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(6)

บทที่ 1

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ความหมายของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง รายงานผลการศึกษาวิจัยที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไดอางอิงเรียบเรียงจากประเด็นหรือหัวขอวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหทําการศึกษาภายใตการควบคุมดูแ ล
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งวิทยานิพนธดังกลาวถือเปนผลงานสําคัญตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น เครื่ อ งแสดงถึ ง ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพราะนักศึกษาจะทําวิท ยานิพนธไดสําเร็จจะตองเปนผูสนใจใฝรู มีความคิดเปนของ
ตนเองและสามารถประมวลขอเท็จจริงจากแหลงความรูตาง ๆ ที่ไดศึกษาคนควาตามหลักวิช าการ
โดยคัดสรรรวบรวมเฉพาะสวนที่เ กี่ยวของกับเรื่องที่กําลังศึกษาอยูมาวิเคราะห วิจัย และจัดใหเปน
ระบบตามวัตถุประสงคของประเด็นที่สนใจศึกษา เมื่อไดสังเคราะหความรู ความเขาใจ และจัด ลําดับ
ความคิดที่เปนเหตุเปนผลอยางถูกตองและเชื่อถือไดแลวจึงเรีย บเรียงดวยภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน
ถูกตอง ตามรูปแบบของการเรียบเรียงวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางมีคุณภาพ
การคนควาอิสระ (Independent study) หมายถึง รายงานผลการศึกษาคนควาอยาง
ลึกซึ้งในหัวขอที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับอนุมัติใหศึกษาคนควาภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับการทําวิทยานิพนธ กรณีที่
นักศึกษาตองการทําการคนควาอิสระดวยวิธีการที่แตกตางจากกระบวนการวิจัย จะตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนรายกรณี
โดยเหตุที่วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ เปนการแสดงองคความรูเฉพาะสาขาของ
ผูเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเปนผลจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยอาศัย ความรูที่ไดศึกษา
เลาเรียนมาประกอบกับการคนควาเพิ่มเติมดวยวิธีการที่เปนระบบจนเกิดความรูหรือขอมูลใหมโดยทั้ง
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใชกระบวนการในการคนควาหาความรูเชนเดียวกับงานวิจัย

การสํารวจความพรอมในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ผูทําวิทยานิพนธและการคนควาอิส ระ ควรตระหนักวาเปนงานสําคัญ ตองใชทั้งความรู
ความสามารถ ใชความอุตสาหะอยางสูงกวาจะสําเร็จเปนรูปเลมวิท ยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
เปนผลงานที่แสดงภูมิรูและศักยภาพของตน ดังนั้น จึงควรสํารวจความพรอมของตัวเอง เพื่อใหเ กิด
ความเชื่อมั่นวาจะสามารถทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดสําเร็จ ดังนี้

1. ไดเรียนรูวิชาการทําวิจัยมาแลว
2. ไดเรียนรูเรื่องสถิติที่จะใชในการวิจัยมาแลว
3. มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีเรื่องหรือหัวขอที่สนใจ และมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําวิจัย
5. มีคําถาม ขอสงสัย หรือสิ่งที่อยากจะรูจากเรื่องที่จะทําวิจัย
6. มีรางกายและจิตใจสมบูรณ พรอมที่จะทํางานหนัก และเผชิญอุปสรรค
7. มีเวลาเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ จนสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
8. มีเงินทุนพอเพียงกับคาใชจายที่จะทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
9. มีปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ เชน มีผูใหคําแนะนําชวยเหลือ มีแหลงขอมูลมากพอ ฯลฯ
10. ศึกษาระเบี ยบและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิ สระ อยางเขาใจ
แจมแจง ถาสํารวจพบวาผูวิจัยมีความพรอมมากก็จะเพิ่มโอกาสในการทําวิทยานิพนธ หรือการคนควา
อิสระไดราบรื่น เสร็จเร็ว ทันเวลา

ขั้นตอนการดําเนินการของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
การดําเนินการของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระนักศึกษาตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. นํ าเสนอหัวข อและเค าโครงวิ ทยานิ พนธ และการค นควาอิส ระ ต อคณะกรรมการ
หลักสูต รและโครงการ และยื่ นเรื่องขอสอบหั วขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
(บฑ.12) พรอมเลม กอนวันสอบ 2 สัปดาห
2. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
3. สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.12)
4. ขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.13)
5. รายงานความก าวหน าการดํ าเนิ นการของวิ ทยานิพนธ และการคนคว า อิส ระ ต อ
อาจารยที่ปรึกษา
6. จัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ยื่นเรือ่ งขอสอบและขอแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.15)
8. สอบปองกันวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ และประธานคณะกรรมการสอบสงผล
สอบต อโครงการบั ณฑิ ต ศึกษา และโครงการบั ณฑิ ต ศึ กษานํ าเสนอต อประธานกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร/โครงการ และคณบดี
9. ปรับแกวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ตามมติกรรมการสอบ
10. ส ง ต นฉบั บ วิ ท ยานิ พนธ และการคน ควา อิส ระ ตามความเห็ นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และผานประธานหลักสูตรกอนสงโครงการบัณฑิตศึกษาเพื่อ
รับการตรวจรูปแบบและบทคัดยอ (บฑ.16)
11. เขี ย นบทความวิจัย เพื่อ ตีพิมพเ ผยแพรแ ละสง หลักฐานการเผยแพรต อโครงการ
บัณฑิตศึกษา พรอมแบบการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.17)
12. แกไขรูปแบบและบทคัดยอ
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13. สงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ที่โครงการบัณฑิตศึกษา
14. เขาเลมปกแข็งวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม พรอม
แผน CD บรรจุขอมูลวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ และบทความวิจัย จํานวน 2 แผน เปน File
Word และ File PDF พรอมแบบสงเลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.18) สงที่โครงการ
บัณฑิตศึกษา
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นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน
มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต

นําเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ ตอคณะกรรมการหลักสูตร
และโครงการ และยื่นเรื่องขอสอบหัวขอและ
เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.12)
พรอมเลม กอนวันสอบ 2 สัปดาห

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ

สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ ใหกรรมการสอบพิจารณาหัวขอ
และเคาโครง โดยนักศึกษาเปนผูนําเสนอ
และเปดโอกาสใหผูสนใจเขาฟงการพิจารณา
ตามความเหมาะสม
ไมอนุมัติ

รายงานความกาวหนาการดําเนินการของวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ ตออาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาเสนอขอสอบปองกัน โดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร

จัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

อนุมัติ
ขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
(บฑ.13)

ยื่นเรื่องขอสอบและขอแตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.15)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / โครงการ
พิจารณาและเสนอแตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
และการคนควาอิสระ

สอบปองกันวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ประธานกรรมการสอบสงผลสอบ
ใหโครงการบัณ ฑิตศึกษานําเสนอตอประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร / โครงการ
และคณบดี
ไมผาน

ปรับแกวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ตามมติกรรมการสอบ

เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเ ผยแพรและสงหลักฐานการเผยแพรตอโครงการบัณฑิตศึกษา
พรอมแบบการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.17)

ผาน

ผานโดยมีเ งื่อนไข
สงตนฉบับวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ตามความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ
และผานประธานหลักสูตร
กอนสงโครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อรับการตรวจรูปแบบบทคัดยอ

แกไขรูปแบบและบทคัดยอ
เขาเลมปกแข็งวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ จํานวน 6 เลม
พรอมแผน CD บรรจุขอมูลวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ และบทความวิจัย
จํานวน 2 แผน เปน File Word จํานวน 1 แผน และ File PDF จํานวน 1 แผน
พรอมแบบสงเลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.18)
ที่โครงการบัณฑิตศึกษา

สงเลมวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณ
ที่โครงการบัณฑิตศึกษา

ภาพที่ 1.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
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บทที่ 2

หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
หัวขอวิทยานิพนธ
หัวขอวิทยานิพนธ มีรูปแบบการนําเสนอประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ
(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อนักศึกษา
............ (คํานําหนานาม) ………………………………………………………………………………………………………………….
หลักสูตรปริญ ญา ................. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต /ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต /บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ………………………………………………………………………………………………………
สาขาวิชา .......................... (บริหารการศึกษา /ไทยศึกษา /สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา /บริหารธุรกิจ /
การจัดการสาธารณะ) ………………………………………………………………………………………………………………………
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
............................ (ระบุขอมูลพื้นฐานของเรื่องที่ศึกษา โยงเขาสูสาเหตุหรือที่มาของปญหาจนทําใหตองวิจัย
เรื่องนี)้ ……………………………………………………………….. (ประมาณ 3-4 หนา) ………………………………………….
วัตถุป ระสงคของการวิจัย
..................... (อาจระบุเปนขอหรือเขียนสั้นๆ 1 ยอหนา) ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบเขตของการวิจัย (ถามี)
1. ขอบเขตดานประชากร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ขอบเขตดานเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ขอบเขตดานเวลา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. (เฉพาะที่สําคัญ ประมาณ 3-4 หนา) ………………………………………..
การดําเนินการวิจัย (โดยสังเขป)
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
…………… (ระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของประชากร และวิธีไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง) ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เครื่องมือการวิจัย
…………… (ระบุประเภทเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือหรือการไดมาซึ่งเครื่องมือ) ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การเก็บ รวบรวมขอมูล
…………… (ระบุกระบวนการในการรวบรวมขอมูล เชน อาจเปนการสงแบบสอบถามใหตอบ ศึกษาโดย
วิธีทดลอง โดยสังเกต ฯลฯ) …………………………………………………………………………………………………………
4. การวิเคราะหขอมูล
…………… (ระบุวิธีสถิติ วิธีวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ) ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นิยามศัพทเฉพาะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
……………………. (ระบุคุณคาของงานวิจัยภายหลังบรรลุวัตถุป ระสงคแลว เชน ชวยใหไดองคความรูใหม ชวย
เสริมสรางความรูที่มีอยูแลว ชวยเปนแนวทางพัฒนางานองคกรตาง ๆ ฯลฯ) ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารอางอิง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. (ระบุหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรืองานวิจัยที่สําคัญ ๆ) ……………………………………………….

หมายเหตุ : การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ควรมีความยาวไมเกิน 15 หนา
ภาพที่ 2.1 รูปแบบการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
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เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
เคาโครงของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ โดยทั่วไปแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนตน ไดแก ปกนอก ปกใน สารบัญ
สว นเนื้ อ หา ได แก บทที่ 1 บทนํ า บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
สวนทาย ไดแก บรรณานุกรม ตัวอยางเครื่องมือในการวิจัย
ตัวอยางของแตละสวน เปนดังนี้
ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ

ชื่อผูทําวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ

เคาโครงนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
ตามหลักสูตรปริญญา …………………………………………
สาขาวิชา ……………………………………………….....
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเรื่องการพิมพวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ)

ภาพที่ 2.2 รูปแบบปกนอกของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
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ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..................
ชื่อนักศึกษา ....................................................
หลักสูตร .........................................................
สาขาวิชา ........................................................
วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตร ................................................................
คณะ .............................................................................
โครงการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปการศึกษา .................
ลงชื่อ .......................................................... (นักศึกษา)
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ....................
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
.................................... ประธานกรรมการ
(..................................)
.................................... กรรมการ
(..................................)

ภาพที่ 2.3 รูปแบบปกในของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
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สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
ขอบเขตของการวิจัย
ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)
ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี)
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1
1
3
3
4
4
5
7
9

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

11
11
41
46

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร (ในกรณีที่ใชประชากรทั้งหมดไมตองเขียนกลุมตัวอยาง)
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย

47
47
47
50
52
53
55

บรรณานุกรม

57

ภาคผนวก
ตัวอยางเครื่องมือการวิจัย

59
61

ภาพที่ 2.4 รูปแบบสารบัญของเคาโครงวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
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บทที่ 1

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
วัตถุป ระสงคของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
ขอบเขตของการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
นิยามศัพทเฉพาะ
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ภาพที่ 2.5 รูปแบบของบทที่ 1 (บทนํา) ของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
กรอบแนวคิดในการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ภาพที่ 2.6 รูปแบบของบทที่ 2 (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) ของเคาโครงวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ
บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร (กรณีที่ใชประชากรทั้งหมด ไมตองเขียนกลุมตัวอยาง)
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
กลุมตัวอยาง
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
การรวบรวมขอมูล
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
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การวิเคราะหขอมูล
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
สถิติที่ใชในการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................

ภาพที่ 2.7 รูปแบบของบทที่ 3 (วิธีดําเนินการวิจัย) ของเคาโครงการวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ

บรรณานุกรม
เรียงลําดับตามแบบพจนานุกรม โดยเรียงจากภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

(มีรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปในสวนของเนื้อหาของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ)

ภาพที่ 2.8 ตัวอยางหนาบรรณานุกรมของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ

เนื้อหาของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
แนวการเขีย นและเกณฑ มาตรฐานของเค าโครงวิ ท ยานิ พนธ และการค น คว า อิ ส ระ
มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบกลาง ๆ เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันของทุกหลักสูตร ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีค วามสําคัญมาก เพราะ
ชื่อเรื่องที่ดี นอกจากจะสื่อความหมายไดดีแลว ยังบงบอกถึงรายละเอีย ดอื่น ๆ ไดดวย เชน รูปแบบ
วิธีการหรือแนวทางในการวิจัย รวมทั้งขอบเขตของการวิจัยดวย เกณฑมาตรฐานในการตั้ งชื่อเรื่องมี
ดังนี้
1.1 ตั้งใหสั้น กะทัดรัด ไดใจความดี
1.2 มีคําที่ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา และจุดมุงหมายของการวิจัย
1.3 ตั้งชื่อโดยใชขอความเรียงที่สละสลวย โดยใชคํานามนําหนา เชน การวิเคราะห
การสังเคราะห การทดลองความพึงพอใจ ฯลฯ
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1.4 เขียนชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5 ชื่ อเรื่องการวิจัยบางกรณี ขอบเขตของการวิ จัย ระบุ ไว เช น ปจจั ยป ญหาของ
ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดขางทางรถไฟและชุมชนแออัดบอนไก
1.6 เปนชื่ อเรื่ องที่ ไดรับอนุ มัติจากอาจารยที่ ปรึกษาวิ ทยานิพนธ และการค นคว า
อิสระ และโครงการบัณฑิตศึกษาแลว

ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรตอการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Satisfaction of Lecturers and Personnels in
Administration and Management of
Dhonburi Rajabhat University

ภาพที่ 2.9 ตัวอยางชื่อเรื่อง
2. รายละเอียดของเนื้อหา สวนที่ 4 ถึงสวนที่ 7 เปนรายละเอียดของเนื้อหาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ โดยมีลําดับหัวขอตามสารบัญ ดังนี้
2.1 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาในเคาโครงวิท ยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ
การเขียนถึงที่มาและความสําคัญของปญหา จะตองเขียนอธิบ ายใหผูอานทราบ
ปญหา เหตุผลและความจําเปนที่ตองศึกษาวิจัย มีการอางหลักฐานขอมูล ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนอยาง
เพียงพอ จนทําใหผูอานเห็นความเปนมาและความสําคัญของปญหาไดชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งมี
เกณฑมาตรฐานเพื่อเปนแนวทาง ดังนี้
2.1.1 ชี้ใหเห็นปรากฏการณหรือที่มาของปญหาอยางชัดเจน และระบุเหตุผ ลที่
ตองทําการวิจัยอยางเหมาะสม
2.1.2 ควรมีทฤษฎีและ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงประกอบการบรรยาย
ความสําคัญของปญหา โดยการเขียนเปนกรอบความคิดเฉพาะของงานวิจัย ครั้งนี้ มิใชเปนเพีย งการ
นําเอาคําพูดของแตละคนมาเรียงตอ ๆ กันเทานั้น
2.1.3 ใช ภ าษาถู ก ต อ ง กะทั ด รั ด ได ใ จความ ตรงจุ ด และสามารถเรี ย บ
เรียงลําดับความคิดอยางตอเนื่องและชัดเจน
2.1.4 ชี้ใหเห็นความสําคัญของหัวขอวิจัย พรอมทั้งประโยชนสําคัญที่จะไดจาก
การวิจัย
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2.2 การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย มุงใหเกิดความชัดเจนวา ตองการศึกษาวิจัย
อะไรหรือการวิจัยที่ทําตองการคําตอบอะไร การกําหนดวัตถุป ระสงคจะสัมพันธกับ ชื่อเรื่องและเปน
แนวทาง หรือขอกําหนดที่จะทําการวิจัย การเขียนวัตถุประสงคอาจเขียนเปนประโยคสั้น ๆ หรือเขียน
เปนขอ ๆ จะเขียนกี่ขอก็ไดตามที่ตั้งใจจะศึกษา แตทุกขอที่เขียนจะตองมีคําตอบ หรือมีขอพิสูจนทุก
ขอ
เกณฑมาตรฐานในการเขียนวัตถุประสงคมีดังนี้
2.2.1 ใชภาษาชัดเจน เขาใจงาย ไมวกวน
2.2.2 เขียนเปนประโยคบอกเลา
2.2.3 สามารถหาขอมูลเพื่อตอบคําถามได
2.2.4 เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน
2.2.5 กรณีที่ การวิ จัย เกี่ ย วพั นกั บ ตั วแปรหลายตั ว ต องจํ า แนกให เ ห็ นสิ่ ง ที่
ตองการศึกษาอยางชัดเจน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับ ความพึงพอใจที่ มีตอการบริหารจัดการของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏธนบุ รีของ
คณาจารย 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับ ความพึงพอใจที่มีตอการบริหารจัด การของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ของคณาจารย 4 คณะ และบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสรุป สังเคราะหขอเสนอแนะของคณาจารยและบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ แนว
ทางการปรับ ปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาพที่ 2.10 ตัวอยางวัตถุประสงคของการวิจัย
2.3 การเขียนขอบเขตของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
การกํ า หนดขอบเขตการวิ จั ย เป น ส ว นหนึ่ ง ของการนิ ย ามป ญ หา หรื อ
ชี้เฉพาะเจาะจงปญหาของการวิจัยใหชัดเจน โดยทั่วไปขอบเขตของการวิจัยอาจกําหนดไดสองระดับ
คือ ระดับ แรกอาจกําหนดไวที่หัวขอ /ชื่อเรื่องวิจัย และระดับ ที่สองกําหนดเปนหัวขอขอบเขตของ
การวิจัยไวในเคาโครงงานวิจัย ทุกเรื่องตองจํากัด ขอบเขตของการวิจัยวาจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด
ศึกษากับใคร และศึกษาในแงมุมใด โดยทั่วไปกําหนดขอบเขตใน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 ขอบเขตดานประชากร โดยระบุถึงพื้นที่คุณลักษณะ และจํานวน
ลักษณะที่ 2 ขอบเขตดานเนื้อหาหรือตัวแปรสําคัญที่ศึกษา ตองระบุวาจะ
ครอบคลุมประเด็นยอยๆ อะไรบาง
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ลัก ษณะที่ 3 ขอบเขตด านเวลา ซึ่ ง หมายถึง ชว งเวลาที่ จ ะใช ใ นการเก็ บ
รวบรวมขอมูล
เกณฑมาตรฐานในการเขียนขอบเขตการวิจัย มีดังนี้
2.3.1 ขอบเขตดานประชากร ระบุข อบเขตของประชากรที่จะใชในการศึกษา
วิจัยใหชัดเจนวาประชากรคืออะไร มีคุณลักษณะอยางไร และมีจํานวนเทาใด
2.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ระบุขอบเขตของเนื้อหาหรือตัวแปรสําคัญในการ
วิจัย ซึ่งไดแก ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จําแนกรายละเอียดของเนื้อหาหรือตัวแปรแตล ะชนิดให
ชัดเจนวาประกอบดวย เนื้อหา หรือตัวแปรใดบาง
2.3.3 ขอบเขตดานเวลา โดยเขียนกําหนดเวลาที่ตองการเก็บรวบรวมขอมูลให
ชัดเจน
2.4 การเขียนสมมติฐานของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
สมมติ ฐ าน คื อ การคาดคะเนคํ า ตอบตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จัย ที่ผู วิจัย
กําหนดไว โดยเฉพาะการวิจัยประเภททดลองหรือดําเนินการตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง แตอาจไมมีก็ได
หากการวิจัยนัน้ เปนการศึกษาสภาพทั่วไปซึ่งยังไมชัดเจนวาคําตอบจะออกมาในลักษณะใด อยางไรก็ดี
ถาผูวิจัยสามารถจะกําหนดสมมติฐานไว ไดก็จะเปนแนวทางใหผูวิจัยไดพิสูจนขอเท็จจริงอยางเป น
ระบบและถูก ตองตรงประเด็น สมมติฐานที่ดีตอ งเปนข อความที่ระบุความสัมพั นธระหวางตัวแปร
(Variable) หรือแนวคิด (Concept) พรอมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ ซึ่งผูวิจัยตองการทดสอบ
วาเปนจริงหรือไม ในการตั้งสมมติฐาน ถาสามารถระบุเงื่อนไขของความสัมพันธนั้น ๆ วาจะเกิดขึ้นใน
กรณีใดบาง จะทําใหการทดสอบสมมติฐานมีความสะดวกมากขึ้น
เกณฑในการเขียนสมมติฐาน มีดังนี้
2.4.1 ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
2.4.2 สามารถทดสอบไดดวยขอมูล หลักฐานตาง ๆ
2.4.3 ใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย และเจาะจง
2.4.4 มี ค วามสมเหตุ ส มผล โดยตั้ งสมมติ ฐานจากหลั กการ ทฤษฎี ความรู
พื้นฐาน และหรือผลการวิจัยที่ผานมา มิใชตั้งขึ้นมาลอย ๆ
สมมติฐานของการวิจัย
ระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของกลุมคณาจารยจาก 4
คณะ และกลุมบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัย มีความแตกตางกัน

