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บทท่ี 1 
 

ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 

ความหมายของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 
 วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง รายงานผลการศึกษาวิจัยที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไดอางอิงเรียบเรียงจากประเด็นหรือหัวขอวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหทําการศึกษาภายใตการควบคุมดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงวิทยานิพนธดังกลาวถือเปนผลงานสําคัญตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
 วิทยานิพนธเปนเค ร่ืองแสดงถึงระดับประสิทธิภาพของผูสําเ ร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพราะนักศึกษาจะทําวิทยานิพนธไดสําเร็จจะตองเปนผูสนใจใฝรู มีความคิดเปนของ
ตนเองและสามารถประมวลขอเท็จจริงจากแหลงความรูตาง ๆ ที่ไดศึกษาคนควาตามหลักวิชาการ 
โดยคัดสรรรวบรวมเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับเร่ืองที่กําลังศึกษาอยูมาวิเคราะห วิจัย และจัดใหเปน
ระบบตามวัตถุประสงคของประเด็นที่สนใจศึกษา เม่ือไดสังเคราะหความรู ความเขาใจ และจัดลําดับ
ความคิดที่เปนเหตุเปนผลอยางถูกตองและเชื่อถือไดแลวจึงเรียบเรียงดวยภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน 
ถูกตอง ตามรูปแบบของการเรียบเรียงวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางมีคุณภาพ 
 การคนควาอิสระ (Independent study) หมายถึง รายงานผลการศึกษาคนควาอยาง
ลึกซ้ึงในหัวขอที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับอนุมัติใหศึกษาคนควาภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับการทําวิทยานิพนธ กรณีที่
นักศึกษาตองการทําการคนควาอิสระดวยวิธีการที่แตกตางจากกระบวนการวิจัย จะตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนรายกรณี 
 โดยเหตุที่วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ เปนการแสดงองคความรูเฉพาะสาขาของ
ผูเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อันเปนผลจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยอาศัยความรูที่ไดศึกษา 
เลาเรียนมาประกอบกับการคนควาเพ่ิมเติมดวยวิธีการที่เปนระบบจนเกิดความรูหรือขอมูลใหมโดยทั้ง
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใชกระบวนการในการคนควาหาความรูเชนเดียวกับงานวิจัย 
 

การสํารวจความพรอมในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 
 ผูทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ควรตระหนักวาเปนงานสําคัญ ตองใชทั้งความรู
ความสามารถ ใชความอุตสาหะอยางสูงกวาจะสําเร็จเปนรูปเลมวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ
เปนผลงานที่แสดงภูมิรูและศักยภาพของตน ดังน้ัน จึงควรสํารวจความพรอมของตัวเอง เพ่ือใหเกิด
ความเชื่อมั่นวาจะสามารถทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดสําเร็จ ดังน้ี 
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 1.  ไดเรียนรูวิชาการทําวิจัยมาแลว 
 2.  ไดเรียนรูเร่ืองสถิติที่จะใชในการวิจัยมาแลว 
 3.  มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.  มีเร่ืองหรือหัวขอที่สนใจ และมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําวิจัย 
 5.  มีคําถาม ขอสงสัย หรือสิ่งที่อยากจะรูจากเร่ืองที่จะทําวิจัย 
 6.  มีรางกายและจิตใจสมบูรณ พรอมที่จะทํางานหนัก และเผชิญอุปสรรค 
 7.  มีเวลาเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ จนสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
 8.  มีเงินทุนพอเพียงกับคาใชจายที่จะทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 9.  มีปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ เชน มีผูใหคําแนะนําชวยเหลือ มีแหลงขอมูลมากพอ ฯลฯ 
 10.  ศึกษาระเบียบและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ อยางเขาใจ 
แจมแจง ถาสํารวจพบวาผูวิจัยมีความพรอมมากก็จะเพิ่มโอกาสในการทําวิทยานิพนธ หรือการคนควา
อิสระไดราบร่ืน เสร็จเร็ว ทันเวลา 
 

ข้ันตอนการดําเนินการของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 การดําเนินการของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระนักศึกษาตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  นําเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ตอคณะกรรมการ
หลักสูตรและโครงการ และยื่นเร่ืองขอสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
(บฑ.12) พรอมเลม กอนวันสอบ 2 สัปดาห 
 2.  ลงทะเบียนวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 3.  สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.12) 
 4.  ขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.13) 
 5.  รายงานความกาวหนาการดําเนินการของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ตอ
อาจารยที่ปรึกษา 
 6.  จัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 7.  ยื่นเร่ืองขอสอบและขอแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.15) 
 8.  สอบปองกันวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ และประธานคณะกรรมการสอบสงผล
สอบตอโครงการบัณฑิตศึกษา และโครงการบัณฑิตศึกษานําเสนอตอประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร/โครงการ และคณบดี 
 9.  ปรับแกวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ตามมติกรรมการสอบ 
 10.  สงตนฉบับวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ตามความเห็นชอบของอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และผานประธานหลักสูตรกอนสงโครงการบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
รับการตรวจรูปแบบและบทคัดยอ (บฑ.16) 
 11.  เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรและสงหลักฐานการเผยแพรตอโครงการ
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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ภาพที่ 1.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน 
มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

นําเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ  
และการคนควาอิสระ ตอคณะกรรมการหลักสูตร

และโครงการ และยื่นเร่ืองขอสอบหัวขอและ 
เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.12) 

พรอมเลม กอนวันสอบ 2 สัปดาห 

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ  
และการคนควาอิสระ 

สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และ 
การคนควาอิสระ ใหกรรมการสอบพิจารณาหัวขอ

และเคาโครง โดยนักศึกษาเปนผูนําเสนอ 
และเปดโอกาสใหผูสนใจเขาฟงการพิจารณา 

ตามความเหมาะสม 

ไมอนุมัติ อนุมัติ 

ขอแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

(บฑ.13) 

รายงานความกาวหนาการดําเนินการของวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระ ตออาจารยท่ีปรึกษา  

นักศึกษาเสนอขอสอบปองกัน โดยผานความเห็นชอบ
ของอาจารยท่ีปรึกษา และประธานหลักสูตร 

จัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ยื่นเร่ืองขอสอบและขอแตงต้ังกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.15)  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / โครงการ  
พิจารณาและเสนอแตงต้ังกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ  
และการคนควาอิสระ 

สอบปองกันวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
ประธานกรรมการสอบสงผลสอบ 

ใหโครงการบัณฑิตศึกษานําเสนอตอประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร / โครงการ  

และคณบดี 

ไมผาน ผาน 

ผานโดยมีเงื่อนไข 
ปรับแกวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ  

ตามมติกรรมการสอบ 

สงตนฉบับวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
ตามความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
และผานประธานหลักสูตร 

กอนสงโครงการบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือรับการตรวจรูปแบบบทคัดยอ 

เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรและสงหลักฐานการเผยแพรตอโครงการบัณฑิตศึกษา  
พรอมแบบการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ (บฑ.17) 

แกไขรูปแบบและบทคัดยอ 

สงเลมวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณ  

ท่ีโครงการบัณฑิตศึกษา 

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)  
ท่ีโครงการบัณฑิตศึกษา 



บทท่ี 2 
 

หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 

หัวขอวิทยานิพนธ 
 
 หัวขอวิทยานิพนธ มีรูปแบบการนําเสนอประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
 
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ 
 (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ชื่อนักศึกษา 
 ............ (คํานําหนานาม) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 หลักสูตรปริญญา ................. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต /ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต /บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ……………………………………………………………………………………………………… 
 สาขาวิชา .......................... (บริหารการศึกษา /ไทยศึกษา /สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา /บริหารธุรกิจ / 
 การจัดการสาธารณะ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ............................ (ระบุขอมูลพื้นฐานของเรื่องที่ศึกษา โยงเขาสูสาเหตุหรือที่มาของปญหาจนทําใหตองวิจัย 
 เรื่องน้ี) ……………………………………………………………….. (ประมาณ 3-4 หนา) …………………………………………. 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ..................... (อาจระบุเปนขอหรือเขียนสั้นๆ 1 ยอหนา) …………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สมมติฐานของการวิจัย (ถาม)ี 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอบเขตของการวิจัย (ถามี) 
 1.  ขอบเขตดานประชากร 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ :   การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ควรมีความยาวไมเกิน 15 หนา 

ภาพที่ 2.1  รูปแบบการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 

 2.  ขอบเขตดานเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ขอบเขตดานเวลา 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………. (เฉพาะที่สําคัญ ประมาณ 3-4 หนา) ……………………………………….. 
 
