดยสังเขป และใหมีบทคัดยอทั้ง 2 ภาษา  ในกรณีที่เขียนรายงานเปนภาษาอ่ืน นอกเหนือจาก 2 ภาษา

ดังกลาวขางตนใหมีบทคัดยอทั้งภาษาที่เขียนรายงาน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

5. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) (ดูตัวอยางท่ี 5 ในภาคผนวก หนา 23) 

เปนขอความกลาวขอบคุณผูมีสวนสนับสนุนชวยเหลือและใหความรวมมือในการทํารายงาน ใหพิมพคํา

วา กิตติกรรมประกาศ ไวกลางหนากระดาษไมควรยาวเกิน 1 หนา และใหพิมพ ชื่อผูเขียนไวทายขอความดวย มี

เฉพาะชื่อและนามสกุล ยกเวนหากมียศ ฐานันดรศักด์ิราชทินนาม และสมณศักด์ิใหใสไวดวย 

6. สารบัญ (CONTENT) (ดูตัวอยางท่ี 6 ในภาคผนวก หนา 24) 

เปนรายการของสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของรายงาน นับต้ังแตสารบัญถึงหนาสุดทาย โดยมีเลขหนา

กํากับแตละสวนที่เรียงตามลําดับของเน้ือหาในเลมรายงาน โดยพิมพคําวาสารบัญ ไวกลางหนากระดาษ หากไม

สามารถพิมพจบในหนาเดียวใหขึ้นหนาใหมและพิมพคําวาสารบัญ (ตอ) 

7. รายการตาราง (LIST OF TABLES) (ถามี) (ดูตัวอยางท่ี 8 ในภาคผนวก หนา 26) 

เปนรายการที่ระบุชื่อและตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดในรายงาน รวมทั้งตาราง ในภาคผนวกดวย 

โดยพิมพคําวา รายการตาราง กลางหนากระดาษ หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวใหขึ้นหนาใหมและพิมพคําวา

รายการตาราง (ตอ) 

8. รายการภาพประกอบ (LIST OF ILLUSTRATIONS/FIGURE) (ถามี) (ดูตัวอยางท่ี 7ในภาคผนวก 

หนา 25) 

เปนรายการที่ระบุชื่อและตําแหนงหนาของภาพประกอบทั้งหมดในรายงาน เชน ภาพถาย แผนภูมิ แผน

ที่ กราฟ แผนผัง ฯลฯ โดยพิมพคําวา รายการภาพประกอบ กลางหนากระดาษ  หากไมสามารถพิมพจบหนาเดียวให

ขึ้นหนาใหมและพิมพวารายการภาพประกอบ (ตอ) 

9. สัญลักษณคํายอและตัวยอ(LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS) (ถามี) (ดูตัวอยางท่ี 9 ใน

ภาคผนวก หนา 27) 

เปนสวนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ คํายอ และอักษรยอที่ปรากฏในรายงาน ยกเวนสัญลักษณ 

คํายอ และอักษรยอที่รูจักกันโดยทั่วไป แตละสัญลักษณ คํายอและอักษรยอตองมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม 
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เนื้อเร่ือง (Text) 

1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 เน้ือเร่ืองของรายงานอาจแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความเหมาะสมของลักษณะเน้ือหาแบบแผนของ

วิธีการการวิจัยของแตละสาขาวิชา  ซึ่งอาจประกอบดวนสวนสําคัญตางๆ ดังน้ี 

 1.  บทนํา (Introduction)  เปนบทแรกของผลงานวิจัย  ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาตางๆ ดังน้ี 

      1.1  ความเปนมาของปญหาและปญหา (Statement  of  the Problem) 

                  เปนการกลาวถึงเหตุผลในการทําวิจัยเร่ืองน้ี  ปญหาการวิจัย  คําถามวิจัย (Research  Question) 

  1.2  วัตถุประสงค  (Objective) 

         ระบุวัตถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจน  อาจแยกเปนขอๆ  เรียงตามลําดับความสําคัญ 

1.3  สมมติฐาน (Hypothesis) (ถามี) 

                 สวนน้ีจะมีหรือไมมีก็ไดแลวตามความเหมาะสม สมมติฐานการวิจัยเปนการคาดคะเนคําตอบของ

การวิจัย  เพื่อเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  การเลือกต้ังสมมติฐานแบบใดขึ้นกับการ

ประมวลความรูจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 

           1.4  ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย (Significance  of  the Study) (ถามี) 

                 เปนสวนที่ผู วิจัยคาดหวังวา  ผลงานวิจัยน้ันมีความสําคัญและเปนประโยชนตอสาขาวิชาที่

เกี่ยวของและสังคมอยางไรบาง 

           1.5  ขอบเขตของการวิจัย  (Limitation  of  the Study)  (ถามี) 

                 เปนการกําหนดกรอบของปญหาการวิจัยใหชัดเจน  โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึงเร่ืองใด  ที่

ไหน  และเวลาใดบาง  เปนตน 

           1.6  ขอตกลงเบื้องตน (Assumption) (ถามี) 

                 ในบางกรณีผูวิจัยอาจมีเหตุผลที่จะเสนอขอตกลงเบื้องตนประกอบในตอนน้ีเปรียบเหมือนกติกาที่

ตองยอมรับในเบื้องตนของการดําเนินการวิจัย 

           1.7  นิยามศัพทเฉพาะ (Definition  of Key Term) (ถามี) 

                 หมายถึงการกําหนดความหมายคําบางคําที่ใชเพื่อการวิจัยคร้ังน้ัน  โดยเฉพาะตัวแปรตางๆ ที่ศึกษา  

ตองใหนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational  Definition) 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  (Related  Literature) 

เปนสวนที่สรุปขอมูล  เน้ือหา  แนวคิด  ทฤษฎีตางๆ และผลงานวิจัยที่มีผูทํามาแลว  ซึ่งมีความ

เกี่ยวของและสําคัญตองานวิจัยที่กําลังศึกษาโดยเรียบเรียงเปนภาษาเขียนที่ไดใจความชัดเจน  เน้ือหาถูกตองตรงกับ