ภาพที่ 2.11 ตัวอยางการเขียนสมมติฐาน
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2.5 การเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูทําวิจัยจะเขียนหัวขอนี้ไดดีตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีอยูในเอกสาร
ตํารา และงานวิจัยมาอยางดี จนเห็นความสัมพันธของสิ่งที่ศึกษากับงานวิจัยที่ตนกําลังจะทํา สามารถ
สรางกรอบแนวคิดไดอยางเหมาะสมในการทําวิจัย ในการเสนอกรอบแนวคิดอาจทําไดหลายวิธี เชน
โดยวิธีพรรณนา สรางแบบจําลอง สัญลักษณหรือสมการ ใชแ ผนภาพ หรือแบบผสมผสาน เปนตน
การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยมีเกณฑมาตรฐานดังนี้
2.5.1 ตัวแปรแตละตัวที่เลือกมาศึกษาตองมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีวา มีความสัมพันธ
หรือเกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการศึกษา
2.5.2 มีความตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรจัดกระทํา
2.5.3 มี รูป แบบสอดคลองกับ ขอบเขตของการวิจัย โดยเฉพาะขอบเขตดา น
เนื้อหา
2.5.4 ระบุรายละเอียดของตัวแปรและ/หรือแสดงความสัมพันธข องตัวแปรได
ชัดเจนดวยสัญลักษณ หรือแผนภาพ
หมายเหตุ การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยควรเขียนแสดงไว 2 แหงคือ ในหัวขอกรอบแนวคิดของ
การวิจัยในบทที่ 1 โดยเขียนเปนแบบจําลอง สัญลักษณ สมการ หรือแผนภาพ และเขียน
สรุปสาระสําคัญของตัวแปรทั้งหมดในทายสุดของบทที่ 2 ตอจากหัวของานวิจัยที่
เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ แสดงไวดังภาพ
ประเภทของคณาจารยและบุคลากรอื่น
ของมหาวิทยาลัย
คณาจารยในสังกัด
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เจาหนาที่ PC
ลูกจางประจํา

ระดับความพึงพอใจของคณาจารย และ
บุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัด
การของมหาวิทยาลัย 8 ดาน ไดแก
1. นโยบายและการวางแผน
2. การผลิตบัณฑิต
3. การสรางองคความรู
4. การบริการวิชาการแกชุมชน
5. การทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
6. การสรางบรรยากาศทางวิชาการ
7. ความเปนนานาชาติ
8. การบริหารแบบมีสวนรวม

ภาพที่ 2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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2.6 การเขียนขอตกลงเบื้องตนในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ขอตกลงเบื้องตน คือ การระบุสิ่งที่ผูวิจัยตองการใหผูอานเขาใจและยอมรับ โดย
ไมตองมีการพิสูจน อาจจะเปนขอตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดทําขอมูล วิธีวิจัย กลุมตัวอยาง หรือสิ่ง
อื่น ๆ งานวิจัยบางเรื่องอาจไมมีขอตกลงเบื้องตนก็ได ขอดีของการทําขอตกลงเบื้องตน คือ ชวยขจัด
ขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง และเปนประโยชนในการเลือกใชส ถิติวิเคราะหขอมูล เกณฑในการ
เขียนขอตกลงเบื้องตนมีดังนี้
2.6.1 เขียนขอตกลงเบื้องตนเฉพาะที่จําเปน
2.6.2 ตองไมนําเอาขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจัยมาเขียนหรือกําหนด
เปนขอตกลงเบื้องตน
2.6.3 ถาเปนการอธิบ ายคําหรือขอความไมถือเปนขอตกลงเบื้องตน ใหนําไป
เขียนในสวนที่เปนนิยามศัพทเฉพาะ
2.7 การเขียนนิยามศัพทเฉพาะในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
นิย ามศัพทเ ฉพาะ คือ การเขีย นอธิบายความหมายของคําศัพท ข อความ คํ า
คํายอ หรือขอความสั้น ๆ ที่ใชแทนขอความยาว ๆ ที่ตองกลาวถึงบอย ๆ ในการวิจัยเรื่องนั้น ทั้งนี้เพื่อ
สื่อความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวางผู อานและผูวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรที่เปนนามธรรมมีค วาม
จํา เป น มากในการให ค วามหมายหรื อนิย ามศั พท เ ฉพาะ การเขี ย นนิ ย ามควรเขี ย นใหเ ป นนิ ย าม
ปฏิบัติการ (operational definition) คือการใหค วามหมายในเชิงรูปธรรมหรืออธิบายกิจกรรมที่
สามารถวัดได สังเกตได การเขียนนิยามศัพทเฉพาะมีหลักการเขียนดังนี้
2.7.1 นิยามศัพทสําคัญใหครบทุกคํา หรือทุกขอความที่ตองการใหผูอานเขาใจ
ตรงกับผูวิจัย
2.7.2 กรณีที่ใชนิยามของผูอื่นใหเขียนอางอิงไวดวย
2.8 การเขียนประโยชนที่ คาดวาจะไดรับในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนคว า
อิสระ เปนการเขียนประโยชนของการวิจัยเพื่อเสริมวัตถุประสงคใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเนนวาผลการวิจัย
จะนําไปใชประโยชนดานใด สวนใหญจะนําไปใชในทางปฏิบัติ และในทางวิชาการ เกณฑมาตรฐาน
คือ เขี ย นประโยชน ห รือความสํา คั ญในแง การเพิ่มพู นความรู และการนําผล การวิ จัย ไปใชโดยให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
2.9 การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเคาโครงการวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนผลของการศึกษาคนควาประเด็นที่
สัมพันธกับ ปญหาหรื อหัวขอที่ ผูวิจัย กํา ลังจั ด ทํา โดยศึก ษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิ จัยตาง ๆ
เมื่อไดขอมูลครบถวนแลวก็นํามาเรียบเรียงเปนเรื่องราว เปนหมวดหมู หรือเปนขั้นตอน จากพื้นฐาน
กวางๆ มาจนกระทั่วเจาะลึกลงสูประเด็นปญหาที่กําลังจะทําวิจัย
การเรีย บเรี ยงจะต องเขี ย นด วยภาษาของตนเอง โดยสังเคราะห เ นื้อหาตาม
ประเด็นการศึกษาใหส อดคลองกับวั ต ถุป ระสงคหรื อสมมติฐานการวิจัย กอนจะเขีย นควรกํ าหนด
โครงเรื่อง จัดหัวขอเรื่องออกเปนขอ ๆ แตละขอมีหัวขอรอง หัวขอยอย เพื่อใหเห็นความสัมพันธของ
เรื่ องราวทั้ง หมดแล ว จั ด หมวดหมู ข องเอกสารและงานวิ จัย ตามหั วขอ เพื่ อ สะดวกในการเขี ย น
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การอา งอิง จะตองทําอยางถูก ตอง วิธีการอางอิงกําหนดให ใชการอางอิงระบบนาม-ป แบบแทรก
ในเนื้ อหา (ดูรายละเอีย ดในบทที่ 4) หลัก ฐานที่ อางอิง ทั้ง หมดจะตองปรากฏอยู ในบรรณานุกรม
การนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีเกณฑมาตรฐานดังนี้
2.9.1 ตองมีองคประกอบอยางนอย 2 สวน คือ
2.9.1.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และ
2.9.1.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.9.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
2.9.2.1 ความหมายของสิ่งที่จะวิจัย (หรือของเรื่องที่จะวิจัย)
2.9.2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่จะวิจัย
2.9.2.3 ระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเรื่อง (ถามี)
2.9.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรประกอบดวยผลงานวิจัย ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรจัดหมวดหมูตามตัวแปรสําคัญ หรือสมมติฐาน ไมใช
เสนอเปนรายบุคคลตามลําดับอักษรหรือตามรายป
2.9.4 การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของใหเรียบเรียงเปนภาษา
ของตนเอง โดยสังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือสมมติฐาน
การวิจัย
2.10 การเขียนวิธีดําเนินการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ในบทนี้ ผูวิจัยจะตองเขาใจชัดเจนถึงแบบการวิจัย (Research design) และ
ระเบียบวิธี (Methodology) ที่นํามาใชในการวิจัย ของตน จึงควรเขีย นระบุใหชัดเจน เชน เปนการ
วิจัย เชิงสํารวจ (Survey research) การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ฯลฯ เปนต น
รวมทั้งจะตองใหรายละเอียดของหัวขอตอไปนี้
2.10.1 การเขียนประชากรและกลุมตัวอยาง
2.10.1.1 ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากร คือ หน วยข อมูล ทุกหนวยที่ ตองการศึกษา
ตามวัต ถุประสงคข องการวิ จัย การกลาวถึงประชากรตองระบุข อบเขตดา นพื้นที่ และคุณลักษณะ
เฉพาะของประชากรใหชัดเจน หากทราบจํานวนประชากรก็ตองระบุใหทราบดวยเชนกัน
2) กลุมตัวอยาง คือ สวนหนึ่งของประชากรที่ตองการจะ
นํา มาศึ กษานัก ศึ กษาต องระบุ ข นาดกลุ มตั วอยางและวิ ธีก ารตลอดจนขั้ นตอนของการเลื อกกลุ ม
ตัวอยางมาอยางละเอียด
2.10.1.2 เกณฑมาตรฐานในการนําเสนอประชากรและกลุมตัวอยาง
มีดังนี้
1) ระบุขอบเขต คุณลั กษณะ และจํ านวนของประชากร
อยางชัดเจน
2) กํ าหนดขนาดของกลุ ม ตั วอย า งอย างเหมาะสมและ
ถูกตองตามหลักวิชา
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3) กํ าหนดวิธีการสุมกลุม ตัวอยา งอยา งเหมาะสม เขีย น
อธิ บ ายวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งให ผู อา นเห็ นภาพในการปฏิ บั ติ จริ ง ว า มี วิธี การดํ า เนิ น การใน
รายละเอียดอยางไร
2.10.2 การเขียนเครื่องมือที่ใชการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีความสําคัญมาก ผูวิจัย ตองเขียน
บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลอยางชัดเจนวามีอะไรบาง โดยระบุ
ลักษณะของเครื่องมือวิจัยแตละสวน หากสรางเครื่องมือหรือพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเอง ตองบอกวิธี
และขั้นตอนการสรางอยางละเอียด รวมทั้งการทดลองใช และการตรวจสอบคุณภาพไวใหชัดเจนดวย
ในกรณีที่เปนการดัดแปลงหรือปรับปรุงมาจากเครื่องมือของผูอื่น ก็ควรใหเกียรติแกเจาของเครื่องมือ
โดยการอางอิงใหถูกตอง
เกณฑมาตรฐานการระบุเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีดังนี้
2.10.2.1 กรณีที่ 1 นําเครื่องมือของผูอื่นมาใช
1) ระบุแ หลงที่มา ชื่อบุค คลหรือหนวยงานที่เปนเจาของ
เครื่องมือและชื่องานวิจัย ปที่สราง และคาสถิติแสดงคุณภาพ
2) ชี้ ให เ ห็ นความจํ าเปน หรื อ ความสมเหตุ ส มผลที่ จะใช
เครื่องมือนั้นเก็บรวบรวมขอมูล เชน ใชวัด คุณลักษณะเดี ยวกัน กลุมตั วอยา งมีลักษณะคล ายหรื อ
เหมือนกัน เปนตน
2.10.2.2 กรณีที่ 2 สรางมือใชเอง
1) อธิบายขั้นตอนการสรางเครื่องมือตามหลักวิชา
2) ระบุแหลงที่มาของขอมูลพื้นฐานที่ใชประกอบการสราง
เครื่องมือ เชน เอกสาร หนังสือ คูมือ หรือตัวเครื่องมือของบุคคลอื่น
3) ระบุรายละเอียดวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.10.2.3 การเขียนการเก็บรวบรวมขอมูล
การเขียนการเก็บรวบรวมขอมูลตองระบุถึงวิธีเ ก็บรวบรวม
ขอมูลไวใหชัดเจน เชน เก็บดวยตนเอง สงทางไปรษณีย ใหผูชวยเก็บขอมูล เปนตน นอกจากนั้นยัง
ตองบอกวิธีตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อใหไดมาตรฐานและไดขอมูลครบถวนสมบูรณมากที่สุดดวย เกณฑ
มาตรฐานในการระบุการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้
2.10.3.1 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาจระบุเหตุผ ลที่
เลือกใชวิธีการนั้น
2.10.3.2 ระบุวิธีการตรวจสอบติดตามและควบคุมคุณภาพ
ของขอมูล อาจระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีนั้น ๆ ดวย
2.10.3.3 ระบุชวงเวลาเก็บรวบรวมขอมูล
2.10.4 การเขียนการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ตองวิเคราะหตามประเภทของการวิจัย คือ
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2.10.4.1 กรณีขอมูลเชิงปริมาณ ใหระบุวิธีการวิเคราะห สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอ มูล โดยแยกบรรยายตามลักษณะขอมูลและตัวแปรวา แตละตัวแปรเมื่อไดขอมู ล
มาแลวนํามาทําอยางไร และวิเคราะหดวยสถิติใด
2.10.4.2 กรณี ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพให ร ะบุ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
เรื่องราวโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ย วกับรูปแบบ (Pattern) ประเด็น (Theme) และสิ่งที่จะใชเชื่อมโยง
เรื่องราวเขาดวยกัน (Narrative)
โดยสรุปเกณฑมาตรฐานในการระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล คือระบุวิธี
วิเคราะหขอมูลโดยแยกบรรยายตามลักษณะของขอมูลแตละสวนหรือแตละตอนและตัวแปรแตละตัว
ถาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ตองระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใหชัดเจน
2.10.5 การเขียนแผนปฏิบัติการวิจัย
ในการเขียนแผนปฏิบัติการวิจัย ผูวิจัยตองกําหนดกิจกรรมที่จะกระทํา
ใหชัดเจน ระบุชวงเวลาตั้งแตเริ่มดําเนินกิจกรรมจนสิ้นสุดการดําเนินงาน เกณฑมาตรฐานในการเขียน
แผนปฏิบัติการวิจัยมีดังนี้
2.10.5.1 ระบุ กิจกรรมที่ จะดํ า เนิ นการเรี ย งเป นขอ ๆ ให ชั ด เจน
พรอมระบุชวงเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไวดวย
2.10.5.2 เขี ย นในรู ป แผนภู มิปฏิบั ติ การ หรือ แผนปฏิ บั ติ การวิ จัย
(Gant chart)
ระยะเวลา
2555
2556
ขั้นตอนของกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สุมตัวอยาง
3. สรางเครื่องมือ ทดลองใช
4. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
5. วิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย
6. เขียนตนฉบับวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ
7. พิมพวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระ และเขาเลม
8. เสนอวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระ

ภาพที่ 2.13 ตัวอยางแผนปฏิบัติการวิจัย
2.10.6 การเขียนบรรณานุกรมในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
บรรณานุกรมเปนสวนสุดทายของการเขียนเคาโครงวิท ยานิพนธ และ
การคนควาอิส ระ เปนการระบุชื่ อหนังสือ เอกสารหรือแหลงขอมู ลตาง ๆ ที่ผูทํา วิทยานิพนธใชใน
การคนควา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องที่จะทําวิจัยอยางดี บรรณานุกรมจะเปนเครื่องชี้อยาง
หนึ่งวา ผูทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีแหลงคนควาประกอบการวิจัยของตนเองเพียงพอ
หรือไม การทําวิจัยมีความเปนไปไดและสามารถทําวิจัยไดสําเร็จมากนอยเพียงใด
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เคาโครงวิ ท ยานิพนธ และการคนควาอิส ระ อาจไมตองระบุรายการ
อ า งอิ ง มากเกิ น ไป ควรระบุ เ ฉพาะหนั ง สื อ เอกสาร หรื อแหล ง ข อมู ล ที่ สํ า คั ญ ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ
การศึกษาคนควาของตนในการทําวิจัยจริง ๆ เทานั้น สวนสิ่งที่ผูทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ใชประกอบการศึกษาคนควาเล็ก ๆ นอย ควรนําไปอางอิงในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เมื่อทํา
การวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว การพิมพรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมใหใชรูป แบบตามที่ระบุไวแลว
ในบทที่ 4

เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัย เชิ งคุ ณภาพสวนใหญ เ ป นการวิจัย ทางสั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร หรื อ
มานุษยวิทยา ประชากรและกลุมตัวอยางมีลักษณะเฉพาะเจาะจง การวิเคราะหใชตัวเลขหรือสถิติ
นอย สวนใหญจะตีความ แสดงเหตุผล เปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห แลวเรียบเรียง เรื่องราวของ
งานวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห การแบงเนื้อหาจะเปนการแบงหัวขอตามเนื้อเรื่องอยางเปนขั้นตอน
ตั้งแตตนจนจบ เรื่องที่สําคัญคือ การเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากจะใชเครื่องมือวิจัย แลว ตัวนักวิจัย
เองจะตองไดรับการฝกฝนใหเปนนักวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บขอมูล ดวยตัวเองจากการสังเกต
การสัมภาษณ และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่วิจัย วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ที่เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ แบงบทตามเนื้อหา จํานวนบทจะมีจํานาวนเทาใดอยูที่เรื่องและหัวของานวิจัย
โดยมุงเสนอเรื่องราวที่สัมพันธตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ สวนบทสุด ทายจะเปนบทสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เชนเดียวกับงานวิจัยทั่วไป
2. รูปแบบของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยสามารถเลือกรูปแบบการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพไดตามที่เห็นวาเหมาะสม ดังนี้
2.1 รู ปแบบที่ 1 คื อ เคาโครงวิท ยานิ พนธ และการคนควาอิ สระ จํ านวน 3 บท
ตามที่กลาวมาแลว
2.2 รูปแบบที่ 2 เสนอเคาโครงวิจัย 3 บทแรก ประกอบกับบทอื่น ๆ
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ชื่อเรื่อง

ความเชื่อเรื่องฮวงจุยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
บทที่ 1

บทนํา
(แบงเปนหัวขอเชนเดียวกับ แบบโดยทั่วไป และผนวกแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวของและวิธีดําเนินการวิจัยไวในบทที่ 1 ดวย)
บทที่ 2

ประวัติความเปนมาของชาวจีนในประเทศไทย
บทที่ 3

ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในยานสําเพ็ง-เยาวราช กรุงเทพมหานคร
บทที่ 4

ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวจีน
บทที่ 5

ฮวงจุย ความเชื่อเกี่ยวกับการพยากรณของชาวจีน
บทที่ 6

การใชสัญลักษณทางฮวงจุยเพื่ออาคารที่อยูอาศัย
บทที่ 7

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ภาพที่ 2.14 ตัวอยางการแบงบทของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
3. การกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื่องจากประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบเฉพาะเจาะจง
ในการกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงมักกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางตามเนื้อหา
ของการวิจัยนั้น ๆ ซึ่งแตละเรื่องจะมีลักษณะตางกันไป ที่แสดงไวในกรอบตอไปนี้เปนตัวอยางหนึ่ง
ของการกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ
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หัวขอวิจัย วรรณกรรมเรื่องทาวกําพรา : การศึกษาเชิงวิเคราะหวิจารณ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาจากวรรณกรรม 10 เรื่อง โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้
1. คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องทาวกําพราสํานวนมุขปาฐะจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว จํานวน 8 เรื่อง เพราะแตละเรื่องมีโครงเรื่องที่แตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก เรื่องตอไปนี้
1.1 กําพราขี้หูด รวบรวมโดย อุทิน บุนยาวง
1.2 กําพราไกตอ รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว
1.3 กําพราฉลาด รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว
1.4 กําพราหมากเขือ รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว
1.5 กําพราทุกขะตะ รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว
1.6 กําพราปาวติ่ว รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว
1.7 พระยาเจาเมืองกับ กําพรา รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว
1.8 กําพราผูชนะ รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว
จากหมายเลข (1.1) ถึงหมายเลข (1.8) เปนวรรณกรรมนิ ทานสํานวนมุขปาฐะจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัยไดนํามาปริวรรตเปนภาษาไทยอีสานและภาษาไทยกลาง
2. คั ด เลื อกวรรณกรรมเรื่ อ งท า วกํ า พร า สํ า นวนลายลั ก ษณ ใ นภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ของ
ประเทศไทย จํานวน 2 เรื่อง เพราะเปนสํานวนที่แพรหลายและมีตนฉบับ ที่สมบูรณ ไดแก เรื่องตอไปนี้
2.1 กําพราไกแกว ฉบับปริวรรตโดย นอย ผิวผัน
2.2 กําพราผีนอย ฉบับ ปริวรรตโดย จินดา ดวงใจ
จากหมายเลข 2.1 และ 2.2 เปนวรรณกรรมลายลักษณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยไดนํา
ฉบับ ที่ นอย ผิวผัน และจินดา ดวงใจ ไดปริวรรตไวแลวมาศึกษา

ภาพที่ 2.15 ตัวอยางการกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากตัวอยา งที่แ สดงไว จะเห็นไดว าการวิจัยเชิงคุ ณภาพมี ความแตกต างอยูบา งกั บ
การวิจัยเชิงปริ มาณ มี การใชภ าษาเขี ยนเชิ งพรรณนา วิเ คราะหโ ดยอาศัย ตัวเลขหรื อสถิติ นอย มี
การตีความ แสดงเหตุ ผ ล เปรี ยบเทีย บ ฯลฯ ซึ่งนักวิ จัย จะเก็บขอมูล ดวยตนเองได จากการสังเกต
สัมภาษณ ยิ่งเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่วิจัยมากเทาใดก็จะยิ่งชวยใหวิเ คราะหและสั งเคราะหได
ตามความเปนจริงมากขึ้น และไมมีกฎเกณฑตายตัววาจะแบงเปนกี่บ ทเพราะขึ้นกับเรื่องและหัวขอที่
วิจัย
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บทที่ 3

สวนประกอบของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
และรูปแบบการพิมพ
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ รูปแบบ เนื้อหา
และการพิมพ ดังนี้

รูปแบบของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
รูปแบบ หมายถึง รูปเลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิส ระ ที่ส มบูรณ แบงออกเปน 3
สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา สวนทาย และในตอนทายของเลมมักนิยมใหมีภาคผนวกไวดวย
1. สวนนํา
ส วนนํ าประกอบด ว ยปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอั ง กฤษ หน า อนุ มั ติ
วิทยานิพนธ บทคัดยอ แหลงทุน (ถามี) กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ มี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ปกนอก เปนหน าแรกของวิทยานิพนธ และการคนคว าอิส ระ ซึ่งเป นปกแข็ง
แบงเปน 3 สวน ไดแก
1) สวนบน ประกอบดวย ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว
และชื่อเรื่องวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ เปนภาษาไทย
2) สวนกลาง คือ ชื่อและนามสกุลของผูวิจัย
3) สวนลาง คือ ชื่อปริญญา สาขาวิชา สังกัด และป พ.ศ.
1.2 ปกในภาษาไทย ขอความเหมือนปกนอกทุกประการ
1.3 ปกในภาษาอังกฤษ ขอความเหมือนปกในภาษาไทยแตเปนภาษาอังกฤษ
1.4 หนาอนุมัติวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ใหพิมพตามแบบ
1.5 บทคั ด ยอ เป นข อ ความสั้ นๆ เกี่ ย วกั บ งานวิ จัย ความยาว 1 หน า กระดาษ
แบงเปน 2 ยอหนา ไมเกิน 500 คํา มีจุดมุงหมายที่จะใหผูอานไดอานเนื้อหาของการวิจัยอยางยอๆ
กอนที่จะตัดสิ นใจอา นผลการวิจัย นั้นทั้ งฉบับ ทายบทคั ดย อภาษาไทยใหระบุ “คําสําคั ญ” และ
บทคัดยอภาษาอังกฤษใหระบุ “Keywords” ของงานวิจัยไมเกิน 5 คํา
บทคัดยอประกอบดวย
1.5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.5.2 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.3 วิธีดําเนินการวิจัย
1.5.4 ผลการวิจัย
1.5.5 ขอเสนอแนะที่สําคัญ (ถามี)