การดําเนินการวิจัย (โดยสังเขป) 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  …………… (ระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของประชากร และวิธีไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง) …………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  เคร่ืองมือการวิจัย 
  …………… (ระบุประเภทเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือหรือการไดมาซึ่งเคร่ืองมือ) …………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  …………… (ระบุกระบวนการในการรวบรวมขอมูล เชน อาจเปนการสงแบบสอบถามใหตอบ ศึกษาโดย 
  วิธีทดลอง โดยสังเกต ฯลฯ) ………………………………………………………………………………………………………… 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  …………… (ระบุวิธีสถิติ วิธีวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ) ……………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ……………………. (ระบุคุณคาของงานวิจัยภายหลังบรรลุวัตถุประสงคแลว เชน ชวยใหไดองคความรูใหม ชวย 
 เสริมสรางความรูที่มีอยูแลว ชวยเปนแนวทางพัฒนางานองคกรตาง ๆ ฯลฯ) …………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เอกสารอางอิง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………. (ระบุหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรืองานวิจัยที่สําคัญ ๆ) ………………………………………………. 
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เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 เคาโครงของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ โดยทั่วไปแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนตน ไดแก ปกนอก ปกใน สารบัญ 
 สวนเนื้อหา ไดแก บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 สวนทาย ไดแก บรรณานุกรม ตัวอยางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 ตัวอยางของแตละสวน เปนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2  รูปแบบปกนอกของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 

ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูทําวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

เคาโครงน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ 
ตามหลักสูตรปริญญา ………………………………………… 

สาขาวิชา ………………………………………………..... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเร่ืองการพิมพวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ) 
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ภาพที่ 2.3 รูปแบบปกในของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 

 
ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ ……………………………………………………………………. 

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

ชื่อนักศึกษา .................................................... 
หลักสูตร ......................................................... 
สาขาวิชา ........................................................ 

 
 

วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตร ................................................................ 
คณะ ............................................................................. 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปการศึกษา ................. 

 
 

ลงชื่อ .......................................................... (นักศึกษา) 
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

 
 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
.................................... ประธานกรรมการ 
(..................................) 
 
.................................... กรรมการ 
(..................................) 
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ภาพที่ 2.4 รูปแบบสารบัญของเคาโครงวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 
 

สารบัญ 
 

 หนา 
 
บทที่ 1 บทนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1  
 วัตถุประสงคของการวิจัย 3 
 สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 3 
 ขอบเขตของการวิจัย 4 
 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) 4 
 ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี) 5 
 นิยามศัพทเฉพาะ 7 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 9 
 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 11 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 11 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 41 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 46 
 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 47 
 ประชากร (ในกรณีที่ใชประชากรทั้งหมดไมตองเขียนกลุมตัวอยาง) 47 
 กลุมตัวอยาง 47 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 50 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 52 
 การวิเคราะหขอมูล 53 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 55 
 
บรรณานุกรม 57 
 
ภาคผนวก 59 
 ตัวอยางเคร่ืองมือการวิจัย 61 
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ภาพที่ 2.5 รูปแบบของบทที่ 1 (บทนํา) ของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

สมมติฐานของการวิจัย (ถาม)ี 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
ขอตกลงเบื้องตน (ถาม)ี 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
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ภาพที่ 2.6 รูปแบบของบทที่ 2 (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) ของเคาโครงวิทยานิพนธ 

 และการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากร (กรณีที่ใชประชากรทั้งหมด ไมตองเขียนกลุมตัวอยาง) 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
กลุมตัวอยาง 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