เอกสารตนฉบับ 
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        3.  วิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology) 

           เปนสวนที่ระบุวิธีดําเนินการวิจัยตามแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในแตละสาขาอยาง

ละเอียดชัดเจน  โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ  ดังน้ี 

3.1 ประชากร  กลุมตัวอยาง  วิธีการสุมตัวอยาง 

3.2 แบบแผนการวิจัย 

3.3 เคร่ืองมือในการวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  วิธีการทางสถิติตางๆ ที่ใช 

4.  ผลการวิจัย (Result) 

          สวนน้ีเปนการเสนอผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูล  การแปลความผลที่ไดจากกการวิเคราะห  

การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามลําดับของวัตถุประสงค  และ/ หรือสมมติฐาน (ถามี  โดยแสดงผลการทดสอบ

สมมติฐานดวย) 

     5.  สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ประกอบดวยเน้ือหาสวนตางๆ ดังน้ี 

          5.1  สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

                 สรุปจากสวนเน้ือหาในผลงานวิจัยทั้งหมด  โดยครอบคลุมวัตถุประสงค  สมมติฐาน (ถามี)  

วิธีดําเนินการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป 

          5.2  อภิปรายผล (Discussion) 

                 กลาวถึงผลการวิจัย  วิเคราะหความสอดคลองหรือขัดแยงกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผูอ่ืนไดศึกษา

ไว  นําแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน 

          5.3  ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

                 กลาวถึงการนําผลการวิจัยไปใชในลักษณะตางๆ  และเสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทําตอไป 

2.  สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 

      เน้ือเร่ืองของผลงานวิจัยอาจแบงออกเปนกี่บทก็ได  และรายละเอียดในแตละบทพิจารณาตามความ

เหมาะสมของลักษณะเน้ือหาและแบบแผนของวิธีการวิจัยของแตละสาขาวิชา  ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ ดังน้ี 

      1.  บทนํา (Introduction)  ประกอบดวย 

  1.1  บทนําตนเร่ือง (Background  and  Rationale)  ความเปนมาเพื่อนําไปสูปญหาในการวิจัย  มี

ความสําคัญอยางไร 

  1.2  การตรวจเอกสาร  (Review  of  Literature) 

         คือการสรุปความเปนมา  ความสําคัญ  ขอมูล  วิธีการวิจัย  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัย

เร่ืองน้ัน 

  1.3  วัตถุประสงค  (Objective) 

         ระบุวัตถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจน  อาจแยกเปนขอๆ  เรียงตามลําดับความสําคัญ 
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1.4  สมมติฐาน (Hypothesis) (ถามี) 

                 สวนน้ีจะมีหรือไมมีก็ไดแลวตามความเหมาะสม สมมติฐานการวิจัยเปนการคาดคะเนคําตอบของ

การวิจัย  เพื่อเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  การเลือกต้ังสมมติฐานแบบใดขึ้นกับการ

ประมวลความรูจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 

           1.5  ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย (Significance  of  the Study) (ถามี) 

                 เปนสวนที่ผู วิจัยคาดหวังวา  ผลงานวิจัยน้ันมีความสําคัญและเปนประโยชนตอสาขาวิชาที่

เกี่ยวของและสังคมอยางไรบาง 

           1.6  ขอบเขตของการวิจัย  (Limitation  of  the Study)  (ถามี) 

                 เปนการกําหนดกรอบของปญหาการวิจัยใหชัดเจน  โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึงเร่ืองใด  ที่

ไหน  และเวลาใดบาง  เปนตน 

           1.7  ขอตกลงเบื้องตน (Assumption) (ถามี) 

                 ในบางกรณีผูวิจัยอาจมีเหตุผลที่จะเสนอขอตกลงเบื้องตนประกอบในตอนน้ีเปรียบเหมือนกติกาที่

ตองยอมรับในเบื้องตนของการดําเนินการวิจัย 

           1.8  นิยามศัพทเฉพาะ (Definition  of Key Term) (ถามี) 

                 หมายถึงการกําหนดความหมายคําบางคําที่ใชเพื่อการวิจัยคร้ังน้ัน  โดยเฉพาะตัวแปรตางๆ ที่ศึกษา  

ตองใหนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational  Definition) 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  (Related  Literature) 

เปนสวนที่สรุปขอมูล  เน้ือหา  แนวคิด  ทฤษฎีตางๆ และผลงานวิจัยที่มีผูทํามาแลว  ซึ่งมีความ

เกี่ยวของและสําคัญตองานวิจัยที่กําลังศึกษาโดยเรียบเรียงเปนภาษาเขียนที่ไดใจความชัดเจน  เน้ือหาถูกตองตรงกับ

เอกสารตนฉบับ 

        3.  วิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology) 

           เปนสวนที่ระบุวิธีดําเนินการวิจัยตามแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในแตละสาขาอยาง

ละเอียดชัดเจน  โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ  ดังน้ี 

  3.1  วิธีดําเนินการ  (Metgod) 

           อธิบายวิธีการวิจัย  การทดลองอยางชัดเจนเปนขั้นตอนตามลําดับ  ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล  

สถิติ / โปรแกรมทางสถิติที่ใช 

  3.2  วัสดุและอุปกรณ (Material  and  Equipment) 

         หมายถึงวัสดุและอุปกรณ  เคร่ืองมือในหองปฏิบัติการตางๆ  อาจมีรูปแสดงอุปกรณหรือ

เคร่ืองมือตางๆ 

4.  ผลการวิจัย (Result) 

          เสนอผลการวิจัยโดยละเอียด  การเสนอผลพิจารณาตามความเหมาะสมในรูปแบบบรรยายหรือแบบ

ตาราง  รูปภาพ  แผนผัง แผนที่และแผนภาพตางๆ  โดยมีคําอธิบายประกอบ 
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      5.  สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ   

                 เปนการอธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยใหเหตุผลแกผลการ

ทดลอง  นําแนวคิด  ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน  วิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการทดลองอ่ืนในเร่ืองเดียวกัน 

เพื่อดูความแตกตางและความเหมือนเพื่อหาขอมูลมาสนับสนุนเปนการเพิ่มคุณคาในการนําไปใชประโยชน  และเปน