1.6 บทคัดยอภาษาอังกฤษ ประกอบดวยรูปแบบและขอความที่มีความหมายเหมือน
บทคัดยอภาษาไทย
1.7 กรณีที่ไดรับทุน ใหระบุชื่อหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยดวย
1.8 กิตติกรรมประกาศ เปนขอความสั้น ๆ จะกลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือที่ทํา
ใหง านวิจั ยสํ าเร็จ โดยส วนใหญจะกลาวขอบคุ ณผู ใหค วามร วมมือในการใหคําปรึ กษา ผูใหข อมู ล
ผูวิเคราะหขอมูล และผูจัดสงขอมูล
1.9 สารบัญ ประกอบดวยหัวเรื่องประจําบท หัวขอในแตละบท และเลขหนาของ
แตละหัวขอ นับตั้งแตบทแรกจนถึงบทสุดทาย
1.10 สารบัญตาราง ประกอบดวยเลขที่ตาง หัวเรื่องตาราง เลขหนาของแตละตาราง
ที่ปรากฏอยูในสวนเนื้อความ
1.11 สารบัญภาพ ประกอบดวยภาพ แผนภูมิ แผนภาพ เลขที่ภาพ โดยใหชื่อภาพ
และเลขหนาตามที่ปรากฏอยูในสวนเนื้อความ
2. สวนเนื้อหา
สวนเนื้อหาแบงออกเปนบท ระหวาง 5-8 บท ตามเคาโครงการวิจัยที่วางไว โดยการ
วิจัยเชิงปริมาณสวนใหญนิยมแบง 5 บท คือ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
3. สวนทาย ประกอบดวย
3.1 สวนอางอิง คือ บรรณานุกรม (Bibliography) บรรณานุกรม เปนการรวบรวม
แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการวิจัย แสดงไวทายเลมเพื่อการติดตามตรวจสอบ (ดูรายละเอียดในบทที่
4)
3.2 ภาคผนวก เปนรายละเอีย ดที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่ส มควรแสดงเพิ่ มเติมเพื่อ
ความสมบูรณของเนื้อหา และจัดเรียงไวหลังบรรณานุกรม
เนื้อหาในภาคนี้เปนสวนที่ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่จะนําเสนอ เชน
3.2.1 ตารางที่เกี่ยวของกับขอมูลเปนจํานวนมาก
3.2.2 หนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือเพื่อการวิจัย
3.2.3 หนังสือขอความรวมมือใหนักศึกษาทดลองเครื่องมือการวิจัย
3.2.4 หนังสือขอความรวมมือใหนักศึกษาเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
3.2.5 แบบสอบถามหรือเครื่องมือการวิจัยในวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ของนักศึกษา
3.2.6 แผนผังของสถานที่ตาง ๆ
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3.3 ประวัติของผูวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 คํานําหนาชื่อ ไดแก นาย นาง นางสาว หรือ ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
(เขียนเต็ม) แลวตามดวยชื่อผูวิจัย
3.3.2 วัน เดือน ปเกิดของผูวิจัย
3.3.3 ภูมิลําเนา คือ อําเภอและจังหวัดที่เกิดของผูวิจัย
3.3.4 วุฒิการศึกษาที่ไดรับกอนมาศึกษาตอ
3.3.5 แหลง และปที่สําเร็จการศึกษาตอ
3.3.6 ประสบการณการทํางาน และผลงานทางวิชาการที่ผลิตขึ้น รวมทั้งเกียรติ
คุณที่ไดรับ เชน รางวัล ทุนการศึกษา
3.3.7 สถานที่ทํางาน
3.3.8 ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน

เนื้อหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
เนื้อหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มี 2 ลักษณะ คือ เนื้อหาของวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ ตามแบบมาตรฐานทั่วไป และเนื้อหาของวิท ยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ตามแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดการแบงบท ดังนี้
1. เนื้อหาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
เนื้อหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ โดยทั่วไปจะแบงเนื้อหาออกเปนบท
อาจมีตั้งแต 5-8 บท ตามเคาโครงการวิจัยที่วางไว ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวยหัวขอยอย ดังนี้
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
ขอบเขตของการวิจัย
ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)
ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี)
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย
ประชากร
กลุมตัวอยาง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
รายละเอียดในการเขียนบทที่ 1-3 ใหดูในบทที่ 2 สําหรับบทที่ 4-5 มีแนวทางการ
เขียนเนื้อหาดังนี้
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
การเขียนผลการวิเคราะหขอมูล ควรกลาวอยางละเอียด โดยนํามาจากขอมูลและ
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ผูเขียนพบ การเขียนรายงานผลการวิจัยควรตองระมัดระวัง ไมนําผลการวิจัย
ไปปะปนกั บ ผลการศึ กษาวิจัย ของผูอื่ น สิ่ ง สํา คั ญ ในการเขี ย นรายงานผลการวิจัย ก็ คื อ ตอ งตอบ
วัตถุประสงคข องการวิจัยใหค รบทุกประเด็นและเปนไปตามลําดับ และตองนําเสนอผลการวิจัยให
กระจาง รัดกุมตามขอเท็จจริง และตองไมปะปนกับการสรุปผลหรือการคาดคะเน กอนที่จะเขียนบทนี้
ผูวิจัยจะตองออกแบบตาราง แผนภูมิ แผนสถิติ หรือแผนภาพ ที่ตองการใหเรียบรอยกอน แลวจัด
เรียงลําดับตามความสําคัญ ชื่อตารางหรือชื่อภาพจะตองชัดเจนและสอดคลองกับขอมูล ที่นําเสนอใน
ตารางหรือภาพการนําเสนอขอมูลในบทนี้อาจเสนอไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล
ที่เก็บรวบรวมมา
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
บทนี้ เ ป น การสรุ ป ผลการวิ จัย อภิ ป รายผล และข อ เสนอแนะโดยกล า วถึ ง
วัตถุประสงคของการวิจัยตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัยอยางสั้นๆ การสรุปผลการวิจัย ขึ้นอยูกับความ
ซับซอนของขอมูล ไมควรกลาวอยางละเอีย ด ควรเขีย นเฉพาะประเด็นที่สําคัญเทานั้น เนื่องจากได
นําเสนอรายละเอียดไวในผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 แลว สวนการเขียนอภิปรายผลควรเขียนโดย
อางผลการวิจัยกอน แลวตามดวยการอภิปรายของวิจัย ควรนําผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวของในบทที่ 2 มาอางอิ งด วย โดยแสดงให เห็ นความสัม พันธส อดคล องหรื อความ
แตกตางจากผลการวิจัยของผูอื่นพรอมเสนอความคิดเห็นในเชิงเหตุผลของผูวิจัยใหมากที่สุด
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1.1 ประเด็นในการเขียนขอเสนอแนะ
การเขียนขอเสนอแนะโดยทั่วไปมักเขียนโดยใหมีเนื้อหา 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง เสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชในดานนโยบายปฏิบัติ เปนการ
เสนอใหผูอานและผูที่เกี่ยวของทราบวาผลการวิจัยที่ไดทั้งหมดจะนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง
ประเด็นที่สอง เปนการเสนอแนะแกผูที่จะทําการวิจัย ตอไปวา ควรทําอยางไร
ควรทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของอะไรบาง ควรใชวิธีการใด และมีขอระวังในการวิจัยอะไรบาง เพื่อจะ
ไดขอคนพบที่มีประโยชนหรือความสมบูรณยิ่งขึ้น
ประเด็นที่สาม เปนการเสนอแนะหัวขอหรือประเด็นที่ควรทําวิจัย ตอไปเพื่อให
ผูอานหรือผูที่สนใจปญหาการวิจัยที่คลายกับการวิจัยที่ผูวิจัยไดทํา วาควรศึกษาประเด็นใดบาง เพือ่ จะ
ไดขอคนพบที่มีประโยชนหรือสมบูรณยิ่งขึ้น
1.2 การเขียนขอเสนอแนะใหนาเชื่อถือ
เพื่อให การเขี ยนขอเสนอแนะ มีคุณคานา เชื่อถือ ผูวิจัย ควรยึด หลักการเขีย น
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1.2.1 ตองเปนเนื้อหาสาระที่ไดจากผลการวิจัยเรื่องนั้น มิใชจากขอคิดเห็นหรือ
จากสามัญสํานึกของตนเอง
1.2.2 ตองเปนเรื่องใหม มิใชเปนเรื่องที่รู ๆ กันอยูแลว ถาเปนเรื่องเกาจะตอง
ชี้ใหเห็นความสําคัญพิเศษที่ตองนํามาเสนอแนะในครั้งนี้
1.2.3 ตองมีรายละเอียดใหมากพอสมควรที่จะสามารถนําไปปฏิบัติได
2. เนื้อหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื้อหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ของงานวิจัยเชิงคุณภาพมีการแบงเปน
บท ๆ โดยจํานวนบทขึ้นอยูกับเนื้อหาและเรื่องราวที่ศึกษา โดยมีบทนําเปนบทที่ 1 สวนบทสุดทายจะ
เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะเชนเดียวกับ เนื้อหาของวิท ยานิ พนธ และ
การคนควาอิสระแบบมาตรฐานทั่วไป

การพิมพวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
การพิมพวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ จะตองคํานึงถึงรูปแบบของวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ ขนาดตัวอักษร ยอหนา วรรคตอน สะกด การันต ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กระดาษที่ใชในการพิมพวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ใชกระดาษ 80 แกรม ขนาด A4 สีขาว ไมมีเสน พิมพสองหนา
2. ระบบการพิมพและขนาดตัวอักษร
2.1 พิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ตัวอักษร TH SarabunPSK
2.2 พิมพสองหนา
2.3 ขนาดตัวอักษร ใชขนาด 16 พอยต ยกเวนหัวขอตามที่กําหนดดังนี้
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22 พอยต ตัวหนา สําหรับชื่อบท สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผูวิจัย
20 พอยต ตั ว หนา สํ า หรั บ ชื่ อ เรื่ อ งของหน า ปก ปกในภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และบทที่
18 พอยต ตัวหนา สําหรับชื่อผูวิจัยในหนาปก ปกในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สวนทายของหนาปกเทานั้น และหัวขอสําคัญ
16 พอยต หนา สําหรับหัวขอรอง
ตัวอักษรที่พิมพเปนอักษรสีดํา และใชตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
3. การเวนวางขอบกระดาษ
3.1 ขอบบนเวนไว 1.5 นิ้ว
3.2 ขอบลางเวนไว 1 นิ้ว
3.3 หนาคี่ ดานขวา เวน 1 นิ้ว ดานซายเวน 1.5 นิ้ว (เพื่อเขาเลม)
3.4 หนาคู ดานขวา เวน 1 นิ้ว ดานซายเวน 1.5 นิ้ว (เพื่อเขาเลม)
4. การเวนระยะระหวางบรรทัด
เวน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว
5. การยอหนา
ใหเวนระยะ 0.5 นิ้ว หรือ 1 แท็ป
6. การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา
6.1 ปกในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนาอนุมัติ ไมนับหนาและไมตองพิมพเลขหนา
6.2 บทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญ
ตาราง สารบัญภาพ พิมพเลขหนาโดยใชเลขอารบิก ในวงเล็บ (1), (3), (5), (7), ... ตามลําดับ
6.3 การนับหนา ใหเริ่มนับหนาแรกตั้งแตบทที่ 1 เปนตนไป แตไมใสเลขหนาเฉพาะ
หนาบทที่ หนาบรรณานุกรม และหนาภาคผนวก อยางไรก็ตามใหนับหนาตอเนื่องกัน
6.4 เลขหนาใหพิมพดานลางกลางหนากระดาษ โดยใชเลขอารบิก 1, 2, 3, 4, ...
ตามลําดับ หางจากขอบลาง 0.5 นิ้ว หนาวางใหนับหนาแตไมตองพิมพเลขหนา และใสเลขหนาใน
หนาถัดไป
6.5 การขึ้นบทใหม ใหขึ้นหนาขวาหรือหนาที่มีเลขคี่ทุกครั้ง
7. การแบงบท และหัวขอในบท
7.1 พิมพคําวา บทที่ ดวยขนาดตัวอักษร 20 พอยต หนา ไวดานบนตรงกลางหาง
จากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว ใชเลขอารบิกเปนเลขประจําบทและพิมพชื่อบทดวยขนาดอักษร 22 พอยต
หนา โดยพิมพใหต่ําลงมาจากบรรทัดบน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว ขนาดตัวอักษร 20 พอยต
7.2 หั วข อสํา คั ญ พิ มพ ชิ ดริ มดา นซาย ขนาดตั วอัก ษร 18 พอยต หนา ห างจาก
ขอความบรรทัดบน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว ขนาดตัวอักษร 22 พอยต
7.3 หัวขอรอง ใหพิมพตรงกับยอหนา สวนหัวขอยอยลงมาใหขยับเขามาอีก 2 ชวง
ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร 16 พอยต
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7.4 การพิมพขอความที่คัดลอกมาใหใชตัวอักษรเอน หากขอความนั้นมีความยาวเกิน
3 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหม เวน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว และเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 5 หากมียอหนา ให
พิ มพเ ยื้ องเข า มาอี ก 2 ตั วอั กษร โดยพิ ม พ ตั วที่ 7 หากข อ ความไม เ กิ น 3 บรรทั ด ให พิม พ ไว ใ น
เครื่องหมายอัญประกาศ (“................”) โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม
8. การนําเสนอภาพ และตารางประกอบเนื้อหา
8.1 ภาพ และตาราง ใหมีหมายเลขประจําบทและเรีย งตามลําดับในแตล ะบท เชน
ตารางที่ 1 ในบทที่ 3 พิมพวา ตารางที่ 3.1 เปนตน
8.2 เลขลําดับที่ ชื่อตาราง ใหพิมพอยูสวนบนของตารางและชิดซาย สําหรับที่มา (ถา
มี) ใหพิมพตอทายชื่อตารางโดยเขียนเปนรูปแบบอางอิงระบบนาม-ปแทรกในเนื้อหา
8.3 เลขลํ า ดั บ ที่ ชื่ อภาพ และที่ มา (ถ า มี ) ให พิม พ อยู ส วนล างของภาพในหน า
เดียวกันและจัดกึ่งกลาง สําหรับที่มา (ถามี) ใหพิมพตอทายชื่อภาพโดยเขีย นในรูปแบบอางอิงระบบ
นาม-ปแทรกในเนื้อหา
8.4 ถาตารางมีความยาวมาก ไมจบในหนาเดียว ใหพิมพสวนที่เหลือในหนาถัดไป
โดยพิมพลําดับที่ และชื่อตารางโดยมีคําวา (ตอ) ตอทาย
9. ภาคผนวก
กรณีที่มีภาคผนวกเดียว ใหระบุชื่อภาคผนวกในแผนแรก หากภาคผนวกมีห ลายภาค
ใหใสลําดับแยกตามตัวอักษร เชน ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, ...... ไปตามลําดับจนจบ
10. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
10.1 ชื่อบท หัวขอสําคัญ หัวขอรอง ไมควรวงเล็บ ภาษาอังกฤษ แตถาจะมีตองมี
ตลอดทั้งเลม
10.2 การกํา กับภาษาอัง กฤษในวงเล็บ ให ใชตั วพิมพ ใหญ ในอั กษรตัวแรกของคํา
และคําตอ ๆ ไปใชอักษรตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะที่ตองใชตัวพิมพใหญเปนอักษรตัวแรกของทุก
คํา และกํากับไวเฉพาะครั้งแรกเทานั้น
10.3 การเขียนตัวสะกด การันต ตองตรวจสอบใหถูกตองโดยยึดพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานสําหรับภาษาไทย และยึดพจนานุกรมภาษาตางประเทศที่เปนมาตรฐานของภาษา
นั้น ๆ
10.4 คําศัพททางเทคนิคภาษาอังกฤษที่ยังไมมีคําแปลใหเขีย นทับศัพทภาษาไทย
ตามหลักการเขียนทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน และวงเล็บทายคําภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
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ตัวอยางปกนอก
ขอบกระดาษ

1.5 นิ้ว
ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว
สวนบน

ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
(20 pt. หนา)

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว
คํานําหนานาม ชื่อ สกุล
(18 pt. หนา)
สวนกลาง

วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา .......................
สาขาวิชา .................................................
โครงการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. ........................
(18 pt. หนา)
1.5 นิ้ว

ขอบกระดาษ

ภาพที่ 3.1 ตัวอยางปกนอก
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สวนลาง

ตัวอยางปกในภาษาไทย
ขอบกระดาษ

2.5 นิ้ว

ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
(20 pt. หนา)

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว
คํานําหนานาม ชื่อ สกุล
(18 pt. หนา)

วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา .......................
สาขาวิชา .................................................
โครงการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. ........................
(16 pt.)
1.5 นิ้ว

ขอบกระดาษ

ภาพที่ 3.2 ตัวอยางปกในภาษาไทย
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ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษ
ขอบกระดาษ

2.5 นิ้ว

Thesis / Independent Title
(20 pt. หนา)

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว
Title Name
(18 pt. หนา)

A Thesis /Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
The Degree of Master of …………………………………………. In ……………………………………..
Graduate School
Dhonburi Rajabhat University
200…............
(16 pt.)
1.5 นิ้ว

ขอบกระดาษ

ภาพที่ 3.3 ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษ
34

ตัวอยางสันปก
คํานําหนานาม ชื่อ สกุล

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
สาขาวิชา ...............................

ป พ.ศ. .............

หมายเหตุ ขนาดตัวอักษรใหแปรตามความกวางของสันปก อยางนอยควรใชขนาด 18 pt. หนา

ภาพที่ 3.4 ตัวอยางสันปก
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ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ

……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
คํานําหนานาม …………………………………………………………………………………
1. ………………………… (ตัวพิมพ) ................................................................
2. …………………………………………………….……………………………..……………

ชื่อและนามสกุล
อาจารยที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบ

....................................................................
(..........................(ตัวพิมพ)........................)

ประธานกรรมการ

....................................................................
(..........................(ตัวพิมพ)........................)

กรรมการ

....................................................................
(..........................(ตัวพิมพ)........................)

กรรมการ

วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระนี้ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตร ......................................................................
สาขาวิชา ............................................................
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระไดใหความเห็นชอบวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระฉบับนี้แลว
............... (ลายเซ็นต) ...................... ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
(.............. (ตัวพิมพ) .......................)
ลิขสิทธิ์ของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาพที่ 3.5 ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย
(บทคัดยอภาษาไทยตองใหจบใน 1 หนา)

ขอบกระดาษ
ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
(14 pt. หนา)
ผูวิจัย (14 pt. หนา)

1.5 นิ้ว

1.5 นิ้ว
.........................(14 pt. บาง)..........................
......................................................................
คํานําหนานาม (14 pt. บาง) ชื่อ-สกุล ..............
ปริญญา ................... สาขาวิชา .....................
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารยที่ปรึกษา
1) ............................... 2) ............................
ปการศึกษา ............. จํานวน ................. หนา

บทคัดยอ
(14 pt. หนา)
.................................. (14 pt. บาง).......................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 1 นิ้ว
.............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
คําสําคัญ ................. .................. ....................
เนื้อหาแบงเปน 2 ยอหนา
ยอหนาแรก วัตถุป ระสงคของการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย
ยอหนาที่สอง ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
ลายมือชื่อนักศึกษา ..............................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา 1) .............................................. 2) ...........................................
1 นิ้ว
ขอบกระดาษ

หมายเหตุ บทคัดยอไมเกิน 1 หนา และไมเกิน 500 คํา โดยแบงเปน 2 ยอหนา และตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยที่ปรึกษาใชตัวยอ เชน รศ. , ผศ. , ดร. , เปนตน
ภาพที่ 3.6 ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ
(บทคัดยอภาษาอังกฤษตองใหจบใน 1 หนา)

ขอบกระดาษ

1.5 นิ้ว

Thesis /Independent study title:
(14 pt. หนา)
Researcher: (14 pt. หนา)

...................(14 pt. บาง)..........................
................................................................
Title Name (14 pt. บาง) ........................
Degree: ................ (...............................)
Thesis/Independent study advisors
1) ……………………….. 2) ………………..…………
Academic year …………….…… pp. …………

Abstract
(14 pt. หนา)
.............................................................................................................
..............................................................................................................................
1.5 นิ้ว .............................................................................................................................. 1 นิ้ว
.............................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Keywords: …………………, ……………….., …………………
(statement of the objective, research methodology, major finding,
recommendations)
Student’s signature ………………………………………………………..
Thesis advisors’ signatures 1) ……………………………………… 2) ………………………………………
1 นิ้ว
ขอบกระดาษ

หมายเหตุ 1. วิทยานิพนธใช Thesis การคนควาอิสระใช Independent study
2. บทคัดยอไมเกิน 1 หนา และไมเกิน 500 คํา โดยแบงเปน 2 ยอหนา
ภาพที่ 3.7 ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ
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ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ (22 pt. หนา)
/
………… (16 pt.) .…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/
/
เวนระยะ 2 บรรทัด
ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ภาพที่ 3.8 ตัวอยางหนากิตติกรรมประกาศ

39

ตัวอยางสารบัญ

สารบัญ
/

(22 pt. หนา)
(16 pt. หนา) หนา

บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

(1)
(3)
(5)
(7)
(11)
(13)

บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
ขอบเขตของการวิจัย
ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)
ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี)
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1
1
3
3
4
4
5
7
9

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

11
11
41
46

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร (ในกรณีที่ใชประชากรทั้งหมดไมตองเขียนกลุมตัวอยาง)
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

47
47
47
50
52
53

40

สารบัญ (ตอ)
/

(22 pt. หนา)
(16 pt. หนา) หนา

สถิติที่ใชในการวิจัย

55

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ....................................................
สวนที่ 2 ....................................................
สวนที่ 3 ....................................................