การรวบรวมขอมูล 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
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ภาพที่ 2.7 รูปแบบของบทที่ 3 (วิธีดําเนินการวิจัย) ของเคาโครงการวทิยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 ตัวอยางหนาบรรณานุกรมของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 

เน้ือหาของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 แนวการเขียนและเกณฑมาตรฐานของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบกลาง ๆ เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกันของทุกหลักสูตร ดังน้ี 
 1.  ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีความสําคัญมาก เพราะ
ชื่อเร่ืองที่ดี นอกจากจะสื่อความหมายไดดีแลว ยังบงบอกถึงรายละเอียดอื่น ๆ ไดดวย เชน รูปแบบ 
วิธีการหรือแนวทางในการวิจัย รวมทั้งขอบเขตของการวิจัยดวย เกณฑมาตรฐานในการตั้งชื่อเร่ืองมี
ดังนี้ 
  1.1  ตั้งใหสั้น กะทัดรัด ไดใจความดี 
  1.2  มีคําที่ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา และจุดมุงหมายของการวิจัย 
  1.3  ตั้งชื่อโดยใชขอความเรียงที่สละสลวย โดยใชคํานามนําหนา เชน การวิเคราะห 
การสังเคราะห การทดลองความพึงพอใจ ฯลฯ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................................ 
 

บรรณานุกรม 
 

 
 เรียงลําดับตามแบบพจนานุกรม โดยเรียงจากภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

(มีรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปในสวนของเนื้อหาของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ) 
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  1.4  เขียนชื่อเร่ืองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  1.5  ชื่อเ ร่ืองการวิจัยบางกรณีขอบเขตของการวิจัยระบุไว เชน ปจจัยปญหาของ
ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดขางทางรถไฟและชุมชนแออัดบอนไก 
  1.6  เปนชื่อเร่ืองที่ไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระ และโครงการบัณฑิตศึกษาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 ตัวอยางชื่อเร่ือง 
 
 2.  รายละเอียดของเนื้อหา สวนที่ 4 ถึงสวนที่ 7 เปนรายละเอียดของเน้ือหาวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระ โดยมีลําดับหัวขอตามสารบัญ ดังน้ี 
  2.1  การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาในเคาโครงวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ 
   การเขียนถึงที่มาและความสําคัญของปญหา จะตองเขียนอธิบายใหผูอานทราบ
ปญหา เหตุผลและความจําเปนที่ตองศึกษาวิจัย มีการอางหลักฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนอยาง
เพียงพอ จนทําใหผูอานเห็นความเปนมาและความสําคัญของปญหาไดชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงมี
เกณฑมาตรฐานเพ่ือเปนแนวทาง ดังน้ี 
   2.1.1  ชี้ใหเห็นปรากฏการณหรือที่มาของปญหาอยางชัดเจน และระบุเหตุผลที่
ตองทําการวิจัยอยางเหมาะสม 
   2.1.2  ควรมีทฤษฎีและ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงประกอบการบรรยาย
ความสําคัญของปญหา โดยการเขียนเปนกรอบความคิดเฉพาะของงานวิจัยคร้ังน้ี มิใชเปนเพียงการ
นําเอาคําพูดของแตละคนมาเรียงตอ ๆ กันเทาน้ัน 
   2.1.3  ใชภาษาถูกตอง กะทัดรัด ไดใจความ ตรงจุด และสามารถเรียบ
เรียงลําดับความคิดอยางตอเนื่องและชัดเจน 
   2.1.4  ชี้ใหเห็นความสําคัญของหัวขอวิจัย พรอมทั้งประโยชนสําคัญที่จะไดจาก
การวิจัย 
 
 
 

ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรตอการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
Satisfaction of Lecturers and Personnels in 