การสรุปผลงานสําคัญที่คนพบจากการวิจัยหรือการศึกษาคร้ังน้ี  พรอมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชนในการ

ประยุกตผลการวิจัย  รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังตอไป 

บรรณานุกรม  ( BIBLIOGRAPHY)  หรือเอกสารอางอิง  (REFERENCES) 

      สวนอางอิงทายเลม  เปนการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานวิจัย  

อาจรวบรวมเปนรายการบรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอางอิงขึ้นกับการพิจารณา  ซึ่งมีขอแตกตางกันคือ 

      รายการบรรณานุกรม  จํานวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนน้ีอาจมีมากกวาจํานวนที่ถูกอางอิงไวใน

สวนเน้ือเร่ือง  หากผูเขียนพิจารณาวา  เอกสารเหลาน้ันมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยและเปนประโยชน 

      รายการเอกสารอางอิง  รวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในสวนเน้ือเร่ืองเทาน้ัน  ดังน้ัน จํานวนรายการ

อางอิงในสวนทายตองมีจํานวนเทากันกับจํานวนรายการที่ถูกอางอิงไวในสวนเน้ือเร่ือง 
 

ภาคผนวก ( APPENDIX/ APPENDICES ) 

      ภาคผนวก  เปนสวนที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติม  เชน  ตารางบันทึกขอมูล  รูปภาพ  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เชน  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  เปนตน 

      การจะมีภาคผนวกหรือไม  ขึ้นกับความเหมาะสม  หากมีใหเร่ิมภาคผนวกในหนาถัดจากเอกสารอางอิง

หรือบรรณานุกรม  โดยมีขอความวา  ภาคผนวก  อยูตรงกลางหนากระดาษสวนกลางรายละเอียดในภาคผนวกให

แสดงในหนาถัดไป  อาจแบงออกเปนภาคผนวกยอย  ใหใชเปน ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค ...  

ประวัติผูเขียน  (VITAE) (ดูตัวอยางท่ี 15ในภาคผนวก หนา 32) 

      เปนสวนที่กลาวถึงประวัติยอๆ  ของผูเขียนผลงานวิจัยตามหัวขอที่กําหนดไวเรียงตามลําดับ ดังน้ี 

      1.  ชื่อ   ชื่อสกุล  พรอมคํานําหนาชื่อ  ไดแก  นาย  นาง  นางสาว  หรือถามียศ  ฐานันดรศักด์ิ  ราชทินนาม  

และสมณศักด์ิ  ตองระบุดวย 

      2.  วุฒิการศึกษา   สถานศึกษา  ปที่สําเร็จการศึกษา  ต้ังแตระดับปริญญาตรี  โดยเรียงตามลําดับจากวุฒิตํ่า

ไปสูง 

      3.  ทุนการวิจัยที่ไดรับ  (ถามี) 

      4.  ตําแหนงและสถานที่ทํางาน  (ถามี) 

      5.  การตีพิมพเผยแพรผลงาน (ถามี) 

 

 

 

 

 



บทที่  2 

การพิมพรายงานผลการวิจัย 
 

รูปแบบการพิมพรายงานผลการวิจัย มีขอกําหนด ดังน้ี 

1.  ตัวพิมพ 

ตัวอักษรที่ใชพิมพในเลมรายงานผลการวิจัยตองเปนสีดําคมชัด  และตองใชตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดทั้ง

เลม  โดยใชตัวพิมพขนาดตางกันในลักษณะดังน้ี 

หัวขอสําคัญ        ใชขนาดตัวอักษร   18   พอยตตัวหนา 

หัวขอยอย           ใชขนาดตัวอักษร   16   พอยตตัวหนา 

ตัวพื้นของการพิมพตลอดทั้งเลม  ใชขนาดตัวอักษร   16  พอยตตัวธรรมดา 

ชนิดของตัวอักษร  แนะนําใหใช  Angsana New , Angsana UPC 

2.  กระดาษพิมพ 

เปนกระดาษสีขาวไมมีบรรทัด  ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 70-80  แกรม  พิมพเพียงหนาเดียว 

3.  การเวนท่ีวาง 

3.1  การเวนที่วางริมขอบกระดาษ  กําหนดใหเวนขอบกระดาษไวทั้ง  4  ดาน  ดังน้ี 

3.1.1  หนาที่ขึ้นบทใหมของแตละบท  ใหเวนขอบกระดาษดานบน  1.5  น้ิว 

3.1.2  หนาปกติ  ใหเวนขอบกระดาษดานบนประมาณ 1.5  น้ิว  ถัดจากบรรทัดเลขลําดับหนาลงมา 

  3.1.3  ทุกหนา  ยกเวนปกนอกและปกใน  ใหเวนปกกระดาษซายมือ  1.5  น้ิว ขอบกระดาษขวามือ

และขอบกระดาษลาง  เวนหางขอบกระดาษ 1 น้ิว 

3.2  การกําหนดระยะหางระหวางบรรทัด 

  3.2.1  ระยะหางระหวางชื่อบทกับหัวขอสําคัญ เวน 1 บรรทัด 

  3.2.1  ระยะหางระหวางบรรทัดปกติใหเวน  1  บรรทัด 

  3.2.2  ระยะหางระหวางหัวขอสําคัญและหัวขอยอยใหเวน  2  บรรทัด 

  3.2.3  ระยะหางระหวางหัวขอสําคัญกับเน้ือความ ใหเวน  1 บรรทัด 

4.  การยอหนา 

ใหเวนระยะตัวอักษร  1  น้ิว  ( 2 Tab  อัตโนมัติ )   จากแนวขอบขอความซายมือ 

5.  การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 

5.1  สวนนํา 

 ในการลําดับหนาสวนนําเร่ือง คือ  ต้ังแตหนาปกใน ( Title Page )  ไปจนถึงหนาสุดทายกอนถึงสวนเน้ือเร่ือง  

ใหใชตัวเลขอารบิคในเคร่ืองหมายวงเล็บกลม  เชน  (1) , (2) , (3) ,  ...หรือใช ก,ข,ค, ...  โดยพิมพไวที่มุมลางขวามือ