57
58
61
84

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ

93
93
98
101

บรรณานุกรม

105

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ข หนังสือราชการที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก ค ตัวอยางเครือ่ งมือการวิจัย

109
113
117
123

ประวัติผูวิจัย

129

หมายเหตุ หากสารบัญไมพอใน 1 หนากระดาษ เมื่อขึ้นหนาใหมใหใสวงเล็บตอจากคําวา สารบัญ
เชน สารบัญ (ตอ)
ภาพที่ 3.9 ตัวอยางสารบัญ
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ตัวอยางสารบัญตาราง

สารบัญตาราง
/

(22 pt. หนา)

ตารางที่

(16 pt. หนา) หนา

3.1 ………ชื่อตาราง……………………………………………………………
4.1 ………ชือ่ ตาราง……………………………………………………………
4.2 ………ชือ่ ตาราง……………………………………………………………
ฯลฯ

48
59
62

ภาพที่ 3.10 ตัวอยางสารบัญตาราง
ตัวอยางสารบัญภาพ

สารบัญภาพ
/

(22 pt. หนา)

ภาพที่

(16 pt. หนา) หนา

1.1 ………ชื่อภาพ……………………………………………………………
2.1 ………ชือ่ ภาพ……………………………………………………………
3.1 ………ชือ่ ภาพ……………………………………………………………
ฯลฯ

48
59
62

หมายเหตุ หากสารบัญตาราง/สารบัญภาพไมพอใน 1 หนากระดาษ เมื่อขึ้นหนาใหมใหใสวงเล็บ
ตอจากคําวา สารบัญตาราง/สารบัญภาพ เชน สารบัญตาราง (ตอ) /สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่ 3.11 ตัวอยางสารบัญภาพ
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ตัวอยางการแบงบทและหัวขอในบท

บทที่ (20 pt. หนา)
/

ชื่อบทพิมพกลางหนากระดาษ (22 pt. หนา)
/
หัวขอสําคัญหรือหัวขอใหญ (18 pt. หนา)
/
/////1.//หัวขอรอง (16 pt. หนา)
...…………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1//หัวขอยอยของ 1. (16 pt.) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.1//หัวขอยอยของ 1.1 …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.2//หัวขอยอยของ 1.1 ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.2.1//หัวขอยอยของ 1.1.2 ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.2.2//หัวขอยอยของ 1.1.2 …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1)//หัวขอยอยของ 1.1.2.2 ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)//หัวขอยอยของ 1.1.2.2 ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1)//หัวขอยอยของ 2) ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2)//หัวขอยอยของ 2) ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2//หัวขอยอยของ 1. (16 pt.) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ การยอหนาแรกใหหางจากขอบกระดาษ 0.5 นิ้ว หรือ 1 แท็ป
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/////2.//หัวขอรอง (16 pt.)
...........................................................................................................................................
2.1//หัวขอยอยของ 2. (16 pt.) …………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................................
2.1.1//หัวขอยอยของ 2.1 ……………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
2.1.2//หัวขอยอยของ 2.1 ……………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
2.1.2.1//หัวขอยอยของ 2.1.2 …………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................
2.1.2.2//หัวขอยอยของ 2.1.2 …………………………………………………………..
4kr
..........................................................................................................................................................
1)//หัวขอยอยของ 2.1.2.2 …………………………………………………
..........................................................................................................................................................
2)//หัวขอยอยของ 2.1.2.2 …………………………………………………
..........................................................................................................................................................
2.1)//หัวขอยอยของ 2) ………………………………………………
..........................................................................................................................................................
2.2)//หัวขอยอยของ 2) ………………………………………………
..........................................................................................................................................................
ภาพที่ 3.12 ตัวอยางการแบงบทและหัวขอในบท
หมายเหตุ
ในกรณี มีการอางอิงรายละเอียดของเนื้อหาในบทที่ 2 จากเอกสารหรืองานวิจัย ของผูอื่น
ที่มีลักษณะเปนขอ ๆ ใหใสหมายเลขขอที่ อางอิงไวในวงเล็บ และหากมีข อยอยก็ใหใสไวในวงเล็ บ
เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน
(1) .................................................................................................................................
(1.1) ........................................................... (รายละเอียดเนื้อหายอยของ (1))
(1.2) ........................................................... (รายละเอียดเนื้อหายอยของ (1))
(2) .................................................................................................................................
(2.1) ........................................................... (รายละเอียดเนื้อหายอยของ (2))
(2.2) ........................................................... (รายละเอียดเนื้อหายอยของ (2))
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ตัวอยางการพิมพตาราง
ตารางที่ 4.1//ชื่อตาราง .............(16 pt.).......... (ทีม่ าถามี เชน (นันทา วิทวุฒิศักดิ,์ 2540, หนา 53))
รายการหรือประเด็นหรือหัวขอ

xxxx

xxxx

xxxx

1.
2.
3
4.
5.
หมายเหตุ กรณีที่ตารางมีความยาวมาก ไมจบในหนาเดียว ใหพิมพสวนที่เหลือในหนาถัดไป โดย
พิมพลําดับที่ และชื่อตารางโดยมีคําวา (ตอ) ตอทาย เชน
ตารางที่ 4.1//ชื่อตาราง .............(16 pt.).......... (ตอ)
รายการหรือประเด็นหรือหัวขอ

xxxx

6.
7
8.
9.
10.
ภาพที่ 3.13 ตัวอยางการพิมพตาราง
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xxxx

xxxx

ตัวอยางการพิมพรูปภาพประกอบ

ภาพที่ 2.1 ชื่อภาพ.......................
หมายเหตุ กรณีที่ภาพมีที่มา ใหพิมพตอทายชื่อภาพโดยเขียนในรูปแบบอางอิงระบบนาม-ป แทรก
ในเนื้อหา เชน

ภาพที่ 2.2 ชื่อภาพ ......................... (โครงการบัณฑิตศึกษา, 2558, หนา 62)
ภาพที่ 3.14 ตัวอยางการพิมพรูปภาพประกอบ
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บทที่ 4

การอางอิงและบรรณานุกรม
การอางอิง
การอางอิง คือการระบุแหลงที่มาหรือวิธีการไดมาของขอมูล นําเสนอไวในสวนเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ เพื่อแสดงการรับรูในลิขสิทธิ์ของผูอื่น ซึ่งนอกจากจะแสดงมารยาท
ที่ดีและพึงกระทําแลว ยังชวยใหผูอานทราบแหลงที่มาของขอมูล สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม
หรือคนควาเพิ่มเติมไดการอางอิงควรใชในกรณีตอไปนี้
1. ขอความนั้นคัดลอกมาจากผลงานของผูอื่น
2. ขอมูลหรือขอความนั้นเปนขอเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงได หรือขอมูลไมต รงกันทุก
แหลง เชน ตัวเลข สถิติ หลักฐานประกอบขอเท็จจริงตาง ๆ
3. ขอความนั้ นแสดงถึ งแนวคิ ดหรื อทัศ นคติเฉพาะของผูใดผู หนึ่ง ไม ใชห ลักการหรื อ
ทฤษฎีซึ่งเปนที่รูกันโดยทั่วไป
4. ขอความที่อางถึงผลงานการศึกษาคนควาของผูอื่น
การอางอิงที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ การอางอิงระบบเชิงอรรถ และการอางอิงแบบแทรกปนใน
เนื้อหา ระบบนาม-ป แตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะใชการอางอิงแบบแทรกเนื้อหา ระบบนาม-ป
เทานั้น

การอางอิงระบบนาม-ป
1. ความหมาย
การอ า งอิ ง ระบบนาม-ป เป นวิ ธี การอ างอิ ง แบบแทรกปนในเนื้ อหา นํ า มาใช โ ดย
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association = APA) ระบบนี้ไดรับความ
นิยมในปจจุบัน เพราะแบบแผนการลงรายการงายกวาแบบเชิงอรรถสะดวก และประหยัดเนื้อที่ใน
การจัดพิมพ
การอางอิ งระบบนาม-ป ใชระบุแ หลงที่ มาหรือ วิธี การได มาของข อมูล ในการเขีย น
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ซึ่งนอกจากแสดงมารยาทที่ดีและพึงกระทําแลว ยังชวยใหผูอาน
ทราบแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความ สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม หรือคนควาเพิ่มเติมได ชวย
ใหการนําเสนอขอมูลมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น หลักเกณฑในการอางอิงระบบนาม-ป ที่ใชในคูมือนี้ได
ตัดทอนและแกไขจากระบบ APA เพื่อใหเหมาะสมกับการนํามาใชอางอิงในเอกสารภาษาไทย

2. การเขียนอางอิงระบบนาม-ปแทรกในเนื้อหา
วิธีการเขี ยนอางอิง ระบบนาม-ป แทรกในเนื้ อหาทําไดห ลายรูป แบบ แล วแตค วาม
เหมาะสมของวิธีการนําเสนอ
2.1 ใสวงเล็บนาม-ปทายขอความที่อางถึง
การวิเคราะหเอกสารเปนการศึกษาสํารวจเชิงวิเคราะห (Survey or analysis study) ซึ่งจะ
สํารวจและวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏอยูในเอกสารเทานั้น (สุรเดช พันธวิเศษ, 2522, หนา 20) โดยทั่วไป
แลวการศึกษาวิธีนี้จะเปนการศึกษาอยางกวาง ๆ

2.2 ใสนามวงเล็บปกอนขอความที่อางถึง
ตัวอยาง ผูเขียนเปนชาวไทย
สุภ างค จัน ทวานิช (2540, หนา 145) กล าววา การวิเ คราะหเ อกสารอาจทําได ทั้งโดย
วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณ คือ การทําใหขอมูลเอกสารเปน จํานวนที่วัด
ได แลวแจงนับจํานวนของถอยคํา หรือขอความเหลานั้น...

ตัวอยาง ผูเขียนเปนชาวตางประเทศ
Parker & Turley (1976, p.4) จําแนกแหลงสารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
4 ประเภท คือ บุคคล องคการ วรรณกรรม และบริการสารนิเทศ

ตัวอยาง ผูเขียนเปนชาวตางประเทศที่อางเอกสารรอง
Bacon (1954 cited in Mckenzie, 1960, p.82) ไดเผยแพรความคิดเรื่อง การควบคุม
และการใชประโยชนจากธรรมชาติวา ความแตกตางระหวางอารยชนกับคนปานั้น เกือบจะเทียบไดกับ
ความแตกตางระหวางพระเจากับมนุษย

กรณีพิเศษ : การอางถึงผลงานโดยสรุป เชน ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธไมตองระบุ
เลขหนา
ตัวอยางการเขียนอางอิงผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ผลการวิจัยของ สุเวช ณ หนองคาย (2516) เรื่อง ศูน ยวิชาการในประเทศไทย สรุปไดวา
หนวยงานที่ดําเนินการเรื่องนี้มี 3 หนวยงาน ไดแก กรมสามัญศึกษา สํานักงานปลัด กระทรวง และกรม
วิชาการ แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานแตกตางกัน แตนโยบายหลักไมแตกตางกัน คือ
ตองการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น
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ตัวอยางการเขียนขอความที่เขียนระบุแหลงขอมูลชัดเจน
สุม ณฑา พรหมบุญ (2543) ไดเขียนบทความเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในมติชน ประจํ า
วันที่ 18 พฤษภาคม ความวา การปฏิรูปการศึกษาเปนความหวังของอนาคตของชาติ ตอไปประเทศไทย
จะมีคนในวัยทํางานคือ 20-60 ป จํานวนมากที่สุดเปนประวัติการณประเทศไทยจึงมีทางเลือก 2 ทาง คือ
เปนประเทศที่พัฒนา เพราะมีประชากรที่มีคุณภาพ หรือเปนประเทศที่ตองลมสลาย เพราะประชากรใน
วัยทํางานกลายเปนภาระของสังคม

3. หลักเกณฑการลงชื่อผูแตง
3.1 ผูแตงเปนบุคคล
3.1.1 ผู แ ตง คนไทยใส ชื่อ ก อนแล วตามด วยชื่ อ สกุ ล ถึ งแม ว าจะเขีย นด ว ย
ภาษาอังกฤษก็ตาม ผูแตงชาวตางประเทศใสเฉพาะชื่อสกุล เชน
(อภิสิทธิ์ วิทยานันท, 2536, หนา 40)
(Prasit Benchawan, 1993, p.28)
(ไดมอนด, 2534, หนา 80-81)
(Campbell, 1992, p.67)
3.1.2 ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ใหลงไวขางหนาชื่อ
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2535, หนา 15)
(พระยาอนุมานราชธน, 2512, หนา 35)
(พระเทพวิสุทธิเมธี, 2534, หนา 12-13)
3.1.3 ตัดคํานําหนานามซึ่งแสดงถึงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ผศ. รศ. ศ. ยศ
ทางทหาร ตํารวจ รวมถึงคํานําหนานามอื่น ๆ เชน ดร. นายแพทย เปนตน
(ประเวศ วะสี, 2534, หนา 67)
(วสิษฐ เดชกุญชร, 2528, หนา 34-38)
3.1.4 ผูแตงที่ใชนามแฝง ใหลงนามแฝงนั้นและกํากับดวยคําวานามแฝงทายชื่อ
(นายรําคาญ, นามแฝง, 2500, หนา 12)
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3.1.5 ผูแตง 2 คน ใสชื่อผูแตงทั้ง 2 คน ใชคําวา และ คั่นสําหรับภาษาไทย
สวนภาษาอังกฤษใช &
(กรรณพร สุขสมาน และสมใจ ศรีกัลยา, 2534, หนา 65-66)
(Kate & Miller, 1967, p.39)
3.1.6 ผูแตง 3 คน ลงชื่อผูแตงทั้ง 3 คน ใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหวาง
ผูแตงคนที่ 1 และ 2 สวนผูแตงคนที่ 2 และ 3 ใชคําวา และ / and
(กมล สุภาคง, วิชัย รัตนพร และพีระ วิภาพร, 2532, หนา 9)
(Deway, Samit and William, 1991, p.59)
3.1.7 ผูแตงมากกวา 3 คนขึ้นไป ลงเฉพาะชื่อผูแตงคนแรกและตามดวยคําวา
และคนอื่น ๆ หรือ และคณะ ภาษาอังกฤษใช et al. หรือ & others
(สมภพ จันทรประภา และคนอื่น ๆ, 2539, หนา 18)
(Allen et al., 1996, pp.28-30)
3.2 ผูแตงเปนนิติบุคคล
3.2.1 ใสชื่อหนวยงานนั้น ๆ ตามที่ปรากฏ
(สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2534, หนา 80)
(วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ, 2530, หนา 2-5)
3.2.2 ถาผูแตงเปนหนวยงานของรัฐบาล ตองเริ่มตนจากหนวยงานใหญไปหา
หนวยงานยอย และควรเริ่มตนดวยหนวยงานระดับกรมเปนอยางนอย
(กรมการฝกหัดครู หนวยศึกษานิเทศก, 2535, หนา 60)
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร, 2535, หนา 42)
3.2.3 คณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระ ใหลงนามคณะกรรมการนั้น
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2535, หนา 42-58)
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3.2.4 คณะกรรมการที่ไดรับการจัดตัง้ โดยสถาบัน เพื่อทําหนาที่เฉพาะกิจตอง
ลงนามสถาบันกอน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะกรรมการจัด ทําคูมือนักศึกษา, 2543,
หนา 20-21)
3.3 ผลงานที่ไมปรากฏชื่อผูแตง
3.3.1 ใสชื่อบรรณาธิการ หรือ ผูรวบรวม
(ชุติมา สัจจานันท, (บก.), 2534, หนา 60-68)
3.3.2 ถาไมปรากฏชื่อผูแตง บรรณาธิการ หรือ ผูรวบรวม ใสชื่อเรื่องแทน
(ลิลิตพระลอ, 2500, หนา 15-19)
3.4 เรื่องแปล
3.4.1 ลงชื่อผูเขียนเรื่องเดิม
(มิฮาระ, 2536, หนา 39)
3.4.2 ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนเรื่องเดิมใหลงชื่อผูแ ปล และกํากับดวยคําวา ผู
แปลทายชื่อ
(พิสมัย สุภัทรานนท, ผูแปล, 2533, หนา 27)
3.5 รวมบทความ หรือรวมผลงานของผูเขียนหลายคน
การอางถึงผลงานของผูเขีย นในหนังสือรวมผลงานของผูเขียนหลายคนและมี
บรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผูเขียนบทความหรือสวนที่ตองการอาง
(พรสิทธิ์ พัฒนธนานุรักษ, 2532, หนา 373-382)
3.6 ผลงานหลายเรื่องของผูเขียนคนเดียว
การอางถึงผลงานหลายเรื่องของผูเขียนคนเดีย วกัน และมีป พ.ศ. ซ้ํากัน ใหใส
ตัวอักษร ก ข ค ตอจากปที่พิมพ ตามลําดับ สําหรับ หนังสือภาษาไทย และ a b c สําหรับหนังสือ
ภาษาตางประเทศ
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(แมนมาส ชวลิต, 2531ก, หนา 3-5)
(แมนมาส ชวลิต, 2531ข, หนา 18-28)
(Wood, 2000a, p.24)
(Wood, 2000b, p.79)
3.7 หนังสือชุดเดียวกันมีหลายเลม
ผูเขียนแตงหนังสือเรื่องเดียว แตมีหลายเลมจบ ใหระบุเลมที่อางถึงกอนระบุเลข
หนา
(ดารัต มุกดาอุดม, 2536 เลม 2, หนา 29)
3.8 การอางอิงผลงานหลาย ๆ เรื่องพรอมกัน
3.8.1 ถาเปนผลงานของผูเขียนคนเดียวกัน ลงชื่อผูแตงคนเดียวตามดวยป พ.ศ.
เรียงตามลําดับจากนอยไปหามากพรอมเลขหนา คั่นดวยเครื่องหมาย ;
(นลินี บริรักษา, 2526, หนา 190-197; 2528, หน า 36-37; 2533,
หนา 44)
3.8.2 ถาเปนผลงานของผูเขียนหลายคน ลงรายการตามลําดับอักษรผูแ ตงคั่น
ดวยเครื่องหมาย ; ดังนี้
(ลํายอง บัวเพ็ชร, 2539, หนา 35; สมพร วรเกษม, 2533, หนา 85)
3.9 บทวิจารณ
ลงชื่อผูวิจารณในรายการผูแตง ดังนี้
(ไพลิน รุงรัตน, 2529, หนา 36)
3.10 การอางเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น (เอกสารรอง)
การอ างถึง เอกสารที่มี ผู อ า งไว แ ล วในงานของตนถื อว ามิ ได เ ป นการอ างถึ ง
เอกสารนั้นโดยตรงสามารถทําได 2 วิธี
3.10.1 ถาใหความสําคัญของเอกสารเลมเดิมมากกวา ใหขึ้นตนดวยชื่อผูแตง
ของเอกสารฉบับแรก และใชคําวา อางถึงใน (cited in) ดังนี้
(ภิญโญ สาธร, 2523 อางถึงใน ชาลี อินทรจันทร, 2545, หนา 20)
(Willer, 1987 cited in Kate, 1991, p.20)
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ถ า เอกสารอัน ดั บ รองไม ระบุ ป พ.ศ. หรื อ หน า ที่ ป รากฏข อมู ล ของ
เอกสารอันดับแรก ใหลงเฉพาะชื่อผูแตง ดังนี้
(สุณิสา ปญญานันท อางถึงใน ธิดารัตน ศรีกัลยา, 2534, หนา 28)
ถาในเนื้อหากลาวถึงนามเจาของเอกสารอันดับแรกไวแลว ใหลงเฉพาะ
รายการของเอกสารอันดับรองไวในวงเล็บ
3.10.2 ถาผูเขียนเห็นความสําคัญ หรือตองการเนนเอกสารอันดับรองมากกวา
ใหขึ้นตนดวยเอกสารอันดับรอง และใชคําวา อางจาก (cited from) ดังนี้
(ชาลี อินทรจันทร, 2545, หนา 19 อางจาก ภิญโญ สาธร, 2523)
(David, 1989, p.28 cited from Nancy, 1983)
หมายเหตุ เอกสารที่อางถึงไวในสวนเนื้อหาของวิทยานิพนธจะตองนําไปเขียนเปนรายการที่ถูกตอง
สมบูรณไวในหนาบรรณานุกรมอยางครบถวนทุกรายการ