Administration and Management of  
Dhonburi Rajabhat University 
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  2.2  การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
   การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย มุงใหเกิดความชัดเจนวา ตองการศึกษาวิจัย
อะไรหรือการวิจัยที่ทําตองการคําตอบอะไร การกําหนดวัตถุประสงคจะสัมพันธกับชื่อเร่ืองและเปน
แนวทาง หรือขอกําหนดที่จะทําการวิจัย การเขียนวัตถุประสงคอาจเขียนเปนประโยคสั้น ๆ หรือเขียน
เปนขอ ๆ จะเขียนก่ีขอก็ไดตามที่ตั้งใจจะศึกษา แตทุกขอที่เขียนจะตองมีคําตอบ หรือมีขอพิสูจนทุก
ขอ 
   เกณฑมาตรฐานในการเขียนวัตถุประสงคมีดังน้ี 
   2.2.1  ใชภาษาชัดเจน เขาใจงาย ไมวกวน 
   2.2.2  เขียนเปนประโยคบอกเลา 
   2.2.3  สามารถหาขอมูลเพ่ือตอบคําถามได 
   2.2.4  เปนแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 
   2.2.5  กรณีที่การวิจัยเกี่ยวพันกับตัวแปรหลายตัว ตองจําแนกใหเห็นสิ่งที่
ตองการศึกษาอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10  ตัวอยางวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
  2.3  การเขียนขอบเขตของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
   การกําหนดขอบเขตการวิจัย เปนสวนหน่ึงของการนิยามปญหา หรือ 
ชี้เฉพาะเจาะจงปญหาของการวิจัยใหชัดเจน โดยทั่วไปขอบเขตของการวิจัยอาจกําหนดไดสองระดับ 
คือ ระดับแรกอาจกําหนดไวที่หัวขอ/ชื่อเร่ืองวิจัย และระดับที่สองกําหนดเปนหัวขอขอบเขตของ 
การวิจัยไวในเคาโครงงานวิจัยทุกเร่ืองตองจํากัดขอบเขตของการวิจัยวาจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด 
ศึกษากับใคร และศึกษาในแงมุมใด โดยทั่วไปกําหนดขอบเขตใน 3 ลักษณะ คือ 
    ลักษณะที่ 1 ขอบเขตดานประชากร โดยระบุถึงพื้นที่คุณลักษณะ และจํานวน 
    ลักษณะที่ 2 ขอบเขตดานเน้ือหาหรือตัวแปรสําคัญที่ศึกษา ตองระบุวาจะ
ครอบคลุมประเด็นยอยๆ อะไรบาง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของ
คณาจารย 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ของคณาจารย 4 คณะ และบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 3.  เพื่อสรุปสังเคราะหขอเสนอแนะของคณาจารยและบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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    ลักษณะที่ 3 ขอบเขตดานเวลา ซ่ึงหมายถึงชวงเวลาที่จะใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
   เกณฑมาตรฐานในการเขียนขอบเขตการวิจัย มีดังน้ี 
   2.3.1  ขอบเขตดานประชากร ระบุขอบเขตของประชากรที่จะใชในการศึกษา
วิจัยใหชัดเจนวาประชากรคืออะไร มีคุณลักษณะอยางไร และมีจํานวนเทาใด 
   2.3.2  ขอบเขตดานเน้ือหา ระบุขอบเขตของเน้ือหาหรือตัวแปรสําคัญในการ
วิจัย ซ่ึงไดแก ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จําแนกรายละเอียดของเนื้อหาหรือตัวแปรแตละชนิดให