หางจากขอบกระดาษดานลางตรงกับแนวขอบขอความขวามือ ซึ่งหางจากขอบกระดาษดานขวา 1 น้ิว 
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6. การพิมพบท (CHAPTER) 

บท (CHAPTER) ตองขึ้นหนาใหมเสมอและมีเลขประจําบท ไมตองใสเลขหนา แตนับรวมไปดวย สําหรับ

รายงานผลการวิจัย ภาษาไทยใช บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3, ....  โดยพิมพไวตรงกลางตอนบนของหนากระดาษ (หาง

จากขอบกระดาษดานบน 1.5 น้ิว) สวนชื่อบทใหพิมพกลางหนากระดาษในบรรทัดถัดลงมา 

7. การพิมพและการทําสําเนารายงานผลการวิจัย 

 กระดาษที่ใชถายสําเนาตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับกระดาษพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  3 

การอางอิงในรายงาน 
 

 การอางอิงในรายงาน  เปนการบอกแหลงที่มาของขอความ  แนวคิด  หรือขอมูลตางๆ  เพื่อเปนการใหเกียรติ

แกบุคคลหรือสถาบัน  องคกรผูเปนเจาของขอความ 

 การเขียนเอกสารอางอิง  มีรูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของเอกสาร  เชน  หนังสือทั่วไป  หนังสือแปล  

บทความจากหนังสือ  บทความจากวารสาร  วิทยานิพนธ  รายงานการสัมมนา  สิ่งพิมพรัฐบาล  สิทธิบัตร  สื่อโสต

ทัศน  และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ( แบบออนไลน (Online)  และแบบซีดีรอม ( CD-ROM )  เปนตน 

 การอางอิงเอกสาร  มีการอางอิง  2  สวนคือ  การอางอิงในสวนเน้ือเร่ือง  และการอางอิงสวนทายเร่ืองหรือ

ทายเลม 

 การอางอิงในสวนเน้ือเร่ือง 

 คือ  การบอกแหลงที่มาของขอมูลในการอางอิงปนไปในสวนเน้ือเร่ือง  ทําใหทราบวาขอความสวนน้ันมา

จากแหลงใด  ผูเขียนสามารถเลือกใชวิธีการอางอิงในสวนเน้ือเร่ืองแบบใดแบบหน่ึง  โดยจะตองเปนแนวเดียวกัน

ตลอดในเลมรายงาน 

 การอางอิงในสวนทายเลม 

 การอางอิงในสวนน้ี  เปนการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิง  อาจรวบรวมเปนรายการ  

บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการเอกสารอางอิง (References) 

 การอางอิงในการเขียนงานวิจัย ที่นิยมใชกันโดยทั่วไป มี 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบ นาม – ป 

2. รูปแบบ ตัวเลข 

3. รูปแบบ เชิงอรรถ 

ในแตละรูปแบบดังกลาว มีแบบหรือระบบการเขียนแตกตางกัน ซึ่งในแตละกลุมสาขาวิชาจะนิยมใชรูปแบบ

ที่แตกตางกันไป เชน 

1. สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใชรูปแบบ 

- APA Style (American Psychological Association) 

- MLA Style (Modern Language Association) 

- Chicago Style 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชรูปแบบ 

- ACS Style (American  Chemical Society) 

- ASCE Style (American Society of Civil Engineers) 

- IEEE Style (Institute of Electrical  and Electronics Engineers) 
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3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใชรูปแบบ  

- Vancouver Style 

- AMA Style (American Medical Association) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัยสามารถเลือกใชแบบใดแบบหน่ึง  ขึ้นกับความเหมาะสมของแตละงานวิจัย 
แตตองเปนแบบเดียวกันตลอดในเลมรายงานวิจัย 



บทที่ 4 

การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 

 

4.1 การอางอิง 

   การอางอิงในการจัดทํารายงานผลการวิจัยน้ี ใหใชการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหาดวยหมายเลข

และเขียนรายละเอียดของรายการเอกสารอางอิงไวทายสวนเน้ือหา โดยจัดเรียงไวกอนภาคผนวกสวนรายการ

เอกสารอางอิงในทายเลมใหพิมพคําวา "เอกสารอางอิง" ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบกระดาษดานบนลงมา 2 

น้ิว ไมตองขีดเสนใต (ดูตัวอยางท่ี 13 และ14 ในภาคผนวก หนา,32) 
 

4.2 การเขียน "เอกสารอางอิง" (ดูตัวอยางท่ี 13 ในภาคผนวก หนา 31) 

   การเขียน "เอกสารอางอิง" ทายเลมใหเขียนบันทึกรายการของเอกสารที่อางอิงถึงโดยใหเรียง

ตามลําดับตัวอักษรของชื่อผูแตง หากเปนเอกสารภาษาตางประเทศใหพิมพนามสกุลของผูแตงขึ้นกอนและเรียง

รายชื่อเอกสารอางอิงที่เปนภาษาไทยไวกอนเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ โดยไมตองจําแนกประเภทของเอกสาร 
 

หมายเหตุ: ใหใชวิธีน้ีเมื่อใชเอกสารอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหาดวยระบบหมายเลข 
 

4.3 การเขียน "บรรณานุกรม" (ดูตัวอยางท่ี 14 ในภาคผนวก หนา 32) 

   การเขียน "บรรณานุกรม" ใหเขียนบันทึกรายการของเอกสารที่อางอิงตามลําดับตัวอักษรของชื่อผู

แตง หากเปนเอกสารภาษาตางประเทศใหใสนามสกุลของผูแตงขึ้นกอน และเรียงรายชื่อเอกสารอางอิงที่เปน

ภาษาไทยไวกอนเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ โดยไมตองจําแนกประเภทของเอกสาร 
 

หมายเหตุ: ใหใชวิธีน้ีเมื่อใชการอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหาดวยระบบนาม – ป 
 

4.4 การอางอิงแบบแทรกปนไปในเน้ือหาดวยระบบหมายเลข 

   ใหระบุหมายเลขเอกสารที่อางอิงดวยเลขอารบิค ในเคร่ืองหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม เชน [1], [13]เปนตน 