บรรณานุกรม
1. ความหมาย
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการเอกสาร หรื อรายการแหล งขอมู ล ที่ ใช
ประกอบการศึกษาค นควาเพื่อการเขีย นวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ บรรณานุกรมแสดงถึง
ความกวางขวาง ลึกซึ้ง ความทันสมัยของแหลงขอมูล เปนสวนสําคัญที่แสดงถึงความนาเชื่อถือของผล
การศึกษาคนควา รวมทั้งการรับรองและใหเกียรติแกเจาของลิขสิทธิ์ผลงานที่ผูเขียนนํามาอางอิงและ
ศึกษาเพื่อการทําวิทยานิพนธ
2. หลักเกณฑทั่วไปในการพิมพบรรณานุกรม
2.1 ตําแหนงของบรรณานุกรม จะอยูทายเลมตอจากเนื้อเรื่องและกอนภาคผนวก
2.2 พิมพคําวา บรรณานุกรม หรือ Bibliography กลางหนากระดาษ หางจากขอบ
บน 2 นิ้ว
2.3 เริ่มขอความในบรรณานุกรมแตละรายการชิดขอบซายมือ ถาไมจบขอความใน
บรรทัดเดียวใหพิมพขอความที่เหลือบรรทัดถัดมาที่อักษรตัวที่ 9
2.4 การอางอิงงานเขียนของผูแตงซ้ําใหขีดเสน 8 ชวงตัวอักษร แทนนามบุคคลและ
4 ชวงตัวอักษรแทนชื่อหนวยงาน
2.5 การเรียงลําดับรายการในบรรณานุกรมใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏ
โดยแยกเอกสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และใชกฎเกณฑเพิ่มเติม ดังนี้
2.5.1 ขอความที่ขึ้นตนดวย Article ใหเรียงลําดับอักษรของคําถัดมา
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2.5.2 รายการบรรณานุกรมที่มีชื่อผูแตงคนแรกเหมือนกันใหยึดหลัก ดังนี้
2.5.2.1 เรียงรายการที่มีผูแตงคนเดียวไวกอนงานที่มีผูแตงหลายคน
2.5.2.2 รายการที่มีผูแตงคนแรกเหมือนกัน ใหเรียงลําดับอักษรของผู
แตงคนตอมา
2.5.2.3 รายการที่มีผูแตงซ้ํากันทั้งหมด ใหเรียงตามลําดับ ปที่พิมพจาก
นอยไปหามาก
2.5.2.4 ถาปที่พิมพซ้ํากันใหใสอักษร ก ข ค หรือ a b c กํากับไวทายป
ที่พิมพ
2.6 การพิมพเครื่องหมายใหพิมพตอจากขอความโดยไมตองเวนระยะ
2.7 การเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน เวนดังนี้
2.7.1 เวน 2 ระยะ หลังเครื่องหมายตอไปนี้
มหัพภาค
.
2.7.2 เวน 1 ระยะ หลังเครื่องหมายตอไปนี้
มหัพภาคคู
:
จุลภาค
,
อัฒภาค
;
ยัติภังค
2.7.3 เวน 1 ระยะ ทั้งหนาและหลัง เครื่องหมายตอไปนี้
และ
&
2.7.4 ไมเวน ทั้งหนาและหลัง เครื่องหมายตอไปนี้
ทับ
/
2.7.5 เวน กอนและหลังเครื่องหมาย แตในเครื่องหมายไมเวน
วงเล็บหรือวงเล็บเล็ก
()
วงเล็บเหลี่ยม
[]
3. หลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรม
3.1 ผูแตง
3.1.1 ผูแตงคนไทยใสชื่อและนามสกุล โดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ หรือตําแหนง
ทางวิชาการ ยกเวนฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ โดยใหนําฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ไปไวทาย
ชื่อคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
อนุมานราชธน, พระยา
พรทิพย โรจนสุนันท, คุณหญิง
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3.1.2 ผูแตงชาวตางประเทศ ใหลงชื่อสกุล แลวตามดวยชื่อตนและชื่อกลางคั่น
ดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
Buck, P. S.
เคเนดี้, เจ. เอฟ.
3.1.3 พระสงฆใหลงสมณศักดิ์ตามที่ปรากฏ ดังนี้
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
3.1.4 ผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ ใหระบุไวทายชื่อ
ชุติมา สัจจานันท (บก.)
หนังสือภาษาอังกฤษใช Ed. (s) เชน
Mitchell, J. S. (Ed.).
3.1.5 ผูแตงจํานวนระหวาง 3-5 คน ลงชื่อผูแตงทุกคน คั่นระหวางชื่อผูแตง
ด ว ยเครื่ อ งหมายจุ ล ภาค ( , ) ใส คํ า ว า และ/and หน า ชื่ อ ผู แ ต ง คนสุ ด ท า ย สํ า หรั บ เอกสาร
ภาษาอังกฤษ ผูแตงคนที่ 2 และคนที่ 3 ใสชื่อตน ชื่อกลาง และชื่อสกุล ตามลําดับ
ไกรลาส สุทธิเกิด, เปรมวัลย วาริธร และสุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธ.
Burger, R. H., Mcleod, J., and Powell, R. R.
3.1.6 ผูแตงจํานวน 6 คน หรือมากกวาใหลงชื่อผูแตงคนที่หนึ่งตามดวยคําวา
และคนอื่น ๆ หรือ และคณะ สําหรับภาษาไทย และ et al. หรือ & others สําหรับภาษาอังกฤษ
สมภพ จันทรประภา และคนอื่น ๆ
Kent, A., et al.
Kent, A., & others.
3.1.7 ผูแตงที่ใชนามแฝง ถาทราบนามจริงใสนามจริงในวงเล็บหลังนามแฝง ถา
ไมทราบนามจริงใส (นามแฝง) ไวหลังชื่อ
สารประเสริฐ, พระ (ตรี นาคะประทีป)
ดวงเดือน (นามแฝง)
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3.1.8 ผูแตงที่เปนนิติบุคคล ใหลงชื่อหนวยงานนั้น ๆ โดยระวังไมใหเกิดความ
สับสนระหวางหนวยงานที่อางถึงกับหนวยงานอื่น ดังนั้นถาเปนหนวยงานของรัฐบาล อยางนอยตอง
อางถึงระดับกรม หรือเทียบเทา คําที่แสดงสถานภาพของหนวยงาน เชน กระทรวง กรม ใหนําคํา
เหลานี้ไปไวทายชื่อคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ยกเวนกรณีที่ขอความดังกลาวเปนสวนหนึ่งของชื่อ
หนวยงาน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ถามีหนวยงานยอยใหเรียงลําดับจากหนวยงานใหญไปหา
หนวยงานยอย
กรมฝกหัดครู. หนวยศึกษานิเทศก.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี คณะครุศาสตร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน.
สยามสมาคม.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
3.1.9 หนังสือแปล หนัง สือแปลจากต างประเทศ เปนภาษาไทย ลงรายการ
เหมือนหนังสือทั่วไป แตรายการผูแตงจะใสชื่อผูเขีย นภาษาเดิม สวนชื่อผูแปลใสไวหลังรายการชื่อ
เรื่องเดิม ถาไมทราบชื่อเรื่องเดิมใสไวหลังชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อผูแตงเดิมถาไมมีใสชื่อผูแปลแทน
ไดมอนด, เอส. (2536). เทคนิคการจัดระบบเอกสาร แปลจาก Records management: A
practical guide โดยประภาวดี สืบสนธิ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เดวีส, เอ. และแบรี่, ดี. (2537). การตลาดสัมฤทธิผลใน 1 สัปดาห แปลโดย จําลอง อันนตอัมพร.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
นภดล เวชสวัสดิ์, ผูแปล. (2539). เสนทางสูอนาคต แปลจาก The road ahead.
กรุงเทพมหานคร: อัมรินทรพริ้นติ้ง.
3.1.10 หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ผูรวบรวม หรือบรรณาธิการใสชื่อหนังสือ
แทนในรายการผูแตง
3.2 ปที่พิมพ ใสเฉพาะเลขของปโดยไมตองระบุคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ. ถาไมปรากฏป
ที่พิมพใสคําวา (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
3.3 ชื่ อหนั งสื อ (Title) ชื่ อ หนั งสื อใช ตามที่ป รากฏที่ ปกในของหนังสือ โดยพิ มพ
ตัวหนาหรือขีดเสนใต หนังสือที่มีชื่อรอง (Sub-title) หรือคําอธิบายชื่อเรื่อง ใสชื่อรองหรือคําอธิบาย
ชื่อเรื่องไวห ลังเครื่องหมาย , แต ถา มีชื่อภาษาต างประเทศกํ ากั บ ใสเฉพาะชื่อ เรื่อ งภาษาไทย ชื่ อ
หนังสือภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญเฉพาะตัวแรกของชื่อเรื่อง และอักษรตัวแรกของชื่อ
รอง และชื่อเฉพาะ
รางวัลวรรณกรรม, ประวัติและรายชื่อหนังสือชนะการประกวด
(พ.ศ. 2459-2529)
English for business, Marketing.
Interpreting Bangkok, The urban question in Thai studies.
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คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวนเลมของหนังสือที่มีหลายเลมในชุดเดียวกัน ถา
ใชประกอบการคนควาทั้งชุดใหใสจํานวนเลมทั้งหมด หรือใสเฉพาะเลมที่ใชคนควาในวงเล็บตอจากชื่อ
เรื่อง
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (2 เลม)
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (เลม 1)
The Reader’s Digest, Great encyclopedic dictionary (3 vols.)
The Reader’s Digest, Great encyclopedic dictionary (Vol. 2)
คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับครั้งที่พิมพใหใสไวตอจากชื่อเรื่อง หรือจํานวนเลม

3rd ed.

สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา. พิมพครั้งที่ 3 แกไขเพิ่มเติม.
The Reader’s Digest, Great encyclopedic dictionary (Vol. 2).

3.4 ครั้งที่พิมพ หากเปนการพิมพครั้ งแรกจะไมระบุในรายการบรรณานุกรม และ
ระบุครั้งที่พิมพในการพิมพครั้งลาสุดเทานั้น
การศึกษาคนควาและการอางอิง. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา.
การเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ตนออ.
3.5 ชื่อชุดหนังสือ (Series) ชื่อชุดหรือลําดับที่ของเอกสาร ถามีขอความเดนชัดและมี
ความสําคัญ ใสชื่อชุดหรือลําดับที่ของเอกสารตอจากรายการชื่อเรื่อง
ผลไมเมืองไทย. ชุดความรูไทย ลําดับที่ 3015
การดูแลรักษาผูปวยที่หมดหวัง. โครงการตํารา-ศิริราช รายการที่ 34
3.6 สถานที่พิมพ (Place) ใสชื่อเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักพิมพตามที่ปรากฏ ถามี
หลายเมืองใหใชชื่อแรก ถาไมปรากฏชื่อเมืองใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แทน ถาชื่อเมืองมีชื่อซ้ํากัน
หลายเมื อ งให ร ะบุ ชื่ อ รั ฐ หรื อ ชื่ อ ประเทศกํ า กั บ ชื่ อ รั ฐ ในสหรั บ อเมริ ก าให ใ ช อั ก ษรย อ ตามที่
กรมไปรษณียโทรเลขสหรัฐอเมริกากําหนด (ดูอักษรยอของชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่หนา 66)
กรุงเทพมหานคร
New York
Berkeley, CA.
Englewood Cliffs, NJ.
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3.7 สํานักพิมพ (Publisher) ใสตามที่ปรากฏในหนาปกใน ถาไมมีชื่อสํานักพิมพหรือ
ผูจัดพิมพใสชื่อโรงพิมพแทน ถาเปนสิ่งพิมพรัฐบาลใชชื่อหนวยงานราชการหรือสถาบันที่จัดพิมพใน
รายการสํานักพิมพ คําที่ประกอบกับชื่อสํานักพิมพ เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด Incorporation,
Inc., Limited, Ltd. ใหตัดออก เชน บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด ใชวา “ไทยวัฒนา
พานิช” ถ าไมปรากฏทั้ง ชื่อสํานั กพิมพ หรือโรงพิมพใชวา (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) ถาไมป รากฏทั้ง
สถานที่พิมพและสํานักพิมพใส ม.ป.ท. รวมกันเพียงครั้งเดียว
กรณีผูจัดพิมพเปนนิติบุคคลซึ่งซ้ํากันกับผูแตง ใหใชคําวา ผูแตง/author ลงใน
รายการสํานักพิมพ
3.8 หนัง สือพิมพในโอกาสพิเ ศษ เชน หนังสื องานศพ หนังสือ พิมพเปนที่ระลึกใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ เชน ทอดกฐิน ครบรอบวันสถาปนาใหนําขอความที่ตองการอธิบายเพิ่มเติมใสไว
ในวงเล็บเปนรายการสุดทาย
นราธิปประพันธพงศ, กรมพระ. (2529). บทละคร เรื่อง พระลอ. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ
พระนคร. (อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. ม.ร.ว. อุตตมากร วรวรรณ
ณ วัดเทพศิรินทราวาส 6 กรกฎาคม 2527).

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมพรอมตัวอยางบรรณานุกรมและการอางอิง
1. หนังสือ
หนั งสื อรวมถึ งเอกสารทางวิช าการที่ มีการจัด ทํา เป นรูป เล ม หนั งสื อ เชน รายงาน
การวิจัย รายงานประจําป ฯลฯ
ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. ชื่อชุดหรือลําดับที่ของเอกสาร (ถามี).
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

1.1 หนังสือที่มีผูแตงคนเดียว
บรรณานุกรม นันทา วิทวุฒิศักดิ์. (2540). สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา. พิมพครั้งที่ 3 แกไข
เพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ดีดี บุคสโตร.
การอางอิง (นันทา วิทวุฒิศักดิ์, 2540, หนา 53)
บรรณานุกรม Katz, W. A. (1974). Introduction to reference work. 2nd ed.
New York: McGraw-Hill.
การอางอิง (Katz, 1974, pp.68-72)
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1.2 หนังสือที่มีผูแตง 2 คน
บรรณานุกรม ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน และกิติพงษ ศิริวานิชกุล. (2538). เทคโนโลยีการเพาะเห็ด.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: รั้วเขียว.
การอางอิง (ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน และกิติพงษ ศิริวานิชกุล, 2538, หนา 48-51)
บรรณานุกรม Barden, R., & Lee, G. (1994). Life issues; Juvenile violence. New York:
Marshall Cavendish.
การอางอิง (Barden & Lee, 1994, p.91)
1.3 หนังสือที่มีผูแตงระหวาง 3-5 คน
บรรณานุกรม จารุนันท ประทุมยศ, สุขใจ รัตนยุวกร และสันติ เอี่ยมเหล็ง. (2539). องคประกอบ
ในกระเพาะอาหารและพัฒนาการอวัยวะสืบพันธุของหอยนางรมบริเวณ
อางศิลา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา.
การอางอิง (จารุนันท ประทุมยศ, สุขใจ รัตนยุวกร และสันติ เอี่ยมเหล็ง, 2539, หนา 108109)
บรรณานุกรม Leitch, B., Growther, M., & Malherin, J. (1991). Crafts in Action: Ideas
for special occasions. New York: Marshall Cavendish.
การอางอิง (Leitch, Growther & Malherin, 1991, pp.48-50)
1.4 ผูแตงตั้งแต 6 คน หรือมากกวา
บรรณานุกรม พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคนอื่น ๆ. (2538). แนวทางการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ.
การอางอิง (พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคนอื่น ๆ, 2538, หนา 121)
บรรณานุกรม สําอางค ดําเนินสวัสดิ์, พันธทิพา หลาบเลิศบุญ, ขัณธีชัย วชิเกียรติ, ประสพสรรณ
กมลยะบุตร, พรพิณย ศิริสมบูรณเวช, วิศิลยศยา รุดดิษฐ และสุพัตรา
ธงชัย. (2546). หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
การอางอิง (สําอางค ดําเนินสวัสดิ์ และคนอื่น ๆ, 2546, หนา 43)
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บรรณานุกรม Kneip, R. C., Dalamater, A. M., Ismond, T., Milford, C., Salvia, L., &
Schwartz, D. (2004). Information Literacy. New York:
McGraw-Hill.
การอางอิง (Kneip, et al., 1993, p.105)
1.5 หนังสือแปล
ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือที่แปลแลว. แปลจาก ชื่อเรื่องเดิม โดย ผูแปล.
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

1.5.1 หนังสือที่มีชื่อผูแตงเดิม
บรรณานุกรม ไดมอนด, เอส. (2536). เทคนิคการจัดระบบเอกสาร. แปลจาก Records
Management: a pratical guide โดย ประภาวดี สืบสนธิ์.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
การอางอิง (ไดมอนด, 2536, หนา 13-16)
1.5.2 หนังสือที่ไมมีชื่อผูแตงเดิม
บรรณานุกรม นภดล เวชสวัสดิ์, ผูแปล. (2539). เสนทางสูอนาคต. แปลจาก The road ahead.
กรุงเทพมหานคร: อัมรินทรพริ้นติ้ง.
การอางอิง (นภดล เวชสวัสดิ์, ผูแปล, 2539, หนา 48)
1.5.3 หนังสือที่ไมมีชื่อเรื่องเดิม
บรรณานุกรม วิลเลอร, แอล. (2520). จิมมี่ คารเตอร. หนังสือแปลชุดนวทัศนเลมที่ 27 แปลโดย
สุจิต บุญบงการ และดํารง ธรรมรักษ. กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา.
การอางอิง (วิลเลอร, 2520, หนา 18)
1.6 หนังสือที่ไมมีชื่อผูแตง
บรรณานุกรม สวดมนตไหวพระฉบับชาวบานและผูปฏิบัติธรรม. (2541). กรุงเทพมหานคร:
สุวิริยะสาสน.
การอางอิง (สวดมนตไหวพระฉบับชาวบานและผูปฏิบัติธรรม, 2541, หนา 4)
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2. บทความจากหนังสือ หรือเอกสารรวมเลมที่รวบรวมงานของผูเขียนหลายคน
ผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บก.). ชื่อเรื่อง.
(หนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

บรรณานุกรม ศรีพัท มีนะกนิษฐ. (2521). ธนบุร.ี ใน ชุติมา สัจจานันท (บก.). ธนบุรีถิ่นของเรา.
(หนา 15-20). กรุงเทพมหานคร: ศูนยชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทย
วิทยาลัยครูธนบุรี.
การอางอิง (ศรีพัท มีนะกนิษฐ, 2521, หนา 15-18)
บรรณานุกรม กุลทรัพย เกษแมนกิจ. (2529). บริการของหอสมุดแหงชาติ. ใน ชุติมา สัจจานันท
(บก.). ระบบและบริการหองสมุดเพื่อการพัฒนา. (หนา 79-90).
กรุงเทพมหานคร: สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ. (เอกสารสรุป
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2528 วันที่ 23-26 ธันวาคม 2528
ณ หองประชุม สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกา สหรัฐอเมริกา)
การอางอิง (กุลทรัพย เกษแมนกิจ, 2529, หนา 80)
บรรณานุกรม Ackman, R. G. (1994). Seafoodipids. In Shahidi, & Botta, J. R. (Eds.).
Seafoods, chemistry, processing technology and quality.
(pp.34-48). London: Blackle Academic & Professional.
การอางอิง (Ackman, 1994, pp.34-36)
3. บทความจากวารสาร หรือสิ่งพิมพตอเนื่อง
ผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที)่ , เลขหนา.

บรรณานุกรม สีปาน ทรัพยทอง. (2543). บริการนําสงเอกสาร. วารสารหองสมุด, 44 (3),
19-28.
การอางอิง (สีปาน ทรัพยทอง, 2543, หนา 20-22)
บรรณานุกรม Tenopir, C. (2002). Online databases. Library journal, 127 (4), 38-42.
การอางอิง (Tenopir, 2002, p.40)
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4. บทความจากหนังสือพิมพ
ผูเขียน. (ป, วันที่ เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา.

4.1 มีชื่อผูเขียน
บรรณานุกรม นิธิ เอียวศรีวงศ. (2546, 10 พฤศจิกายน). พื้นที่สาธารณะในสังคมไทย. มติชน,
หนา 6.
การอางอิง (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2546, หนา 6)
บรรณานุกรม Sujintana Hemtasilpa. (2003, November 10). New production line
Promoted by NGO. Bangkok Post, p. 6.
การอางอิง (Sujintana Hemtasilpa, 2003, p.6)
บรรณานุกรม Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfect CDs.
Bangkok Post, p. 4.
การอางอิง (Erlich, 1994, p. 4)
4.2 ไมมีชื่อผูเขียน
บรรณานุกรม กระดานขาว สมศ., ครบรอบ 3 ป สมศ. (2546, 10 พฤศจิกายน). มติชน, หนา 21.
การอางอิง (กระดานขาว สมศ. ครบรอบ 3 ป สมศ., 2546, หนา 21)
บรรณานุกรม Providing a hand to a hopeful Iraq. (2003, November 10). Bangkok Post,
p. 16.
การอางอิง (Providing a hand to a hopeful Iraq, 2003, p.16)
5. บทความจากสารานุกรม
ผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม. เลมที่. (หนา).
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
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บรรณานุกรม จินดา จันทรเสง. (2542). ตราประจําจังหวัดภาคใต. ใน สารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต. เลมที่ 3. (หนา 2502-2505). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.
การอางอิง (จินดา จันทรเสง, 2542, เลมที่ 3, หนา 2502-2503)
บรรณานุกรม Filler, L. (1990). Fossil. In Encyclopedia Americana. Vol.11. (p.636).
Danbury, CT: Grolier.
การอางอิง (Filler, 1990, Vol.11, p.636)
6. ราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย. (ป, วัน เดือน). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ ตอนที่, หนา.

บรรณานุกรม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร.ี (2542, 12 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 116 ตอนพิเศษ
79 ง, หนา 17-18.
การอางอิง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร,ี 2542, หนา 17-18)
7. วิทยานิพนธ
ผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับและสาขาวิทยานิพนธ
มหาวิทยาลัย.