ชัดเจนวาประกอบดวย เน้ือหา หรือตัวแปรใดบาง 
   2.3.3  ขอบเขตดานเวลา โดยเขียนกําหนดเวลาที่ตองการเก็บรวบรวมขอมูลให
ชัดเจน 
  2.4  การเขียนสมมติฐานของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
   สมมติฐาน คือ การคาดคะเนคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ผูวิจัย
กําหนดไว โดยเฉพาะการวิจัยประเภททดลองหรือดําเนินการตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง แตอาจไมมีก็ได 
หากการวิจัยน้ันเปนการศึกษาสภาพทั่วไปซ่ึงยังไมชัดเจนวาคําตอบจะออกมาในลักษณะใด อยางไรก็ดี
ถาผูวิจัยสามารถจะกําหนดสมมติฐานไวไดก็จะเปนแนวทางใหผูวิจัยไดพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปน
ระบบและถูกตองตรงประเด็น สมมติฐานที่ดีตองเปนขอความที่ระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร 
(Variable) หรือแนวคิด (Concept) พรอมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ ซ่ึงผูวิจัยตองการทดสอบ
วาเปนจริงหรือไม ในการตั้งสมมติฐาน ถาสามารถระบุเง่ือนไขของความสัมพันธนั้น 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  มีความสมเหตุสมผล โดยตั้งสมมติฐานจากหลักการ ทฤษฎี ความรู
พ้ืนฐาน และหรือผลการวิจัยที่ผานมา มิใชตั้งขึ้นมาลอย ๆ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11  ตัวอยางการเขียนสมมติฐาน 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 ระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของกลุมคณาจารยจาก 4 
คณะ และกลุมบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัย มีความแตกตางกัน 
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  2.5  การเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
   กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูทําวิจัยจะเขียนหัวขอน้ีไดดีตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีอยูในเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยมาอยางดี จนเห็นความสัมพันธของสิ่งที่ศึกษากับงานวิจัยที่ตนกําลังจะทํา สามารถ
สรางกรอบแนวคิดไดอยางเหมาะสมในการทําวิจัย ในการเสนอกรอบแนวคิดอาจทําไดหลายวิธี เชน 
โดยวิธีพรรณนา สรางแบบจําลอง สัญลักษณหรือสมการ ใชแผนภาพ หรือแบบผสมผสาน เปนตน 
การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยมีเกณฑมาตรฐานดังนี ้
   2.5.1 ตัวแปรแตละตัวที่เลือกมาศึกษาตองมีพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีวา มีความสัมพันธ
หรือเก่ียวของกับสิ่งที่ตองการศึกษา 
   2.5.2  มีความตรงประเด็นในดานเน้ือหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรจัดกระทํา 
   2.5.3 มีรูปแบบสอดคลองกับขอบเขตของการวิจัย โดยเฉพาะขอบเขตดาน
เนื้อหา 
   2.5.4  ระบุรายละเอียดของตัวแปรและ/หรือแสดงความสัมพันธของตัวแปรได
ชัดเจนดวยสัญลักษณ หรือแผนภาพ 
 