ไวทายชื่อหรือขอความที่อางอิงถึงในเน้ือหา การอางอิงแบบแทรกปนไปในเน้ือหาดวยหมายเลขน้ีเมื่อกําหนด

หมายเลขใดของเอกสารแลว ทุกคร้ังที่อางอิงถึงเอกสารเลมเดิมซ้ําตามที่ตาง ๆ ในโครงการวิจัยจะตองใชหมายเลข

เดิมที่กําหนดขึ้นไวแลวสําหรับเอกสารน้ัน แตหมายเลขหนาจะเปลี่ยนแปลงไปไดตามขอความที่ผูเขียนตองการจะ

อางอิงถึง 
 

หมายเหตุ: การเขียนบันทึกรายการเอกสารอางอิงทายเลม ใหเขียนเปน “เอกสารอางอิง” 
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ตัวอยาง   การเขียนบันทึกรายการเอกสารอางอิงทายเลม 

   ในการเลือกชนิดของสายพานใหเหมาะสมกับการใชงานเปนปจจัยที่สําคัญในการออกแบบระบบ

ลําเลียง อาจารยปรีชา และอาจารยนวรัตน [1] ไดใหหลักการในการพิจารณาเลือกชนิดสายพาน 3 ขอ ดวยกัน คือ . . .     

   ในการพิจารณาบุคคลเพื่อใหทําหนาที่ผูนําแผนกหรือพัฒนา ผูทําหนาที่หัวหนาแผนกแลวจะเปน

ผูนําที่ดีน้ัน นอกจากจะทราบบทบาทหนาที่และทักษะของผูนําแลว ยังตองพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลที่จะ

ไดรับพิจารณาดวย คุณสมบัติของผูนําที่ดีน้ัน สตอกดิล (Stogdill) [2] ไดสรุปวาบุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําจะมี

ลักษณะตอไปน้ีมากกวาสวนเฉลี่ยของกลุม 
 

เอกสารอางอิง 
 

1. ปรีชา   ปนทอง และ นวรัตน สระบัว. ชิ้นสวนและอุปกรณขนถายวัสดุ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ , 2529. 

2. Stogdill, Ralph N. Handbook of Leadership : Aurvey of Theory and Research. New York : 

The Free Press, 1969. 
 

4.5 การอางอิงแบบแทรกปนไปในเน้ือหาดวยระบบนาม-ป 

   ระบบอางอิงแบบนาม-ป ใชกับบรรณานุกรมที่เรียงเอกสารอางอิงตามลําดับชื่อผูแตงเทาน้ันการ

อางอิงภายในเน้ือหาใหระบุชื่อผูแตง และปที่พิมพของเอกสาร เมื่อชื่อผูแตงปรากฏในประโยคใหระบุเฉพาะปใน

วงเล็บ 

   กรณีที่มีเลขที่หนา, เลขที่ตาราง, หรือเลขที่ภาพของเอกสารที่นํามาอางอิง ใหใสเลขที่น้ัน ๆ 

ตามหลังปที่พิมพ โดยคั่นดวยเคร่ืองหมายมหัพภาคคู (Colon) เชน 

   (ศักด์ิ, 2512 : 2), (ศักด์ิ, 2521 : ตารางที่ 10) หรือ (ศักด์ิ, 2512 : ภาพที่ 10) 

   ถาผูเขียนอางอิงเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน ซึ่งไดเขียนเอกสารไวหลายเลมในปเดียวกันก็ใหใส

ตัวอักษรหรือพยัญชนะที่แสดงลําดับที่ของการพิมพไวขางทายปที่พิมพดวย เชน 

   (ศักด์ิ, 2512ก) , (ศักด์ิ, 2512ข : 12) 
 

หมายเหตุ: การเขียนบันทึกรายการเอกสารอางอิงทายเลมใหเขียนเปน “บรรณานุกรม” 
 

ตัวอยาง  การเขียนบันทึกรายการเอกสารอางอิงทายเลม 

   คนเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการบริหารเพราะคนเปนผูผลิต และผูใชปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเงิน 

วัสดุ และวิธีการจัดการ (สมาน , 2523 : 1 - 2) 
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   จากการสํารวจในป พ.ศ. 2528 ปรากฏวา มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ผลิตภัณฑพลาสติกใน

ประเทศอยูไมนอยกวา 2,000 ราย โรงงานสวนใหญ หรือประมาณรอยละ 46.3 ผลิต ผลิตภัณฑประเภทของใชใน

ครัวเรือนอีกรอยละ 35 ผลิตภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ รวมกําลังผลิตทั้งสิ้นประมาณ250,000 - 300,000 ตัน ซึ่ง

คาดหมายไดวาในอนาคตอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑพลาสติกจะเจริญมากขึ้นเปนเทาตัวและจะขยายไปตามความ

ตองการของผูบริโภค (กมลลักษณ,2528:18) 

   หลักสูตรประกอบดวย 3 สวน คือ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และการ

ประเมินผล (Tyler , 1970 : 22) 

   การคํานวณคาการใชประโยชนอาคารสถานที่ของการศึกษา มักจะพิจารณาจากความจุ และเวลา ซึ่ง 

(Vickery, 1979) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่เรียนไววา …. . . 
 

บรรณานุกรม 
 

กมลลักษณ   โตกสุล.  "ผลิตภัณฑพลาสติก." วารสารพลาสติก.  2 (กรกฏาคม 2528) : 20. 

สมาน   รังสิโยกฤษฏ.  “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.”  กรุงเทพมหานคร :  สวัสดิการสํานักงาน 

ก.พ., 2523. (อัดสําเนา) 

Tyler, Ralph W. Basic Principles of Curriculum Instruction. Chicago : University of Chicago 

Press, 1970. 