บรรณานุกรม พรศรี สุขสวัสดิ์. (2533). เหตุผลในการเลือกเรียนวิชาบรรณารักษศาสตรของ
นักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยครู.
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร.
การอางอิง (พรศรี สุขสวัสดิ์, 2533, หนา 25)
บรรณานุกรม Suchitra Unhaleakhaka. (1978). Gulliver’s travels as a moral satire.
Master’s Thesis Central Missouri State University, U.S.A.
การอางอิง (Suchitra Unhaleakhaka, 1978, p.25)
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บทคัด ยอวิทยานิพนธจาก Dissertation Abstracts International (DAI) และ
จัดทําโดย University Microfilm
บรรณานุกรม Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals:
Characteristic of referring and no referring supervisors.
Dissertation Abstracts International, 54 (01), 534B. (UMI
No.9315947)
การอางอิง (Bower, 1993, p.534B)
8. จุลสาร
จุลสาร หมายรวมถึง แผนพับ เอกสารประชาสัมพันธ หรือเอกสารที่ไมไดตีพิมพ อื่นๆ
ใชแบบแผนการลงรายการแบบเดียวกับหนังสือ ถาตองการความชัดเจนใหระบุประเภทของเอกสารไว
ทา ยชื่ อเรื่อง และใหวงเล็บ คํา วา อัดสํ าเนา (Mimeographed) พิมพดีด (Typewritten) หรื อ
เอกสารไมตีพิมพ (Unpublished manuscript) ไวทายขอความแลวแตกรณี
ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

บรรณานุกรม สํานักวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (2549). ปฏิทินปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549.
กรุงเทพมหานคร: สํานักวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(อัดสําเนา).
การอางอิง (สํานักวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2549)
บรรณานุกรม Nanthaka Pollachai. (n.d.). National archives of Thailand. Bangkok:
Fine Arts Department Ministry of Education. [Pamphlet].
การอางอิง (Nanthaka Pollachai, n.d.)
บรรณานุกรม Route map of Thailand. (1996). Bangkok: Tourism Authority
of Thailand. [Pamplet].
การอางอิง (Route map of Thailand, 1996)
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9. เอกสารการประชุมสัมมนา
การลงรายการเอกสารการประชุมสัมมนาใหใชตามลักษณะของเอกสาร เชน ถาอาง
ถึง เอกสารทั้ งเล มใช รูป แบบเดีย วกับ หนั ง สือ อ างถึ งบทความใดบทความหนึ่ง ใชรูป แบบเดี ยวกั บ
บทความในหนังสื อ โดยทุ กรายการใหลงรายละเอียดของการประชุมไวในวงเล็บ ทายรายการ ดัง
ตัวอยาง
บรรณานุกรม ชุติมา สัจจานันท. (2546). การสรางความรวมมือและการใชแหลงสารสนเทศใน
ทองถิ่น. ใน การปฏิรูปการเรียนรูโดยใชหองสมุดเปนศูนยกลาง. (หนา
59-70). กรุงเทพมหานคร: พีซีที พับลิชชิ่ง. (การประชุมทางวิชาการ จัด
โดย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรวมกับบริษัทโปรเซนเตอร
เทรด ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2545-26 มกราคม 2546).
การอางอิง (ชุติมา สัจจานันท, 2546, หนา 64)
10. เอกสารโบราณในหอสมุดแหงชาติ
การลงรายการเอกสารโบราณใหลงรายการตามคําแนะนําของกองหอสมุดแหงชาติ
10.1 หนังสือใบลาน
10.1.1 หนังสือใบลาน ที่ปรากฏชื่อผูแตง ชื่อแบบฉบับ และชื่อฉบับ
บรรณานุกรม พระธรรมศิร.ิ (ม.ป.ป.). ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิขา กรุงเทพมหานคร:
หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี.
เสนจาร. ฉบับทอง. ม.ป.ส. เลขที่ 3890/ก/1).
การอางอิง
(พระธรรมศิร,ิ ม.ป.ป.)
10.1.2 หนังสือใบลาน ที่ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีชื่อแบบฉบับ และชื่อฉบับ
บรรณานุกรม ปญญาสชาดก สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแหงชาติ.
(หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร. ฉบับลองชาด
ม.ป.ส. เลขที่ 813/ฉ./1).
การอางอิง
(ปญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.)
10.2 หนังสือสมุดไทย
บรรณานุกรม ความทรงจํา เรื่อง กรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (2310).
กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนขาว. เลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.).
การอางอิง
(ความทรงจํา เรื่อง กรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, 2310)
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10.3 กระดาษเพลา
บรรณานุกรม กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354).
กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแหงชาติ. (กระดาษเพลา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เสนดินสอ. เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.).
การอางอิง
(กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173, 2354)
10.4 กระดาษฝรั่ง
บรรณานุกรม สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). กรุงเทพมหานคร: หอสมุด
แหงชาติ. (กระดาษฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก. เลขที่ 7/ก
หมวดจดหมายเหตุ ธบ.).
การอางอิง
(สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319)
10.5 สมุดฝรั่ง
บรรณานุกรม สําเนาคําปรึกษาเรื่องตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144. (2325).
กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแหงชาติ. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย.
เสนหมึก. เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.1).
การอางอิง
(สําเนาคําปรึกษาเรื่องตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144, 2325)
11. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและการอางอิงเอกสารอันดับรอง
การอางเอกสารอันดับรอง คือ การอางเอกสารที่มีผูกลาวไวในหนังสืออีกเลมหนึ่ง
โดยผูเขียนมิไดอานหนังสือเลมนั้น สามารถทําได 2 แบบ คือ
11.1 ถาใหค วามสํา คัญเอกสารเดิ มมากกว า ใหขึ้ นตนดวยผูแ ตง และชื่อ เอกสาร
อันดับแรกและใชคําวา อางถึงใน หรือ กลาวถึงใน (cited in) หนาชื่อผูแตง และ ชื่อเรื่องเอกสาร
อันดับรอง ดังนี้
บรรณานุกรม ชุติมา สัจจานันท และสุนทรี ศุภวงศ. (2528). เยาวชน, บรรณนิทัศนเพื่อการ
คนควาและบริการสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ.
การอางอิง
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2521 อางถึงใน ชุติมา สัจจานันท และสุนทรี ศุภวงศ,
2528, หนา 48-51)
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บรรณานุกรม Cahoon, B., (Ed.). (1998). Adult learning and the internet. San
Francisco, CA.: Jossey-Bass.
การอางอิง
(Norman, 1993 cited in Cahoon, (Ed.), 1998, p.19)
11.2 ถาเนนเอกสารอันดับรองมากกวา ใหขึ้นตนดวยเอกสารอันดับรอง ใชคําวา
อางจาก หรือ กลาวจาก (cited from) นําหนาชื่อผูแตงเอกสารอันดับแรก ดังนี้
บรรณานุกรม ชุติมา สัจจานันท และสุนทรี ศุภวงศ. (2528). เยาวชน, บรรณนิทัศนเพื่อการ
คนควาและบริการสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ.
การอางอิง
(ชุติมา สัจจานันท และสุนทรี ศุภวงศ, 2528, หนา 48-51 อางจาก สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2521)
บรรณานุกรม Cahoon, B. (Ed.). (1998). Adult learning and the internet. San
Francisco, CA.: Jossey-Bass.
การอางอิง
(Cahoon, (Ed.), 1998, p.19 cited from Norman, 1993)
12. การสัมภาษณ
ในการสัมภาษณบุคคลใหลงรายการ ดังนี้
ผูใหสัมภาษณ. (ป, วันที่ เดือนที่ใหสัมภาษณ). สัมภาษณ. ตําแหนงผูใหสัมภาษณ.

บรรณานุกรม ชุติมา สัจจานันท. (2549, 28 เมษายน). สัมภาษณ. กรรมการสภาประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
การอางอิง
(ชุติมา สัจจานันท, 2549, สัมภาษณ)
บรรณานุกรม Ramachandran, R. (1998, August 26). Interview. Director of National
Library of Singapore.
การอางอิง
(Ramachandran, 1998, Interview)
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13. โสตทัศนวัสดุ
การเขียนรายการอางอิงสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุคลายกับการลงรายการหนังสือโดย
เพิ่มเติมประเภทของโสตทัศนวัสดุ เชน สไลด ฟลม วีดิทัศน เทปตลับ ฟลมสตริป ไวในวงเล็บ ทายชื่อ
เรื่อง
ผูจัดทํา. (หนาที่ความรับผิดชอบ). (ปที่เผยแพร). ชื่อเรื่อง. สถานที่ผลิต: ผูผลิต.
[ประเภทหรือลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].

บรรณานุกรม ไพโรจน เกษแมนกิจ. (อํานวยการผลิต). (ม.ป.ป.). ระบบการจัดเก็บเอกสาร.
กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. [วีดิทัศน].
การอางอิง
(ไพโรจน เกษแมนกิจ, ม.ป.ป.)
บรรณานุกรม Cunninghan, S. (1992). Conversation for student abroad. n.p.: Home
College. [Tape cassette].
การอางอิง
(Cunninghan, 1992)
14. เอกสารอิเล็กทรอนิกส
การอางถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกสใหใชรูปแบบเดียวกับสิ่งพิมพ แตถาขอมูลมีไมครบ
ใหลงรายการเทาที่ปรากฏ โดยเพิ่มเติมขอมูลเพื่อการเขาถึงที่ชัดเจน
14.1 การลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 4 สวนดังนี้
14.1.1 ขอมูลระบุรูปแบบของเอกสาร ใสไวในเครื่องหมาย [ ] ทายรายการ
เชน ดิสเกตต/Diskette หรือ ซีดีรอม/CD-ROM
14.1.2 แหลงที่จัดเก็บหรือใชในการเขาถึง ใสไวหลังคําวา จาก Available
ตามดวยแหลงขอมูล เชน ชื่อของ URL (Uniiform Resouree Locator) ในระบบ WWW หรือชื่อ
ผูผลิตฐานขอมูลพรอมทั้งปที่จัดเก็บ (ถามี) การเขียน URL ใหเขียนตามที่ปรากฏทุกประการ ไมวาจะ
เปนอักษรตัวเล็ก ตัวใหญหรือเครื่องหมายวรรคตอน
14.1.3 วั นที่ ข องเอกสาร ใหล งรายละเอี ยดใหมากที่สุด ตามที่ป รากฏใน
เอกสาร หากเอกสารดังกลาวไมปรากฏวันที่พิมพและเผยแพร และขอมูลที่เผยแพรในระบบออนไลนมี
การเปลี่ยนแปลง รวดเร็ว การระบุวันที่คนคืนหรือวันที่เขาถึงเอกสารจึงเปนหลักฐานสําคัญ การลง
วันที่ใหใชรปู แบบที่นิยมกันคือเอกสารภาษาไทย ใช วันที่ เดือน ป เอกสารภาษาตางประเทศใช เดือน
วันที่ ป ใสในเครื่องหมาย [ ]
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14.2 การลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ
14.2.1 เอกสารอิเล็กทรอนิกสจากซีดีรอม
บรรณานุกรม Medak, K. (producer). (1995). Jewels of the sea. Seattle: Microsoft.
[CD-ROM].
การอางอิง
(Medak, 1995)
บรรณานุกรม สุรางคนา ณ นคร. (1995). สถานภาพ ปญหา และอุปสรรคของนวัตกรรม
มัลติมีเดียในระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
[ซีดีรอม].
การอางอิง
(สุรางคนา ณ นคร, 1995).
14.2.2 เอกสารอิเล็กทรอนิกสออนไลน
บรรณานุกรม วรางคณา สวางตระกูล. (2539). การศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. คนเมื่อ 3 สิงหาคม
2549, จาก http://www.erri.tu.ac.th/research/html/
39IJ0030.htm.
การอางอิง
(วรางคณา สวางตระกูล, 2539)
บรรณานุกรม ปณิตา วรรณพิรุณ. (2543). เทคโนโลยีของหองสมุดเสมือนจริง.
คนเมื่อ 3 สิงหาคม 2555, จาก http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/
ojs/oasej/sitemap.php.
การอางอิง
(ปณิตา วรรณพิรุณ, 2543)
บรรณานุกรม Longston, L. (1996). Scholarly communication and electronic
publication, Implication for research advancement and
promotion. Retrieved August 3, 2006, from
http://www.library.ucsb.edu./Untangle/Iangston.html.
การอางอิง
(Longston, 1996)
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บรรณานุกรม Farrell, G. M. (1999). The development of virtual education: A
global perspective, A study of current trends in the
virtual delivery of education. Retrieved July 9, 2006, from
http://www.aceesseric.org.
การอางอิง
(Farrell, 1999)
15. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ผูสง (ที่อยูในระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของผูสง). (ป, วันที่ เดือน). เรื่องที่สง .
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึงผูรับ (ที่อยูในระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ของผูรับ).

บรรณานุกรม พันทิพา มีแตม (ppmeetam@hotmail.com). (2543, 16 พฤษภาคม).
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง ฐัศแกว ศรีสด
(srisod@hotmail.com).
การอางอิง
(พันทิพา มีแตม, 2543)
บรรณานุกรม Pantipa Meetam (ppmeetam@hotmail.com). (2003, May 15). National
Library in Singapore. E-mail to R.Ramachandran
(rama@nlb.gov.sg).
การอางอิง
(Pantipa Meetam, 2003)
16. การเขียนอางอิงชื่อรัฐโดยใชตัวยอ
ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถาเขียนประกอบกับชื่อเมืองใหใชตัวยอดังนี้
ชื่อรัฐ
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia

คํายอ
AL
AK
AZ
AR
CA
CO
CT
DE
DC

ชื่อรัฐ
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
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คํายอ
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC

Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi

FL
GA
HI
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA
ME
MD
MA
MI
MN
MS

North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
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ND
OH
OK
OR
PA
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VT
VA
WA
WV
WI
WY

บทที่ 5

หลักการเขียนบทคัดยอ
ความหมายของบทคัดยอ
บทคัดยอ (Abstract) คือ ขอความสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสําคัญของวิท ยานิพนธหรือ
สารนิพนธทั้งเลม เพื่อใหงายตอผูอานในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ววาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธนั้น
เกี่ยวของกับสิ่งที่ผูอานสนใจเพียงไร ดังนั้นบทคัดยอจึงควรสั้น กระชับ ใหไดใจความชัดเจน ครบถวน
แต ไ ม ต อ งให ร ายละเอี ย ดอย า งครบถ ว น โดยปกติ ค วรเขี ย นไม เ กิ น 150-350 คํ า หรื อ 1-2
หนากระดาษ และควรใชคําสําคัญหรือคําเฉพาะ (Keyword) ที่ชัดเจน และสามารถสื่อใหเ ขาใจถึง
เนื้อหาสําคัญของวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เพื่อใหงายตอการคนหาผานทางสื่อสารสนเทศตาง ๆ

โครงสรางของบทคัดยอ
หัวขอวิจัย
ผูวิจัย

................................................ (ชื่อหัวของานวิจัย) ..............................................................................
..............................................................................................................................................................
............ (ชื่อของผูวิจัย) .................... ปริญญา .................................. สาขา .......................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารยที่ป รึกษา 1) ................................. 2) ...........................................
ปการศึกษา ........................ จํานวน .......... หนา
บทคัดยอ

...................................... (  วัตถุประสงคของการวิจัย) .......................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................ (  วิธีดําเนินการวิจัย) ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................... (  ผลการวิจัย) .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
คําสําคัญ

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

Research title: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Researcher: …………………………………………… Degree: Master of ………….………….... (……………………………)
Dhonburi Rajabhat University. Thesis advisors: 1) ……………………….. 2) ……………………..
Academic year: ………….. . ………… pp.
Abstract
...................................... (  Purpose or Objective) .......................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................ (  Methodology) ......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................. ( Results or Conclusions) ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Keywords: ………………., ……………….., …………………

หัวขอวิจัย ควรเขียนใหเปนคํานามวลีไมควรเขียนเปนประโยคสมบูรณ ชื่อหัวขอวิจัยควร
กะทัดรัด มีค วามชัดเจน ทําใหทราบวาจะศึกษาเรื่องอะไรกับ ใคร และตองสามารถแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของตัวแปรของปญหานั้นๆ ภาษาที่ใชตองอานเขาใจงาย หากมีศัพทเฉพาะตองเปนศัพท
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และตองระหวางไมใหซ้ําซอนกับผูอื่น แมวาจะศึกษาในประเด็นที่
คลาย ๆ กันก็ตาม เชน
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ สําหรับ นักศึกษาปริญ ญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาพที่ 5.1 หัวขอวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
เมื่อแปลหัวขอวิจัยเปนภาษาอังกฤษ ชื่อหัวขอวิจัยควรมีลักษณะดังนี้
 ไมใชเครื่องหมาย มหัพภาค หรือ เครื่องหมายจุด ( . ) ทายชื่อหัวขอ
 ไมมีเครื่องหมาย อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด (“ ”) หรือ (‘ ’)
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 คํานําหนานาม (the, a, an) คําบุพบท (to, from, with, of, over ฯลฯ) หรือ
สันธานตาง ๆ (and, for, or, nor ฯลฯ) จะตองไมเขียนเปนตัวพิมพใหญ
 คํา นาม คํากริยา คํา กริยาชวย คํากริย าวิเศษณ คําคุณศัพท และ คําสรรพนาม
จะตองเขียนเปนตัวพิมพใหญ

เชน
Development of an Online Lesson on the Principles of Business Computer Programming for
Undergraduate Students, Faculty of Management Science, Dhonburi Rajabhat University

ภาพที่ 5.2 หัวขอวิจัยภาษาอังกฤษ (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
วัตถุประสงคของการวิจัย ใหระบุวา ผูวิจัยตองการศึกษาประเด็นอะไรบาง อาจเขียน
เปนขอ ๆ หรือเขียนเปนประโยคบอกเลาตอเนื่องกันไปก็ได เชน
การวิ จัย นี้มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อ 1) ศึก ษาทรั พ ยากรทองเที่ยวในเขตธนบุรี และเขตคลองสาน 2)
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนในเขตธนบุรีและเขตคลองสาน

ภาพที่ 5.3 วัตถุประสงคการวิจัย (พรศิริ กองนวล, 2555, บทคัดยอ)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนออนไลน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานธุรกิจ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หาประสิทธิภาพของ
บทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน

ภาพที่ 5.4 วัตถุประสงคการวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
สําหรับการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ มักเขีย นอยูในรูปไวยากรณ
แบบปจจุบันกาลสมบูรณ (Present Perfect Tense = S + has/have + V3) หรืออดีต กาลปกติ
(Past Simple Tense = S + V 2) รูปประโยคที่พบบอย ไดแก
 The purpose of this study is to investigate the effects of ……. on …….
 The purposes of this study were: 1) to ………………, 2) to ………………..
 The goals of this study are to determine ………………………………
 This study has two major purposes: (1) to investigate ……………..… (2) to
demonstrate ………………
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 This study/experiment/research/survey was aimed at developing/
improving/testing …………..
 The major objective of this study is to ………………….
 This thesis discusses/describes/analyses/studies/focuses on/deals with
……………………………
 The project was designed to ………………………………………..
 The objective (s) of the study was (were) to …………………………
 The study aimed at …………………………….
 The study had …………………… objectives, which were ……………………
 The study had …………………… objectives: to ……………………….
เชน
This research aimed to construct an online lesson on the Principles of Business
Computer Programming for undergraduate students, Faculty of Management Science,
Dhonburi Rajabhat University and to establish the lessons efficacy, learning achievement and
learner satisfaction towards the lesson.

ภาพที่ 5.5 วัตถุประสงคการวิจัยภาษาอังกฤษ (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
วิธีดําเนินการวิจัย ใหอธิบายวาผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
อยางไร ในกรณี ที่เปนงานวิจัย เชิ งปริมาณใหระบุ ประชากร กลุม ตัวอยางวาคือใคร จํานวนเทาใด
วิธีการสุมตัวอยางสุมดวยวิธีใด การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบทดลองหรือวิธีอื่นๆ
วิธีการวิเคราะหขอมูลใชสถิติตัวใดบาง ในกรณีที่เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพใหระบุ หลักเกณฑการเลือก
ผูใหขอมูล (Key informant) การเขาถึงแหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล เชน ใชวิธีการสัมภาษณ การ
สังเกต การสังเกตแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม (Focus group discussion) เปนตน และอธิบาย
วิธีการวิเคราะหขอมูลดวย เชน
เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
ธุรกิจ สําหรับ นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2) แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียน 3) แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจ
ของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลั กการเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอรในงาน
ธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 78 คน

ภาพที่ 5.6 วิธีดําเนินการวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
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สําหรับการเขียนอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย เปนภาษาอังกฤษ มักเขีย นอยูในรูปไวยากรณ
แบบอดีตกาลปกติ (Past Simple Tense = S + V 2) รูปประโยคที่พบบอย ไดแก
 Data for this study/research were collected/gathered/obtained
from/by/through/with the help of/among ………………………………..
 The subjects of this study were …………………………
 The subjects were randomly selected.
 The sample was selected from ………………………..
 ………………… were selected for this investigation.
 This questionnaire investigated how companies view their ………………
 A questionnaire was distributed / mailed / sent to ……………………..
 Respondents filled in a form/indicated their preferences/rated each
item.
 Responses were made on a 5-point Lidert scale ranging from ……………
to …………………….
 All …………………… subjects participated in the study.
 Interviews were conducted by / with ………………………..
 The interviews were recorded on audiotape.
 ………. (t-test) …………… was used for data analysis
 data was analyzed using ………….. (t-test) ................
เชน
Tools employed in this research were 1) an online lesson on the Principles of
Business Computer Programming for undergraduate students, Faculty of Management Science,
Dhonburi Rajabhat University, 2) specialist’s lesson evaluation form, 3) lesson efficacy and
learner achievement test, and 4) learner satisfaction form. The research group was 78
undergraduate students in the Business Computer Department, Faculty of Management
Science at Dhonburi Rajabhat University, studying 1st semester 2011 in Principles of Business
Computer Programmine.

ภาพที่ 5.7 วิธีดําเนินการวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
ผลการวิจัย ใหระบุวา ผูวิจัยไดขอคนพบอะไรบาง โดยใหผ ลการวิจัยตอบวัตถุป ระสงค
ที่ตั้งไวใหครบทุกขอ ในกรณีที่มีการทดสอบสมมติฐาน ใหระบุวาขอคนพบขอใดเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้ง ไว ข อใดไม เป นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้งไว แตไมต องอธิ บายเหตุ ผ ลวา ทํ า ไมจึ งไมเ ป นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เชน
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ผลการวิจัยพบวา การสรางบทเรียนออนไลน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
ธุรกิจ ประกอบดวยสวนของระบบจัดการเรียนรู และสวนของเนื้อหาบทเรียนซึ่งบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 86.63/85.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ผูเ รียนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนอยูในระดับ
พึงพอใจมาก

ภาพที่ 5.8 ผลการวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
สําหรับการเขียนอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย เปนภาษาอังกฤษ มักเขีย นอยูในรูปไวยากรณ
แบบปจจุบันกาลธรรมดา (Present Simple Tense = S + V 1) หรืออดีตกาลปกติ (Past Simple
Tense = S + V 2) รูปประโยคที่พบบอย ไดแก
 The findings indicated that …………………………….
 The findings showed, pointed out, revealed, indicated that ……………..
 It was found that …………………………
 The results of the study were as follows: 1) ………………, 2) ………………
 These results suggest that ………………….
 The results show that/reveal …………………
 It was concluded that ……………………
 This study/survey shows/supports/questions/implies/indicates ………..
 On the basis of the results of this research, it can be concluded that
…………………………
 The results provide some support for ……………. (ing) ……………..
 The results did not support the hypothesis that …………………………
 These data support the view that …………………………
เชน
The findings indicated that the efficacy of the online lesson was at 86.63/85.67
which was above the established criteria of 80/80. The overall post-test learning achievement
was higher than that of pretest at the statistical significant level of 0.05 and the satisfaction of
the sample groups was in a high rank.