หมายเหตุ การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยควรเขียนแสดงไว 2 แหงคือ ในหัวขอกรอบแนวคิดของ 
 การวิจัยในบทที ่1 โดยเขียนเปนแบบจําลอง สัญลักษณ สมการ หรือแผนภาพ และเขียน 
 สรุปสาระสําคัญของตัวแปรทั้งหมดในทายสุดของบทที่ 2 ตอจากหัวของานวิจัยที่ 
 เก่ียวของ 
 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ แสดงไวดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประเภทของคณาจารยและบุคลากรอื่น 
ของมหาวิทยาลัย 
 คณาจารยในสังกัด 
  คณะครุศาสตร 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาการจัดการ 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  เจาหนาท่ี PC 
  ลูกจางประจํา 

ระดับความพึงพอใจของคณาจารย และ 
บุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัด 
การของมหาวิทยาลัย 8 ดาน ไดแก 
 1. นโยบายและการวางแผน 
 2. การผลิตบัณฑิต 
 3. การสรางองคความรู 
 4. การบริการวิชาการแกชุมชน 
 5. การทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 6. การสรางบรรยากาศทางวิชาการ 
 7. ความเปนนานาชาต ิ
 8. การบริหารแบบมีสวนรวม 
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  2.6  การเขียนขอตกลงเบื้องตนในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
   ขอตกลงเบื้องตน คือ การระบุสิ่งที่ผูวิจัยตองการใหผูอานเขาใจและยอมรับโดย
ไมตองมีการพิสูจน อาจจะเปนขอตกลงเก่ียวกับตัวแปร การจัดทําขอมูล วิธีวิจัย กลุมตัวอยาง หรือสิ่ง
อ่ืน ๆ งานวิจัยบางเร่ืองอาจไมมีขอตกลงเบื้องตนก็ได ขอดีของการทําขอตกลงเบื้องตน คือ ชวยขจัด
ขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง และเปนประโยชนในการเลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูล เกณฑในการ
เขียนขอตกลงเบื้องตนมีดังนี้ 
   2.6.1  เขียนขอตกลงเบื้องตนเฉพาะที่จําเปน 
   2.6.2  ตองไมนําเอาขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจัยมาเขียนหรือกําหนด
เปนขอตกลงเบื้องตน 
   2.6.3  ถาเปนการอธิบายคําหรือขอความไมถือเปนขอตกลงเบื้องตน ใหนําไป
เขียนในสวนที่เปนนิยามศัพทเฉพาะ 
  2.7  การเขียนนิยามศัพทเฉพาะในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
   นิยามศัพทเฉพาะ คือ การเขียนอธิบายความหมายของคําศัพท ขอความ คํา  
คํายอ หรือขอความสั้น ๆ ที่ใชแทนขอความยาว ๆ ที่ตองกลาวถึงบอย ๆ ในการวิจัยเร่ืองน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือ
สื่อความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวางผูอานและผูวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรที่เปนนามธรรมมีความ 
จําเปนมากในการใหความหมายหรือนิยามศัพทเฉพาะ การเขียนนิยามควรเขียนใหเปนนิยาม
ปฏิบัติการ (operational definition) คือการใหความหมายในเชิงรูปธรรมหรืออธิบายกิจกรรมที่
สามารถวัดได สังเกตได การเขียนนิยามศัพทเฉพาะมีหลักการเขียนดังน้ี 
   2.7.1  นิยามศัพทสําคัญใหครบทุกคํา หรือทุกขอความที่ตองการใหผูอานเขาใจ
ตรงกับผูวิจัย 
   2.7.2  กรณีที่ใชนิยามของผูอื่นใหเขียนอางอิงไวดวย 
  2.8  การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระ เปนการเขียนประโยชนของการวิจัยเพ่ือเสริมวัตถุประสงคใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือเนนวาผลการวิจัย
จะนําไปใชประโยชนดานใด สวนใหญจะนําไปใชในทางปฏิบัติ และในทางวิชาการ เกณฑมาตรฐาน 
คือ เขียนประโยชนหรือความสําคัญในแงการเพ่ิมพูนความรูและการนําผล การวิจัยไปใชโดยให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.9  การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเคาโครงการวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระ 
   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนผลของการศึกษาคนควาประเด็นที่
สัมพันธกับปญหาหรือหัวขอที่ผูวิจัยกําลังจัดทํา โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ  
เมื่อไดขอมูลครบถวนแลวก็นํามาเรียบเรียงเปนเร่ืองราว เปนหมวดหมู หรือเปนขั้นตอน จากพื้นฐาน
กวางๆ มาจนกระทั่วเจาะลึกลงสูประเด็นปญหาที่กําลังจะทําวิจัย 
   การเรียบเรียงจะตองเขียนดวยภาษาของตนเอง โดยสังเคราะหเน้ือหาตาม
ประเด็นการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือสมมติฐานการวิจัย กอนจะเขียนควรกําหนด 
โครงเร่ือง จัดหัวขอเร่ืองออกเปนขอ ๆ แตละขอมีหัวขอรอง หัวขอยอย เพ่ือใหเห็นความสัมพันธของ
เร่ืองราวทั้งหมดแลวจัดหมวดหมูของเอกสารและงานวิจัยตามหัวขอเพ่ือสะดวกในการเขียน  