Vickery, D.J. “Education Building Space and Cost Norm for.”Education Planners. New York : 

UNESCO, 1979. (Mimeographed) 

4.6 แบบแผนการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงทายเลม 

   การเขียนเอกสารอางอิงมีแบบแผน  และหลักเกณฑในการบันทึกรายการจําแนกตามประเภทของ

เอกสารดังน้ี หนังสือ, บทความที่พิมพเผยแพร, บทวิจารณ, วิทยานิพนธจุลสาร, เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมได

ตีพิมพอ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ 

4.6.1 กรณีที่เปนหนังสือ 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง. ชื่อเร่ือง ชื่อชุดหนังสือและลําดับที่ (ถามี). คร้ังที่พิมพ (ถาพิมพมากกวา 1 คร้ัง) จํานวนเลม (ถามีหลายเลมจบ).  

สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ. 

   4.6.1.1 กรณีที่มีผูแตง 1 คน 

ตัวอยาง 

เกียรติประวัติ    เกษมสันต,  มจ.  หลักกฎหมายลักษณะสัญญา.  2 เลม. พระนคร : โรงพิมพสยามออบเซอรเวอร,  

2464-2465.              

Turabian ,  Kate L.  A Manual for Writers of Term Papers , Theses , and Dissertations. 4th ed. Chicago : The  

University of Chicago Press, 1973.  
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   4.6.1.2 กรณีที่มีผูแตง 2 คน 

ตัวอยาง 

มงคล   เดชนครินทร,  และชาตรี ศรีไพพรรณ.  อิเลคทรอนิกสพื้นฐาน.  กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดเอ็น 

การพิมพ, 2526. 

March,  James G.,  and Simon, Herbert A. Organizations. New York  : John Wiley, 1958. 
 

   4.6.1.3 กรณีที่มีผูแตง 3 คน ขึ้นไป 

ตัวอยาง 

วิจิตร  ธีระกุล ;  กาญจนา   ศรีกาฬสินธ ;  และสุนิชญา   ธีระกุล.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

วิทยาการ, 2524. 

Bereday ,  George Z.F.;  Brickman , William  W. ; and Read , Gerald  H. The  Changing  SovietSchool . Boston  :  

Houghton  Mifflin, 1960. 

Pelikan , Jaroslav ; Ross, M.G.; Pollard, W.G.; Eisendrath, M.N.;Moeller,C.; and Wittenberg , A Religion and the  

University. York  University Invitation Lecture Series. Toronto  : University of Toronto Press, 1964. 
 

   4.6.1.4 กรณีที่ไมปรากฏผูแตง 

ตัวอยาง 

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ. กรุงเทพฯ : ส. สมบูรณการพิมพ, 2516. 

The Lottery .  London  : J Watts, 1732. 

The Wind .  New York  : Harpper , 1925. 
 

   4.6.1.5 กรณีที่ผูแตงเปนในนามสถาบัน 

ตัวอยาง 

กรมวิชาการ ,  กระทรวงศึกษาธิการ.  คูมือการสอนวิชาการงานชางในบานงานไม. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน 

จํากัดเอ็กซเพรสศึกษาการพิมพ, 2522. 

Special   Libraries  Association.  Directoty  of  Business and  Financial  Services. New  York : Special Libraries  

Association , 1963. 

4.6.1.6 กรณีผูแตงไมปรากฏมีแตชื่อผูทําหนาที่เปนบรรณาธิการการรวบรวม 

ตัวอยาง 

ชาญวิทย   เกษตรศิริ ; และสุชาติ   สวัสดิศรี , บรรณาธิการ. ประวัติศาสตรและนักประวัติศาสตรไทย. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพประพันธสาสน, 2519. 

Anderson , J.N.D., ed. The  World’ s  Religions. London  : Inter-Varsity Fellowship, 1950.                
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   4.6.1.7 งานของผูแตงปรากฏในหนังสือที่รวบรวมโดยอีกบุคคลหน่ึง 

ตัวอยาง 

ไพโรจน   จวงพานิช. “โรคออยท่ีเกิดจากเชื้อรา.“ รวบรวมโดยเกษม   สุขสถาน   และอุดม   พูลเกษ  หลักการทําไร 

ออย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2520. 

Coleridge,  Samuel Taylor.  “ The  Complete  Works of Samuel Tayler Coleridge.” Edited  byW.G.T. Shedd.  

Vol.1 : Aid to Reflection. New  York : Harper & Bros., 1884. 

   4.6.1.8 หนังสือในชุดหนังสือ (Book in a series) 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง. ชื่อหนังสือ. บรรณาธิการ , ชื่อชุดหนังสือ , ลําดับ , เมืองที่พิมพ , สํานักพิมพ , ปที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

ไพโรจน   มีกุศล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ. 2436 - 2453. เอกสารการนิเทศการศึกษา. ฉบับที่ 149 .  

กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 2517. 

Clapp,  Verner  W. The  Future of the Research Library. Phenias W.Windsor Series in Librarianship, No.8. 

Urbana : University of Illinois Press, 1964. 

   4.6.1.9 ผูแตงที่มีการอางอิงสองทอด 

ตัวอยาง 

ทิม   พรรณศิริ. “ การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับควายไทย.”  อางโดยจรัญ   จันทลักขณา ,  ควายในระบบไรนาไทย, หนา  

171. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2518. 

Jesuit. “Relations  and Allied Documents ;“ vol. 59, No.41.Quoted in Archer Butler Hulbert.Portage Paths , p. 181.  

Cleveland : Arthur H. Clark, 1903. 

4.6.2 กรณีที่เปนหนังสือแปล 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง. ชื่อเร่ือง. แปลโดย  ผูแปล. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

จอรช  แนช, แดน  วอลดอรฟ  และโรเบิรต  อีไฟรซ. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.  แปล โดย อัปสร ทรัยอันและคน 

อ่ืน ๆ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแพรพิทยา, 2518.  

Lissuer, Ivar. The Living Past. Translated by J.Maxwell Brownjohn. New Yorlk :G.P.Putnam’ s Sons, 1957.  

4.6.3 กรณีที่เปนบทความที่พิมพเผยแพร 

   4.6.3.1 บทความในหนังสือรวบรวมบทความ 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง. “ชื่อบทความ” ชื่อหนังสือ, เลขหนา. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม, สถานที่พมิพ สํานักพิมพ, ปที่พิมพ. 
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ตัวอยาง 

บุญนาค   พยัคเดช. “ พุทธศาสนากับมรรยาทประจําวัน.” พุทธศาสนากาวหนา, 445-448. รวบรวมและจัดพิมพโดย  

ทวน วิริยาภรณ. ธนบุรี : ป. พิศนาคะการพิมพ, 2506. 