ภาพที่ 5.9 ผลการวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ)
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บทที่ 6

จรรยาบรรณนักวิจัย
ความหมายนักวิจัย จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณนักวิจัย
นักวิ จัย หมายถึง ผูที่ ดํา เนินการคนควาหาความรูอย างเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่
สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึง่ ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน
และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิช าชีพประมวลขึ้นเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑที่ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่งไป เพื่อให
การดําเนินการตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเปนการประกัน
มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2555, หนา 17-23) ไดกําหนดจรรยาวิช าชีพของ
นักวิจัยและแนวทางปฏิบัติสําหรับนักวิจัยที่ดีไวดังตอไปนี้
1. นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
นักวิจัยตองมีค วามซื่อสัต ยตอตนเองและผูอื่น มีค วามรับผิด ชอบ มีใจเปดกวางทาง
ความคิด ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมและมีความประพฤติอันดีงามสมควรแกตําแหนงหนาที่ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
1.1.1 มี ค วามซื่ อ สั ต ย ใ นทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการวิ จั ย ตั้ ง แต ก อ นการ
ดํ า เนิ นงานวิ จัย ระหว า งการดํ าเนิ น งานวิ จัย และหลั งการดํ า เนิ นงานวิ จัย รวมถึง การเผยแพร
ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.1.2 ใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือแหลงที่มา
ของขอมูล ความคิดเห็น ผลงาน และถอยคําที่นํามาใชในงานวิจัยอยางถูกตอง ชัดเจน และครบถวน
1.1.3 ไม ร ะบุ ชื่ อ หั วหน า หน ว ยงานหรื อ บุ ค คลใดเป น ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู รว ม
โครงการวิจัย โดยไมไดรับคํายินยอมจากบุคคลนั้นกอน
1.1.4 เสนอขอมูลและแนวคิดโดยสุจริต เปดเผยและตรงไปตรงมา ในขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

1.1.5 ไมขอรับทุนซ้ําซอน เวนแตจะไดรับคํายินยอมจากแหลงทุนใหกระทําได
และตองแจงใหแหลงทุนทราบดวย
1.1.6 ไมจงใจเปลี่ย นแปลงรายละเอี ยดปลีกย อยในข อเสนอโครงการวิจัยให
แตกตางกัน โดยหวังใหเขาใจวาเปนคนละโครงการกัน เพื่อยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแหง
1.1.7 ไมจางวานใหผูอื่นทําวิจัยให แลวระบุชื่อตนเองเปนผูทําวิจัยและผูนิพนธ
1.1.8 ไมส รา งผลงานวิจัย อั นเปนเท็จ โดยใชขอมูลที่ไม ไดเก็บ รวบรวมมาจริง
และวิเคราะหสรุปผลใหเปนไปตามความประสงค
1.1.9 ไม ใส ชื่อบุค คลที่ไมมีสวนเกี่ย วข องในการวิ จัย โดยหวังใช ตําแหนง หรื อ
ชื่อเสียงของบุคคลนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสใหไดรับทุนวิจัย หรือเพื่อจูงใจใหสํานักพิมพห รือวารสารตีพิมพ
บทความหรือรายงานวิจัย
1.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ
1.2.1 ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือขอตกลงในสัญญาที่ไดลงนามไวแกแหลงทุนและ
หนวยงานตนสังกัด
1.2.2 ไมละทิ้งหรือยกเลิกการดําเนินงานวิจัยโดยไมมีเหตุผลอันควร
1.2.3 มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย โดยคํานึงถึงประโยชนทางวิช าการและ
วิชาชีพ รวมทั้งผลที่จะเกิดแกสังคมเปนหลัก ไมใชผลงานวิจัย ไปในทางที่ไมถูกตอง เชน การทําลาย
ผูอื่น และบิดเบือนความจริง เปนตน
1.3 นักวิจัยตองมีใจเปดกวางทางความคิด
1.3.1 ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอติติง และคําวิจารณเชิงวิช าการ
จากเพื่อนรวมงานและผูอื่น ดวยใจที่เปนกลาง
1.3.2 แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณผลงานของผูอื่นดวยความบริสุทธิ์ใจ
ปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ และไมลบหลูนักวิจัยอื่น
1.4 นักวิจัยตองมีความยุติธรรม
1.41 มีความเปนธรรมในการใหน้ําหนักความรับผิดชอบในระหวางผูรวมวิจัย
เกี่ยวกับเนื้องาน การกําหนดชื่อเรื่อง และจํานวนบทความวิชาการที่จะตีพิมพ รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับ
ในความเปนผูนิพนธรวมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ โดยมีการตกลงที่ช อบดวยเหตุผ ล และยอมรับกันใน
คณะวิจัย
1.4.2 มีค วามโปร งใสในการแบ ง คา ใช จายเพื่ อ การวิ จัย ในระหว างผู รวมวิ จัย
จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เพื่อใหผูรวมวิจัยสามารถทําวิจัยใน
สวนที่แตละคนรับผิดชอบไดจนสําเร็จ จัดสรรคาตอบแทน สิทธิหรือผลประโยชนที่ได (ถามี) ใหผูรวม
วิจัยอยางเที่ยงธรรมและเปนที่ยอมรับดวยเหตุและผล
1.4.3 ไมนําสวนหนึ่งสวนใดของการวิจัยที่ไดต กลงและดํ าเนินงานรวมกั นใน
คณะวิจัย เชน ขอมูล หรือตัวอยางที่ศึกษากระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ เปนตนไปใชประโยชนใน
ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อผลประโยชนสวนตน อาทิ ขอทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่น ตีพิมพรายงานวิจัย
โดยระบุเฉพาะชื่อตนเปนผูนิพนธ จดสิทธิบัตรโดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหนา
โครงการวิจัย
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1.5 นักวิจัยตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมวิจัย
1.5.1 ประพฤติตนเปนคนดีมีคุณธรรม สมควรแกตําแหนงหนาที่
1.5.2 เปนแบบอยางที่ดีแกนักวิจัยอื่นๆ ในการคิดคนควา หาเหตุผลในการทํา
วิจัย เพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่เปนประโยชนทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา
1.5.3 คงไว ซึ่ ง ความถู กต อ งและเที่ย งธรรม ไม ป ระนี ป ระนอมจนทํ า ให ผ ล
งานวิจัยดอยคุณคา
1.5.4 พัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและสงเสริมใหผูรวมวิจัยใน
คณะและนักวิจัยอื่นๆ พัฒนาความรูความสามารถในการวิจัย ใหมีคุณภาพและเกิด ประโยชนในการ
สรางสรรคความรู ชี้แนะและแกปญหา รวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
1.5.5 กระตุนจูงใจใหผูรวมวิจัย ในโครงการปฏิบั ติต ามและรักษาไวซึ่งจรรยา
วิชาชีพวิจัย
2. นักวิจัยพึงทําวิจัยอยางเต็มความสามารถดวยความเสียสละ ขยัน และอดทน
นักวิจัยตองทุมเททําวิจัยอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความขยันและอดทน อุทิศ
เวลาเพื่อการวิจัยอยางตอเนื่องและเพียงพอ เพื่อใหงานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงคภายในกรอบเวลา
ที่กําหนด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ทุมเทความรู ความสามารถ และประสบการณในศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่
วิจัย เพื่อใหงานวิจัยกาวหนา ไดผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของประชาคมวิจัย
2.2 อุทิ ศ เวลาเพื่ อการวิจัย อย า งต อเนื่ อ งเพีย งพอ และด วยความขยั นและอดทน
เพื่อใหงานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงคภายในกรอบเวลาที่กําหนด
2.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความเขาใจในงานวิจัยกับ
ผูรวมงานและนักวิจัยอื่นๆ เพื่อสรางความเขมแข็ งแกงานวิจัย และสรางเครือขายความรวมมือให
ผลงานวิจัยเกิดประโยชนทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมมากยิ่งขึ้น
3. นักวิจัยตองมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตอ งมีอิส ระทางความคิ ด ไมยอมสู ญเสียเสรีภ าพทางวิช าการ ตอ งนําเสนอ
ผลงานวิจัยตามความเปนจริง และเสนอแนะอยางตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
3.1 มีอิสระทางความคิด และเสรีภาพทางวิชาการในการทํางานวิจัย เพื่อรักษามาตร
บานวิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรม รวมทั้งเกียรติคุณของนักวิจัย
3.2 ไมย อมให ผลประโยชนท างการเงิ น และผลประโยชนทั บ ซ อนอื่นใด มาทํ าให
สูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ หรือมาทําใหการดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัยเบี่ยงเบน
หรือผิดไปจากความเปนจริง
3.3 รายงานขอคนพบจากการวิจัยตามความเปนจริง และเสนอแนะดวยแนวคิดที่
เปดเผย ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ
3.4 ไมเผยแพรผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเปนจริงและตองคํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดตามมา จากการนําเสนอรายงานการวิจัยสูสาธารณชนดวย
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4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอ สิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนคน สัตว พืช สังคม
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม
นักวิจัยตองทําวิจัยดวยจิตสํานึกวา จะไมกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอสิ่งที่
ศึกษา ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต ตองดําเนินการวิจัยอยางรอบคอบ ระมัดระวัง และเปยม
ดวยคุณธรรมในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
4.1 พึงตระหนั กวา การใช คนหรือสั ตวเ ปนหนวยทดลองต องกระทํ าในกรณีที่ไม มี
ทางเลือกอื่นเทานั้น
4.2 ดํ า เนิ น งานวิจั ย ดว ยสติ ป ญ ญา ความรอบคอบ ระมั ด ระวั ง และเป ย มด ว ย
คุณธรรมในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดลอม โดยตองปองกันอันตรายหรือความเสียหายในทุกขั้นตอน และทุกระยะของการวิจัย และ
ตองรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกสิ่งที่ศึกษา รวมทั้งที่จะเกิดแกตนเองดวย
4.3 มี มาตรการในการดู แ ล จั ด เก็บ รั กษาสิ่ง ที่ ใชในการศึ ก ษาหรื อทดลอง และ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค แมลง การแพรกระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ถูกดัดแปลงทาง
พันธุกรรม มลพิษ และอื่นๆ รวมทั้งมีมาตรการในการกําจัดมลพิษ ของเสียและสิ่งที่อาจเปนอันตราย
ใดๆ อันเปนผลมาจากการศึกษาหรือทดลอง เพื่อมิใหเกิดอันตรายหรือความเสีย หายตอคน สัตว พืช
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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ชื่อหลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
Master of Public Administration Program in Public Management
ชื่อปริญญา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ)
Master of Public Administration (Public Management)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Management Technology
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Management Technology)
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ภาคผนวก ข
คํารองตาง ๆ

บฑ. 12
รับเรื่องวันที่ …………………………………………………

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
วันที่ ………………… เดือน ………………………………………… พ.ศ. ……………………
ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง.………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว …………………………………………………
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา …………………………
ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา ………………………………………………………
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ศูนย …………………………………
มีความประสงคขอสอบ
หัวขอ
เคาโครง
หัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..นักศึกษา
ฝายทะเบียนและประมวลโครงการบัณฑิตศึกษา
 สามารถขอสอบได
 ไมสามารถขอสอบได เนื่องจาก……………………………....………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ………………………………………………

………/………/………….

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
 สมควรพิจารณาใหสอบ

หัวขอ
เคาโครง
หัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..อาจารยที่ปรึกษา
(ลงชื่อ) ………………/…………………../………………..อาจารยที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบ
1. ประธานกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ลงนามรับทราบ
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………/………/………….
2. กรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………/………/………….
กําหนดสอบวัน……………………………… ที่……………… เดือน………………………………………………… พ.ศ. ……………………… เวลา……………………………
ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
 เห็นควรอนุมัติ
ไมเห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่อ) ………………………………………………
………/………/………….
 อื่นๆ ………………………………………………
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
ความเห็นคณบดี
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก……………………………....………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ………………………………………………
………/………/………….
คณบดี
บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
ทราบ มอบฝายงานธุรการดําเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา และขอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………………… ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
……………/……………/………………
มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา พิจารณาโดยการประชุม
พิจารณาโดยหนังสือเวียน
ผลการพิจารณา
อนุมัติ
ไมอนุมัติ วันที่ ……. เดือน ..............………………. พ.ศ. …………………
คําสั่งมหาวิทยาลัย เลขที่ ……………………………. วันที่ ……………… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ……………………….

บฑ. 13
รับเรื่องวันที่ …………………………………………………

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
วันที่ ……………………… เดือน …………………………………………… พ.ศ. ………………………
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว …….…………………….……
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา …………………………
ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา …………………………………………………….
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ศูนย …………………………………
มีความประสงคจะขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
ชื่อเรื่อง ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการนี้ขาพเจาไดติดตอกับกรรมการที่ขอแตงตั้งครั้งนี้แลว และกรรมการทุกทานไมขัดของ
ไดแนบประวัติและผลงานของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ มาดวยแลว
รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ/การคนควาอิสระ

ลงนามอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

1. ……………………………………………… ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาหลัก
2. ……………………………………………… ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารวม

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ

การคนควาอิสระ
การคนควาอิสระ

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

(ลงชื่อ) ……………………………………………………… นักศึกษา
ขอมูลปริมาณงานของผูไดรับเสนอเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ/การคนควาอิสระ
1. ………………………………………………

จํานวนวิทยานิพนธที่กําลังใหการปรึกษา ……………… เรื่อง ซึ่งรวมทั้งที่กําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม ……..………… เรื่อง

จํานวนการคนควาอิสระที่กําลังใหการปรึกษา ……… เรื่อง ซึ่งรวมทั้งที่กําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม ……… เรื่อง
2. ………………………………………………

จํานวนวิทยานิพนธที่กําลังใหการปรึกษา ……………… เรื่อง ซึ่งรวมทั้งที่กําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม …………..…… เรื่อง

จํานวนการคนควาอิสระที่กําลังใหการปรึกษา ……… เรื่อง ซึ่งรวมทั้งที่กําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม ……… เรื่อง
ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
เห็นควรอนุมัติ
อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………… ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
......…………./…….…………/…………….
ความเห็นของคณบดี
อนุมัติ

ไมอนุมัติ เนื่องจาก ………….………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………… คณบดี
......…………./…….…………/…………….

บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
ทราบ มอบฝายงานธุรการดําเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา และขอคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ……………………………………………………… ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
.......…………/………………../…………………
หมายเหตุ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางนอย 2 คน อาจารยที่ปรึกษาการคนควา อิสระ มี 2 คน และตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระอยางนอย 1 คน

มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา พิจารณาโดยการประชุม
พิจารณาโดยหนังสือเวียน
ผลการพิจารณา
อนุมัติ
ไมอนุมัติ วันที่ ……. เดือน ..............………………. พ.ศ. …………………
คําสั่งมหาวิทยาลัย เลขที่ ……………………………. วันที่ ……………… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ……………………….
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บฑ. 15
รับเรื่องวันที่ …………………………………………………

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
วันที่ ……………………… เดือน …………………………………………… พ.ศ. ………………………
ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง.…………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว ………………………………………………
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา …………………………
ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา ………………………………………………………
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ศูนย …………………………………
มีความประสงคขอสอบ
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(ลงชื่อ) ……………………………………………… นักศึกษา
ฝายทะเบียนและประมวลโครงการบัณฑิตศึกษา
 สามารถขอสอบได
 ไมสามารถขอสอบได เนื่องจาก……………………………....………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ………………………………………………
………/………/………….
ความเห็นคณะกรรมการควบคุม
สมควรพิจารณาใหสอบ
อื่นๆ .................................................................................................
กรรมการควบคุมลงนาม
1. …………………………………………………………… ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
…………………………………………………………
2. …………………………………………………………… กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
…………………………………………………………
มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
ผลจากการประชุม เมื่อวันที่ ……………… เดือน ………………………………………… พ.ศ. …………………… คณะกรรมการมีมติดังนี้
สมควรอนุมัติใหสอบ และเสนอชื่อกรรมการสอบ ดังนี้
กรรมการสอบลงนามรับทราบ
1. …………………………………………………………………………………………… ประธานกรรมการ
………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………… กรรมการ
………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………… กรรมการ
………………………………………………………………
โดยจัดสอบ วัน ……………………… ที่ ………… เดือน ………………………………… พ.ศ. ………………… เวลา ………………...
ความเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………………… ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
……………/…..…………/……………
ความเห็นคณบดี
อนุมัติ
ไมอนุมัติ เนื่องจาก……………………………....……………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………
คณบดี

………/………/………….

บันทึกหลักฐานการชําระเงิน
ชําระคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ครั้งละ 3,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ …… เลมที่ ………… ลงวันที่ …………
(ลงชื่อ) …………………………………………………… ฝายการเงิน
บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
ทราบ มอบฝายงานธุรการดําเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา และขอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………………… ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
……………/……………/……………..
มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา พิจารณาโดยการประชุม
พิจารณาโดยหนังสือเวียน
ผลการพิจารณา
อนุมัติ
ไมอนุมัติ วันที่ ……. เดือน ..............………………. พ.ศ. …………………
คําสั่งมหาวิทยาลัย เลขที่ ……………………………. วันที่ ……………… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ……………………….
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บฑ. 16
รับเรื่องวันที่ …………………………………………………

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แบบสงตนฉบับเพื่อตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว …………………………………………
นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา ……………… สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอสงตนฉบับ เพื่อใหโครงการบัณฑิตศึกษาตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เบอรโทรศัพท ............................................................
อีเมล/เฟสบุค .............................................................

(ลงชื่อ) ………………………………………………… นักศึกษา
………………/………………/…………….

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (ทุกทาน)
ผลงานเสร็จสมบูรณ/เห็นชอบดานเนื้อหา รูปแบบ และบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………
1. (ลงชื่อ) ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาหลัก
(…………….…………………………………)

2. (ลงชื่อ) ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษารวม
(…………….…………………………………)

ความเห็นของประธานหลักสูตร
ผลงานเสร็จสมบูรณ/เห็นชอบดานเนื้อหา รูป แบบ และบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

อื่นๆ ………………..………………………

(ลงชื่อ) …………………………………………………
……………./……………../………………..
บันทึกการตรวจของกรรมการกลั่นกรองรูปเลม
รูปเลม

รูปเลม

รับตรวจวันที่ ……………………../……………………./………………………….
ตรวจครั้งที่ 1
ผาน
ใหแกไข
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………
..………/…………/…………

รับ ตรวจวันที่ ……………………../……………………./………………………….
ตรวจครั้งที่ 3
ผาน
ใหแกไข
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………
..………/…………/…………

รับตรวจวันที่ ……………………../……………………./………………………….
ตรวจครั้งที่ 2
ผาน
ใหแกไข
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………
..………/…………/…………

รับ ตรวจวันที่ ……………………../……………………./………………………….
ตรวจครั้งที่ 4
ผาน
ใหแกไข
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………
..………/…………/…………

หมายเหตุ นักศึกษาติดตามผลหลังยื่นคํารอง 3 วัน ไมนับวันหยุดราชการ
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รับเรื่องวันที่ …………………………………………….
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แบบการตรวจบทความวิจัยหรือบทความ
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ชื่อบทความวิจัย/ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ………………………………………………………………..…………….………………………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ …………………………………….……………………….……………………………………………………………………………………….…………
ชื่อผูตรวจบทความวิจัย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งเปน
ประธานที่ป รึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ความเห็น

ไมผาน ใหปรับ แกและสงใหตรวจใหม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงนาม ……………………………………………
……………/………………/……………
ผาน โดยใหแกไขเล็กนอยกอนนําเผยแพร ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงนาม ……………………………………………

……………/………………/……………

ลงนาม ……………………………………………

……………/………………/……………

ผาน

หมายเหตุ
รูปแบบการเขียนบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพื่อเผยแพร
กรรมการวิ ช าการโครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี กํ า หนดรู ป แบบการเขี ย นบทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พรอมบทคัดยอของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเพื่อเผยแพร โดยให
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตอไปนี้
1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูวิจัยภาษาไทยและชื่อผูวิจัยภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ความนํา
5. วัตถุป ระสงคของการศึกษา (ควรระบุเปนขอๆ และขยายความ)
6. วิธีการศึกษา (สรุป วิธีการวิจัย)
7. ผลและวิจารณ (สรุป ผลเปนขอๆ ตามวัตถุประสงค พรอมอภิป ราย หรือวิจารณวาสอดคลองหรือแตกตางจากทฤษฎีหรือ
งานวิจัยของใครที่ทําไวบ าง)
8. สรุปและขอเสนอแนะ (สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะจากการวิจัยวานําไปประยุกตใชไดอยางไร ควรปรับปรุงการวิจัย
อยางไร และสิ่งที่ควรศึกษาตอไปคือเรื่องอะไร)
9. เอกสารอางอิง (บรรณานุกรม เอกสารตางๆ ที่ใชในการวิจัยเฉพาะเลมที่สําคัญประมาณ 10 เลม)

หมายเหตุ : บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ควรมีความยาวประมาณ 5-10 หนา
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บฑ. 18
รับเรื่องวันที่ …………………………………………………
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แบบสงเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว …………………………………………
เปนนักศึกษาภาค ปกติ
พิเศษ รุนปการศึกษา ………………… สาขาวิชา …………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอสง
เลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ฉบับ สมบูรณ จํานวน 4 เลม
แผน CD บันทึกขอมูลที่ตรงตามเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ทุกประการ รวมทั้งมีบทความ
ซึ่งปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวในแผน CD
บทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่ผานการตรวจอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ แลว
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอใหโครงการบัณฑิตศึกษาดําเนินการขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิตใหแกขาพเจาดวย
(ลงชื่อ) ………………………………………… นักศึกษา
……………/……………/…………..
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
เห็นสมควรดําเนินการสงเลมสมบูรณ

อื่นๆ ……………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………
..………………/…………………/………………

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
เห็นชอบใหสงเลมสมบูรณ
อื่นๆ ……………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………
..………………/…………………/………………
ความเห็นคณบดี
เห็นชอบใหสงเลมสมบูรณ

อื่นๆ ……………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………
..………………/…………………/………………

บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
มอบฝายงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของหลักฐานที่เกี่ยวของกับ วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
และการสําเร็จการศึกษา แลวดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาใหถาคุณสมบัติครบ
อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………
..………….……/…………………/………………
บันทึกของฝายงานทะเบียนและประมวลผล
ทราบ และดําเนินการแลวดังนี้ 1. ……………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………
อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………
...………………/…………………/………………
เจาหนาที่ผูตรวจเลมและแผน CD
ตรวจสอบแลว เลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ กับ แผน CD ถูกตองตรงกัน
ตรวจสอบแลว มีการแกไข …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………………………
...………………/…………………/………………
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางการเขียนบทความ

ตัวอยางการเขียนบทความวิจัย
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1*
Developing an Electronic Book Using the “I Love Library Program”
Titled “Warm Family, Protection of Youth” for First Year
Vocational Certificate Students
นางสาวกันยากร คุณเจริญ**
Miss Kanyakorn Kuncharoen
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) พัฒ นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูม ิคุม กัน ของเยาวชน ใหม ีคุณ ภาพอยู ใ นระดับ ดีม าก 2) พัฒ นาหนัง สืออิเ ล็ก ทรอนิก ส วิช าสุข ศึก ษา เรื ่อ ง
ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน ใหมีป ระสิท ธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิ ชาสุข ศึก ษาของนั ก เรี ยนชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ 1 ที ่เ รีย นรู โ ดยใชห นัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส เรื ่อ ง
ครอบครัว อบอุ น ภูม ิคุม กัน ของเยาวชนกับ การเรีย นรู ป กติ กลุ ม ตัว อยา งที ่ใ ชใ นการวิจ ัย คื อ นั กเรี ย นชั้ น
ประกาศนียบั ต รวิชาชีพ 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรีย นละ 25 คน รวม 50 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงา ย
เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก หนั ง สือ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส เรื่ อ ง ครอบครั ว อบอุ นภู มิคุ มกั นของเยาวชน แบ บวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที
ผลการวิ จั ย พบว า 1) หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี คุ ณ ภาพในระดั บ ดี ม าก (ค า เฉลี่ ย 4.65) 2) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส มีป ระสิทธิภาพเทากับ 84.08/87.76 3) คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นรู
ด ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สู ง กว า การเรี ย นรู ป กติ อ ย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop an electronic book of excellent
quality on “Warm Family, Protection of Youth” for first year vocational certificate students, 2)
develop an electronic book “Warm Family, Protection of Youth” to meet the efficiency criterion
80/80, and 3) compare learning achievements of those who utilized the developed e – book and
those using a regular lesson plan. The sample group was 50 first year vocational certificate
students of Assumption Commercial College, selected by simple random sampling. The research
instruments were the electronic book “Warm Family, Protection of Youth”, and a learning
achievement test. Data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.
The results of this research showed that: 1) the developed electronic book, “Warm
Family, Protection of Youth” for first year vocational certificate students was of an excellent
level; 2) the efficiency of the developed e – book was 82.247/86.72; and 3) students’ learning
achievements using the developed e – book was higher than those who studied using the regular
lesson plan, at the level of statistical significant .05.