Johnson, Bruce F. ; and Kilby, Peter. “Interselations between Agricultural and Industial Growth.” Agricultural  

Policy in Developing Countries, 41-57. Edited by Nural Islam. New York : Wiley, 1974. 

  4.6.3.2 บทความในวารสาร 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปที่ (เดือน ป) : เลขหนา. 

ตัวอยาง 

ลัดดาวัลย  บุญรัตนกรกิจ. ”สมุนไพรกระเทียม.” วารสารวิทยาศาสตร 35 (พฤศจิกายน 2524) : 803 - 806. 

Aron, Raymind. “The Education of the Citizen in Industrial Society. ”  Dardalus 91(1962) :249 – 63. 

   4.6.3.3 Dissertation Abstracts 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง.  “ ชื่อเร่ือง. ”  ชื่อหนังสือ  ปที่ (เดือน ป )  : เลขหนา. 

ตัวอยาง 

Seibold, David Robert. “A Complex Model of Attitude and Overt Behavior Relationships :The Mediating Effects  

of Certainty and Locus Control.” Dissertation Absteacts International 36 (1976) : 6454-55B. 

   4.6.3.4 บทความในหนังสือพิมพ 

รูปแบบการพิมพ 

ผูเขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ (วัน เดือน ป) : เลขหนา. 

ตัวอยาง 

พัฒนพงษ.  “อุปสรรคในการรวมเวียดนาม.”  สยามรัฐ  (10 พฤษภาคม 2519)  : 11. 

หากไมมีชื่อผูเขียน ใหข้ึนตนดวยชื่อบทความดังน้ี 

“ Amazing Amazon Region.”  New   York  Times . ( January 12, 1969 ) , 11.                

4.6.3.5 บทความในสารานุกรม 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง. “ชื่อบทความ.” ชื่อสารานุกรม เลมที่, (ปที่พิมพ) คร้ังที่พิมพ : เลขหนา. 

ตัวอยาง 

วิกรม เมาลานนท. “ทอดตลาด.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. 13 (2516 –17 ) : 8453-8460. 

Lermert, Edwin M. “Social Problems.” International Encyclopedia of the Social Sciences 14 (1968) : 452-458. 

   4.6.4 บทวิจารณ หนังสือ (Book Reviews) 
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รูปแบบการพิมพ 

ผูเขียนวิจารณ. วิจารณเร่ือง. ชื่อหนังสือท่ีวิจารณ, โดยชื่อผูแตง. ชื่อวารสาร ปที่ (เดือน ป) : เลขหนา. 

ตัวอยาง 

ชํานาญ นาคประสม. วิจารณเร่ืองลายมือสยาม, โดย สุลักษณ ศิวรักษ. สังคมศาสตรปริทัศน 5 (มิถุนายน – สิงหาคม  

2510 ) : 139-141. 

Demott, Benjamin. Review of Briefing for a Descent into Hell, by Doris Lessing. Saturday Review 13 (March  

1971) : 25-26. 

   4.6.5 วิทยานิพนธในสถาบันอุดมศึกษา 

รูปแบบการพิมพ 

ผูแตง . “ชื่อวิทยานิพนธ.” ระดับวิทยานิพนธ ชื่อภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย/สถาบัน, ปที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

โอภาส  โกมลวัฒนาพาณิชย. “การทําความเย็นโดยการแผรังสีกับทองฟา”  วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตร  

มหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

2534.             

Baclawski , K.P. “Homology and Cambinatories of ordered Sets.” Ph.D.Thesis Faculty of Science Harward  

Universrty, 1976. 
 

4.6.6 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่ไมไดตีพิมพอ่ืนๆ 

   ใหใชรูปแบบการบันทึกรายการเชนเดียวกับการอางอิงหนังสือ ยกเวนชื่อเร่ืองใหใสไวใน

เคร่ืองหมายอัญประกาศ และในวงเล็บทายรายการพิมพคําวา “อัดสําเนา” หรือ “พิมพดีด” สําหรับเอกสารภาษาไทย 

และคําวา “Mimeographed” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษทั้งน้ีแลวแตกรณี สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศอ่ืน ใหอยู

ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย 
 

ตัวอยาง 

สัจจา สายโรจนพันธ.  “ สภาวะแวดลอมความปลอดภัยในการทํางาน. ”  กรุงเทพมหานคร : กองวิเคราะหผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม  สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2520. (อัดสําเนา) 

Boonlert Supadhiloke. “Communicator and Civil Engineer : How Close We Are?” Paper Presented at the AMIC  

Seminar on Some Aspects of the Multi-Media Approach to Mass Communication, Bangkok, 4-6 October  

1977. (Mimeographed.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตัวอยางท่ี 1 

(ตัวอยางปกนอก) 
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  มะยะเฉี่ยว 2550 

  

 
 
 

 
 

ช่ือเรื่อง ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

ปรุฬห  มะยะเฉ่ียว 

Paroon   Mayacheaw 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการวิจัยน้ีไดรับทุนจาก…................................. 

ประจําป............................................. 

   
 

  
 

                                                                            

  8.5 นิ้ว 

11.5 นิ้ว 

  ระยะหางเทากัน 

1.5 นิ้ว 

ระยะหางเทากัน 

1 นิ้ว 
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ตัวอยางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกรอง (ไมพิมพขอความใด ๆ) 
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ตัวอยางท่ี 3 

(ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) 

 

ชื่องานวิจัย 

ผูเขียน 

 

 

บทคัดยอ 

ยอหนาเวน 1 น้ิว 

 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางท่ี 4 

 

(ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่องานวิจัย 

ผูเขียน 

 

 

ABSTRACT 

ยอหนาเวน 1 น้ิว 

 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางท่ี 5 

 

(ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ยอหนาเวน 1 น้ิว 

 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางท่ี 6   สารบัญ 
 

สารบัญ 
 

 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย              จ 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ              ฉ 

กิตติกรรมประกาศ              ช 

สารบัญ                ซ 

สารบัญรูป (ถาม)ี              ฌ 

สารบัญตาราง (ถามี)              ญ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ถามี)            ฎ 

บทที่ 

1. บทนํา               1 

1.1 หัวขอสําคัญ              1 

1.2 หัวขอสําคัญ              10 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ             11 

2.1 หัวขอสําคัญ              12 

2.2 หัวขอสําคัญ              15 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย              20 

3.1 หัวขอสําคัญ              20 

3.2 หัวขอสําคัญ              20 

4. ผลการวิจัย               30 

4.1 หัวขอสําคัญ              30 

4.2 หัวขอสําคัญ              35 

5. สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ            40 

เอกสารอางอิง               50 

ภาคผนวก               55 

ประวัติผูเขียน               60 
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ตัวอยางท่ี 7   สารบัญรูป 
 

สารบัญรูป 
 

ภาพท่ี              หนา 

1.1 ขอความบรรยายรูป           10 

1.2 ขอความบรรยายรูป           15 

1.3 ขอความบรรยายรูป           17 
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ตัวอยางท่ี 8  สารบัญตาราง 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี            หนา 

1.1 ขอความบรรยายตาราง          16 

1.2 ขอความบรรยายตาราง          32 

1.3 ขอความบรรยายตาราง          35 

2.1 ขอความบรรยายตาราง          36 

2.2 ขอความบรรยายตาราง          37 
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ตัวอยางท่ี 9    คําอธิบายสัญลักษณ และคํายอ 
 

คําอธิบายสัญลักษณ และคํายอ 

A   พื้นที่ภาคตัดขวางของหอทดลอง      (เมตร2) 

Ac   ผิวหนาหรือพื้นที่สัมผัสของเม็ดของแข็งทั้งหมดในเบด   (เมตร2 ) 

Ap   พื้นที่ผิวของเม็ดของแข็งเพียงเม็ดเดียว     (เมตร2 ) 

c   คาคงที่ 

d   ขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดของแข็ง     (เมตร) 

de   ขนาดเสนผานศูนยกลางเทียบเทา      (เมตร) 

dh   ขนาดเสนผานศูนยกลางไฮโดรลิก     (เมตร) 

ΔP   ความดันตกหรือความดันตาง      (กก./เมตร2) 

Q   ปริมาตรการไหล       (เมตร3/ชม.) 
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ตัวอยางท่ี 10    การเวนขอบกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:    แทนขอบกระดาษขนาด A4 

แทนขอบเขตขอความที่พิมพ 

 

 
   3.8  เซนติเมตร หรือ 1.5  น้ิว ( สําหรับการพิมพในหนาปกติ ) 
   5     เซนติเมตร หรือ 2    น้ิว  ( สําหรับหนาแรกเมื่อขึ้นบทใหม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3.8 เซนติเมตร                   2.5  เซนติเมตร 

        หรือ 1.5  น้ิว                หรือ 1 น้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

               
2.5  เซนติเมตร  หรือ 1 น้ิว 
                          

 
 



เวน  1  บรรทัด 

เวน  1  บรรทัด 
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ตัวอยางท่ี 11   การแบงบท และหัวขอในบท 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 

1.1 หัวขอสําคัญ (ขนาดอักษร 16) 

   ขอความ  

    

 

   1.1.1 หัวขอยอย 

    ขอความ  

 

    1.1.1.1 หัวขอยอย ๆ 

    1.1.1.2 หัวขอยอย ๆ 

     ยอหนาของหัวขอยอย (ถามี) 

     ก. 

     ข. 

   1.1.2 หัวขอยอย __________________________ 

    ขอความ 

 

 

1.2 หัวขอสําคัญ 

   ขอความ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใหใชตัวอักษรหนาในการพิมพหมายเลข 

และชื่อของบท ขนาดอักษร 18 

 
 

ใหใชตัวอักษรหนาใน

การพิมพหัวขอสําคัญ 
 



            30 

ตัวอยางท่ี 12    ต ัวอยางภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1  คําอธิบายรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.1   คําอธิบายรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 

    กรอบของรูปภาพจะมีหรือไมก็ได แตจะตองเปน

รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 

 คําอธิบายของรูปใหใช         
    ตัวอักษรธรรมดา   

  หมายเลขของภาพให 
     ใชตัวอักษรหนา  

 คําอธิบายของรูปใหใช         
    ตัวอักษรธรรมดา   

  หมายเลขของรูปให 
     ใชตัวอักษรหนา  



 เวนระยะยอหนา 6/8 นิ้ว 

หรือ 1 Tab อัตโนมัติ   
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ตัวอยางท่ี 13    การเขียนเอกสารอางอิงทายเลมเมื่ออางอิงดวยระบบหมายเลข 

 

เอกสารอางอิง 

 

 

1. ธนากร   เกียรติบรรลือ. "การใช CPM ในการบริหารโครงการ." วารสาร สสท. ฉบับเทคโนโลยี, สมาคมสงเสริม 

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 11 (มีนาคม-เมษายน 2527) 

2. ยรรยง   ศรีสม. เทคนิคการบริหารการผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริม 

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน), 2539. 

3. ยรรยง   ศรีสม. "การจัดลําดับงาน n งานใหผานเคร่ืองจักร 1 เคร่ืองดวยวิธีของวิลเคอสัน-อิวิน". 

วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ 7 (เมษายน 2540) : หนา 25-32. 

4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หนวย 

ท่ี 10-15. พิมพคร้ังที่ 2, กรุงเทพมหานคร : ฝายการพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528. 

5. Harrison, A. and Roberts, A.W. "Mechanisms of Force Transfer on Conveyor Belt Drive Drums." Journal of  

Bulk Solids Handling Vol. 12, No. 4 (October 1992) pp. 529-537. 

6. Hendrik Colijn. Weighing and Proportioning of Bulk Solids. Second Edition. Germany : TransTech  

Publications, 1983. 

 

ตัวอยางท่ี 14    การเขียนบรรณานุกรมอางอิงทายเลมเมื่ออางอิงดวยระบบนาม-ป 
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