*
**

บทความวิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บทนํา
ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญและมีความหมายอยางยิ่งตอชีวิตมนุษยและสังคม นับ ไดวาเปนสถาบันที่เปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนาสมาชิกใหเติบโตเปนประชากรของสังคมที่มีคุณภาพ หากครอบครัวไดรูจักบทบาทหนาที่ของตน
และกระทําตามบทบาทหนาที่ของครอบครั วไดอยางสมบูรณแล ว จะมี ภูมิคุมกั นไมใหเกิ ดป ญหาในครอบครัวและ
กลายเปนปญหาของสังคม ปญหาครอบครัวนั้นมีสาเหตุมาจากคนในครอบครัวเองเปนสําคัญ การที่ไมอาจปรับตัวใหเขา
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบ ัน สงผลกระทบใหคนในครอบครัวไมอาจทําหนาที่และบทบาทของตน
ไดอยางสมบูรณ ปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย การมีเพศสัมพันธในวัยอันไมสมควร วัยรุนสวนใหญ
ขาดความรูและทักษะในการแกป ญหาเรื่องเพศ เสี่ยงตอการประพฤติในทางไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาครอบครัวที่เกิด
จากความไมพรอมตางๆ เชนปญหาการหยาราง ความไมพรอมที่จะเปนพอและแมไดอยางสมบูรณเนื่องจากวุฒิภาวะและ
อายุ กอใหเกิดปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน ซึ่งนําไปสูการทําแทง ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบตามมา
มากมายทั้งตอครอบครัวและสังคมตอไปในอนาคต (เบญจพร ปญญายงค, 2553, หนา 1)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษานั้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู ทักษะในการสรางเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผูอื่น
การปองกันและปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพอยางถูกวิธี ทักษะในการดําเนินชีวิตการตัดสินใจและการแกป ญหา
เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเปนการมุงเนนการเรียนรูทางปญญา
เพื่อวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็ง ความรูความเขาใจในการปรับตัวในชวงวัยของตนเอง คิดแกปญหา การประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 2)
ปญ หาสําคัญ ในการจัด การเรียนการสอนสวนหนึ่งเกิด จากปญ หาดานการจัด เก็ บ เอกสาร หนั งสือ ตํารา
เรี ย นและสื่อ การเรี ยนการสอนต า ง ๆ ไมเ ป นระบบ ขาดเครื่องมื อและอุ ป กรณใ นการจัด เก็ บ ที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่เปนรูปแบบกระดาษเมื่อเวลาผานไปเอกสารจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณการใชงาน
สงผลใหเกิดปญหาดานพื้นที่ในการจัดเก็บ เมื่อเอกสารมีการเคลื่อนยายไมจัดเก็บไวต ามเดิม ทําใหสูญ หายหรือชํารุด
เกิดปญหาในการใชงาน คือตองใชเวลานานในการคนหา รวมทั้งงบประมาณในการซอมแซมหรือซื้อใหม ทําให ไม
เอื้ออํานวยตอกระบวนการเรียนการสอน ปญ หาอีกประการหนึ่งคือ ขาดการพัฒนารูป แบบวิธีการสอนใหม ๆ การ
เรียนการสอนไมเชื่อมโยงกับ ชีวิตจริง เนนการทองจํา แตไมเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและการคิดริเริ่มสรางสรรค
(จรินทร สีบุดดี, 2552, หนา 2)
ในปจจุบ ันคอมพิวเตอรมีบ ทบาทและมีสวนสําคัญ ในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย คอมพิวเตอร
สามารถเปนเครื่ องมือช วยอํ านวยความสะดวกในการจั ด การเรี ยนการสอน ครู ผูสอนใช คอมพิว เตอรชวยสอนใน
กระบวนการเรี ย นการสอนอี ก ทางหนึ่ ง เพื่ อเพิ่ม ศัก ยภาพของผู เ รี ย น ซึ่ ง ช ว ยให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เห็นไดวา เทคโนโลยีจึงเปนพื้ นฐานสําคั ญ ที่จะรองรับ การพัฒ นาดานการศึกษาได เปนอยา งดี
ผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดพัฒนาโปรแกรมที่มีลักษณะเปนเอกสารอิเ ล็กทรอนิกส เพื่อลดขอจํากัด ตาง ๆ จาก
การอานหนังสือปกติและลดปญ หาในดานงบประมาณในการซื้อ คนหาไดงายในทันทีที่ตองการ สะดวก รวดเร็ว
ทันเวลาเนื่องจากขอมูลตาง ๆ ถูกบันทึกลงในแผนซีดีซึ่งเก็บงายและพกพาสะดวก สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
ไดตลอดเวลา ใชไดทั้งในรูปแบบการอานและนําเสนอในลักษณะของมัลติมีเดียโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง ชวย
ครูผูสอนใหสามารถสอนผูเรียนไดทีละมาก ๆ ชวยในการตอบสนองการเรียนรูแบบ e - Learning และโปรแกรมที่
ผูวิจัยนํามาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน คือโปรแกรม I love library
เนื่องจากเปนโปรแกรมที่แจกฟรีและคุณสมบัติตาง ๆ ของโปรแกรมนาสนใจ เชน การใชมัลติมีเ ดีย ขั้นตอนการใชที่
งาย การแสดงผลรวดเร็ว ฯลฯ (โอเพนเซิรฟ, 2551, หนา 10)
เพื่อใหผูเรียนจะไดรับ ความรูความเขาใจในการปรับ ตัวในชวงวัยของตนเอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห
การเผชิญกับปญหา การคิดแกปญหา การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สรางคานิยม ความเชื่อที่ถูกตองเกี่ยวกับ เรื่อง
การมีเพศสัมพันธรวมทั้งความรูความเขาใจในเรื่องของการสรางครอบครัวอบอุน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ ประโยชน
และความจําเปนในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ
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นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 โดยใชโปรแกรม I love library เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถเรียนซ้ําหรือทบทวนบทเรียนไดตามที่ตองการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชนมีคุณภาพใน
ระดับดีมากทั้งในดานเนื้อหาและเทคโนโลยี
2. เพื่ อพัฒ นาหนั ง สื ออิ เล็ ก ทรอนิ กส วิ ชาสุ ขศึ กษา เรื่ อง ครอบครั วอบอุ นภู มิคุ มกั นของเยาวชน ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เมื่อแยกเปนรายดานดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูไมต่ํากวารอยละ 80
2.2 ประสิทธิภาพของผลการเรียนรูไมต่ํากวารอยละ 80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่เรียนรูโดยใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชนกับการเรียนรูปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จํานวนนักเรียน 93 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งนักเรียนแตละหองเรียน มีผลการเรียนไมแตกตางกันเนื่องจากทางโรงเรี ยน
ได จัด นั ก เรี ยนในแต ล ะห องเรี ย นคละผลการเรี ยนออ น ปานกลาง และเก ง เรีย นรวมกั น จํ า นวน 2 ห องเรี ย น
หองเรียนละ 25 คน รวม 50 โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) โดยใชหองเรียน
เปนหนวยในการสุม
2. เนื้อหาวิชาที่ใชในการศึกษาวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัว
อบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ประกอบดวย 5 เรื่องคือ ชีวิตและครอบครัว
ศึกษา เพศศึกษาและการคบเพื่อนตางเพศ วัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ การเรื่องการแตงงานและตั้งครรภ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development)
โดยใชรูป แบบการวิจัย ที่มีกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มี การทดสอบก อนเรียนและการสอบหลัง เรีย น
(randomized control group posttest design) ลักษณะแบบแผนการทดลอง (พวงรัต น ทวีรัตน, 2538, หนา
62)
4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
4.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ไดกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จาก 2
หองเรียน จํานวน 25 คน เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 25 คน
4.2 แทรกการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในตารางสอน วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน เปนเวลา 10 คาบเรียน จากนั้นดําเนินการสอนกับกลุมทดลองที่ 1หรือกลุมตัวอยาง เปนเวลา 10
คาบเรียน
4.3 ขอติดตั้งโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกสลงในเครื่องคอมพิวเตอร โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ
จํ านวน 25 เครื่ อ ง ติ ด ตั้ ง หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส วิ ช าสุ ขศึ ก ษา เรื่ อ ง ครอบครั ว อบอุ นภู มิ คุ ม กั นของเยาวชน
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ประกอบดวย 5 หนวยการเรียนคือ หนวยที่ 1 เรื่องชีวิตและครอบครัวศึกษา หนวยที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาและการคบ
เพื่อนตางเพศ หนวยที่ 3 เรื่องวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ หนวยที่ 4 เรื่องการแตงงานและตั้งครรภ หนวยที่ 5 เรื่อง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4.4 ชี้ แจงรายละเอี ยดให นักเรี ยนชั้ นประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ 1 ที่เ ป นกลุม ทดลองที่ 1ใช ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสและวิธีการศึกษาบทเรียนในแตละเลม รวมทั้งวันเวลาที่จะทําการทดลองใหผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางเขาใจโดยละเอียด
4.5 ทําการทดลองตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
4.5.1 ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 เรียนโดยการจัด การเรียนรูที่ใ ชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหผูเ รียนกลุม
ทดลองที่ 1 เขาหองเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งไดลงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกสไวแลว จํานวน 25 เครื่อง 1 คน ตอ 1
เครื่อง เพื่อทดลองใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน ประกอบดวย
5 หนวยการเรียนคือ หนวยที่ 1 เรื่องชีวิตและครอบครัวศึกษา หนวยที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาและการคบเพื่อนตางเพศ
หนวยที่ 3 เรื่องวัยรุนกับ พฤติกรรมทางเพศ หนวยที่ 4 เรื่องการแตงงานและตั้งครรภ หนวยที่ 5 เรื่องโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
4.5.2 ดําเนินการสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 โดยครูผูสอนชี้แจงรวมทั้งอธิบ ายกระบวนการเรียนและมีการ
ทดสอบกอนเรียน
4.5.3 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองแล ว ให ผู เ รี ยนกลุ มทดลองที่ 1 และกลุ ม ทดลองที่ 2 ทํ า แบบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 50 ขอ
4.5.4 เก็บ ขอมูลจากแบบวั ด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นหลั งเรีย นโดยนั กเรี ยนชั้นประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ 1 จํานวน 2 หองเรียน ไดแก กลุมทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/3 และกลุมทดลองที่ 2
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ¼
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ นั ก เรีย นชั้ น
ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ 1 ที่ ผู วิจั ย สร า งขึ้ น มี คุ ณ ภาพในระดับ ดี ม ากโดยมี คา เฉลี่ ย เทา กั บ ( X = 4.65) ดังนี้
1.1 ด า นเนื้ อหา พิ จารณาเป น รายด า น ด า นเนื้ อหาสาระ ด า นแผนการสอน ด า นแบบฝ กหั ด และ
แบบทดสอบ พบวา มีคุณภาพในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.66)
1.2 ดานเทคโนโลยี พิจารณาเปนรายดาน ดานภาพและเสียง ดานตัวอักษรและสี ดานการจัดการใน
บทเรียนและดานการนําเสนอ พบวา มีคุณภาพในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.65)
2. หนังสืออิเล็กทรอนิ กส วิชาสุขศึกษา เรื่อ งครอบครัว อบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรั บ นักเรียนชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหมีประสิทธิภาพเทากับ 84.08/87.52 อยูในเกณฑมาตรฐาน 80/80
3 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ เรียนรูด วยการจัด การเรียนรูด วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส วิ ชาสุขศึกษา เรื่อง
ครอบครัวอบอุนภูมิ คุมกันของเยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 จากการจัด การเรียนรูดว ย
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการเรียนรูป กติ
สรุปผลการวิจัย
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ดานเนื้อหาและเทคโนโลยี ภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( X = 4.65)
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยี
ที่

รายการประเมิน

X

ดานเนื้อหา
1. ดานเนื้อหาสาระ
2. ดานแผนการสอน
3. ดานแบบฝกหัด
4. ดานแบบทดสอบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
S.D.
แปลผล

เฉลี่ยรวม

4.74
4.60
4.69
4.66
4.63

0.08
0.08
0.08
0.06
0.04

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดานเทคโนโลยี
1. ดานภาพและเสียง
2. ด า นตั ว อั ก ษรและสี
3. ดานการจัดการในบทเรียน
4. ดานการนําเสนอ
เฉลี่ยรวม

4.64
4.56
4.63
4.61
4.65

0.11
0.08
0.07
0.11
0.07

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

1.1 ความเหมาะสมดานเนื้อหา ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ ( X = 4.66) ความเหมาะสมดานเทคโนโลยี ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับดีมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X = 4.65)
2. ประสิทธิภาพของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 มีป ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีรายละเอียดของการ
พัฒนา ดังนี้

105

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ เยาวชน
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
30 คะแนน

รอยละ

คะแนนรวมทุกบท
50 คะแนน

3. ภาคสนาม 25 คน
คะแนนรวม

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

รอยละ

การแตงงานและการ
ตั้งครรภ

2. กลุมยอย 9 คน
คะแนนรวม

วัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ

รอยละ

เพศศึกษาและการคบ
เพื่อนตางเพศ

1. กลุมเดี่ยว 3 คน
คะแนนรวม

ชีวิตและครอบครัวศึกษา

คะแนนจากการสอบอานระหวางเรียน

10

10

10

10

10

50

50

20

21

20

22

22

66.67

70.00

66.67

73.33

73.33

105
(E1)
70.00

114
(E2)
76.00

66

71

68

65

73

73.33

78.89

75.56

72.22

81.11

343
(E1)
76.22

358
(E2)
79.56

203

207

211

214

216

81.20

82.80

84.40

85.60

86.40

1051
(E1)
84.08

1094
(E2)
87.52

2.1 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภู มิ คุ ม กั น ของ
เยาวชน สํา หรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ 1 จากกลุ ม ทดลองแบ บเดี ่ ย ว จํ า นวน 3 คน มี
ประสิท ธิภาพ E1 = 70.76, E2 = 76.00 นั่น คือ หนัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิ กส วิ ชาสุข ศึก ษา เรื่อ ง ครอบครั วอบอุ น
ภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ยังไมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.2 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1จากกลุมทดลองแบบกลุม จํานวน 9 คน มีป ระสิทธิภาพ E1 =
76.22, E2 = 79.56 นั่ นคื อ หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิกส วิ ชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุม กัน ของเยาวชน
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ยังไมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2.3 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภู มิ คุ ม กั น ของ
เยาวชน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น ป ระกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ 1 จากกลุ ม ทดลองภาคสนาม จํา นวน 25 คน มี
ประสิท ธิภาพ E1 = 84.08, E2 = 87.52 นั่น คือ หนังสื ออิเ ล็ กทรอนิ กส วิช าสุ ขศึก ษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ น
ภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 มีป ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน
สําหรับ นักเรีย นชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ 1 ที่เรียนโดยการจัด การเรียนรูดวยหนั งสืออิเล็กทรอนิกสกับ จัด การ
การเรียนรูปกติ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน ภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสกับ จัดการการเรียนรูป กติ
วิธีการสอน
การจัดการเรียนรูป กติ
การจัดการเรียนรูที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
Levene’s test : F = 10.34 , Sig = .00
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N

X

S.D.

25
25

33.92
43.88

5.39
2.40

t

t-test
df

Sig

8.43

48

.000

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุน ภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ 1 ที่เ รียนโดยการจัด การเรียนรู ดวยหนังสื ออิเล็ กทรอนิกสสูงกวาการจัด การ
เรียนรูป กติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. จากผลการหาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 พบวาระดับ คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับ คุณภาพ ดี
มาก ทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในการประเมินสูงกวาระดับ 4.50 เนื่องจาก
1.1 ในการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานเนื้อหาและเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและ
เทคโนโลยีไดใหคํ าแนะนําด านเนื้อหาวิชา การสรางแบบฝกหัด และแบบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขั้ นตอนการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส การปรับองคป ระกอบตาง ๆ การปรับขนาดภาพ สีของภาพที่ใหประกอบเนื้อหาในเลม
องคป ระกอบตาง ๆ การบรรจุคลิป วิดีโอใหเหมาะสมกับความจุของโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส
และการบันทึกแบบฝกหัดทายบทในรูป แบบโปรแกรมสําเร็จรูป พรอมทั้งเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือและ
ตรวจแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานเทคโนโลยี หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน
2. จากผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเ ล็กทรอนิก ส วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 พบวาการหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลองที่ใชในการวิจัย กลุม
ทดลองที่ 1 รวมทั้งหมด 5 เลม เทากับ 84.08/87.52 มีป ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เนื่องจาก
2.1 ในขั้นตอนการพัฒ นาหนังสืออิเ ล็กทรอนิก ส ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการสรางหนัง สืออิเ ล็ก ทรอนิก ส
รวมทั้งเกณฑในการประเมินหนังสืออิเ ล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหา วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน ไดแก เรื่องชีวิตและครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและการคบเพื่อนตางเพศ วัยรุนกับ พฤติกรรม
ทางเพศ การเรื่องการแตงงานและตั้งครรภ โรคติด ตอทางเพศสัมพันธโดยศึกษาหนังสือ ตํารา ในรายวิชาสุขศึกษา
และเลือ กจั ด พิ มพ เ นื้ อ หา ภาพประกอบและคลิ ป วิ ดี โ อบรรจุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส โดยใช เ กณฑ การหา
ประสิทธิภาพของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547, หนา 125–126) โดยทําการดําเนินการทดลองครั้งที่ 1โดยการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพแบบเดี่ย วกั บ นั กเรี ย นชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ 1/1 จํ านวน 3 คน ซึ่ ง ผลปรากฏว าหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขคือ (1) ปรับ ฟอนทตัวอักษรใหอานงายขึ้น
โดยใชชนิดตัวอักษรทั่วไป (2) ปรับ ปรุงสีพื้นหลังใหสีออนลงและปรับ ขนาดตัวอักษรใหเดนชัดพรอมทั้งเนนเนื้อหาที่
ตองการเนนโดยปรับตัวอักษรใหเปนตัวหนา (3) ปรับ ขนาดไฟลของแบบฝกหัดทายเลมใหเ ล็กลง ในการดําเนินการ
ทดลองครั้งที่ 2 โดยการหาประสิทธิภาพแบบกลุม กับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/1 จํานวน 9 คน ซึ่งผล
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ปรากฏวาหนังสืออิเ ล็กทรอนิกสยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยจึงไดป รับ ปรุงแกไ ขคือ (1) ปรับ ลดขนาด
และความจุคลิป วิดีโอที่ป ระกอบในแตละเลมโดยเลือกใชไฟลวิดีโอนามสกุล .AVI และ .WMA ซึ่งสามารถทําใหขนาด
ของวิ ดีโ อเล็กลง ทําใหเ วลาพลิก หน าถั ด ไปไดเ ร็วยิ่ง ขึ้ น จากนั้นนํ าไปดํ าเนินการหาประสิท ธิภ าพภาคสนาม คื อ
นักเรียนนักเรียนชั้นประกาศนียบัต รวิชาชีพ 1/3 จํานวน 25 คน ซึ่งผลปรากฏวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
3. ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ เ รี ย นรูด วยหนั งสื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส วิ ชาสุ ขศึกษา เรื่อง ครอบครัว อบอุ น
ภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาการ
จัดการเรียนรูป กติ เนื่องจาก
3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันเยาวชนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองทั้งดาน
เนื้อหา เทคโนโลยีและการผลิตสื่อที่ป ระกอบดวยภาพ สี เสียง คลิป วิดีโอซึ่งเปนการกระตุนความสนใจของผูเ รียน
สอดคล องกับ อัครเดช ศรีมณีพันธ (2547) ที่กลาววา การพั ฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิกสรูป แบบสื่ อประสม มี
ประสิทธิภาพ 81.78 / 82.17 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวาผลการทดสอบกอนเรียน
ขอเสนอแนะ
จากผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป ดังนี้
1. คอมพิวเตอรที่ตางคุณสมบัติกัน ซึ่งอาจทําใหการแสดงผลแตกตางกันดวย โดยเฉพาะการแสดงผลดาน
สี ความคมชัด และระบบมัลติมีเดีย ดังนั้นผูสรางหนังสืออิเ ล็กทรอนิกสจึงควรตรวจสอบการแสดงผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีคุณลักษณะแตกตางกันกอนนําไปใชจริง
2. เนื่องจากโปรแกรม I love library มีขอจํากัดในเรื่องขนาดความจุของคลิป วิดีโอ ควรใชโปรแกรมปรับ
ขนาดของคลิป วิดีโอกอนบรรจุลงในโปรแกรม เพราะจะทําใหโปรแกรมเปด ชา ผูวิจัยจึงปรับ ขนาดวิดีโอโดยปรับ ให
เปน .AVI ทําใหสะดวกในการใช
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสบ นโทรศัพทมือถือเพื่อสรางทางเลือกในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหสามารถคนควาไดทุกที่ทุกเวลา
2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางครอบครัวอบอุนและติดตามผลเชิงคุณภาพ
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การแบ่งเนื้อหา และการตั้งชื่อไฟล์บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
คําชี้แจง ให้แบ่งเนื้อหาสําหรับการบันทึกข้อมูล และตัง้ ชื่อไฟล์ดังนี้
ลําดับการแบ่งเนื้อหา
บทความ
ปก
ปกใน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
หน้าอนุมัติ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ (สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ)
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ประวัติ

การตั้งชื่อไฟล์
00_article
01_cov1
01_cov2
01_cov3
02_abs
03_ack
04_tbc
05_ch1
05_ch2
05_ch3
05_ch4
05_ch5
06_ref
07_app
07_app1
07_app2
07_app3
07_app4
07_app5
08_bio
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