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การอางอิง จะตองทําอยางถูกตอง วิธีการอางอิงกําหนดใหใชการอางอิงระบบนาม-ป แบบแทรก 
ในเนื้อหา (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) หลักฐานที่อางอิงทั้งหมดจะตองปรากฏอยูในบรรณานุกรม  
การนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีเกณฑมาตรฐานดังน้ี 
   2.9.1  ตองมีองคประกอบอยางนอย 2 สวน คือ 
    2.9.1.1  แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ และ 
    2.9.1.2  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   2.9.2  แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ ประกอบดวย 
    2.9.2.1  ความหมายของสิ่งที่จะวิจัย (หรือของเร่ืองที่จะวิจัย) 
    2.9.2.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสิ่งที่จะวิจัย 
    2.9.2.3  ระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเร่ือง (ถามี) 
   2.9.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรประกอบดวยผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การเสนอผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ควรจัดหมวดหมูตามตัวแปรสําคัญ หรือสมมติฐาน ไมใช
เสนอเปนรายบุคคลตามลําดับอักษรหรือตามรายป 
   2.9.4  การเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของใหเรียบเรียงเปนภาษา
ของตนเอง โดยสังเคราะหเน้ือหาตามประเด็นการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือสมมติฐาน
การวิจัย 
  2.10  การเขียนวิธีดําเนินการวิจัยในเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
   ในบทน้ี ผูวิจัยจะตองเขาใจชัดเจนถึงแบบการวิจัย (Research design) และ
ระเบียบวิธี (Methodology) ที่นํามาใชในการวิจัยของตน จึงควรเขียนระบุใหชัดเจน เชน เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ฯลฯ เปนตน 
รวมทั้งจะตองใหรายละเอียดของหัวขอตอไปน้ี 
   2.10.1  การเขียนประชากรและกลุมตัวอยาง 
    2.10.1.1  ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1)  ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษา
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย การกลาวถึงประชากรตองระบุขอบเขตดานพ้ืนที่ และคุณลักษณะ
เฉพาะของประชากรใหชัดเจน หากทราบจํานวนประชากรก็ตองระบุใหทราบดวยเชนกัน 
     2)  กลุมตัวอยาง คือ สวนหน่ึงของประชากรที่ตองการจะ
นํามาศึกษานักศึกษาตองระบุขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการตลอดจนขั้นตอนของการเลือกกลุม
ตัวอยางมาอยางละเอียด 
    2.10.1.2  เกณฑมาตรฐานในการนําเสนอประชากรและกลุมตัวอยาง
มีดังน้ี 
     1)  ระบุขอบเขต คุณลักษณะ และจํานวนของประชากร
อยางชัดเจน 
     2)  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางอยางเหมาะสมและ
ถูกตองตามหลักวิชา 
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     3)  กําหนดวิธีการสุมกลุมตัวอยางอยางเหมาะสม เขียน
อธิบายวิธีการเลือกกลุมตัวอยางใหผูอานเห็นภาพในการปฏิบัติจริงวา มีวิธีการดําเนินการใน
รายละเอียดอยางไร 
   2.10.2  การเขียนเคร่ืองมือที่ใชการรวบรวมขอมูล 
    เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีความสําคัญมาก ผูวิจัยตองเขียน
บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลอยางชัดเจนวามีอะไรบาง โดยระบุ
ลักษณะของเคร่ืองมือวิจัยแตละสวน หากสรางเคร่ืองมือหรือพัฒนาเคร่ืองมือขึ้นมาเอง ตองบอกวิธี
และขั้นตอนการสรางอยางละเอียด รวมทั้งการทดลองใช และการตรวจสอบคุณภาพไวใหชัดเจนดวย 
ในกรณีที่เปนการดัดแปลงหรือปรับปรุงมาจากเคร่ืองมือของผูอ่ืน ก็ควรใหเกียรติแกเจาของเคร่ืองมือ
โดยการอางอิงใหถูกตอง 
    เกณฑมาตรฐานการระบุเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีดังน้ี 
    2.10.2.1  กรณีที่ 1 นําเคร่ืองมือของผูอ่ืนมาใช 
     1)  ระบุแหลงที่มา ชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่เปนเจาของ
เคร่ืองมือและชื่องานวิจัย ปที่สราง และคาสถิติแสดงคุณภาพ 
     2)  ชี้ใหเห็นความจําเปนหรือความสมเหตุสมผลที่จะใช
เคร่ืองมือน้ันเก็บรวบรวมขอมูล เชน ใชวัดคุณลักษณะเดียวกัน กลุมตัวอยางมีลักษณะคลายหรือ
เหมือนกัน เปนตน 
    2.10.2.2  กรณีที่ 2 สรางมือใชเอง 
     1)  อธิบายขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือตามหลักวิชา 
     2)  ระบุแหลงที่มาของขอมูลพ้ืนฐานที่ใชประกอบการสราง
เคร่ืองมือ เชน เอกสาร หนังสือ คูมือ หรือตัวเคร่ืองมือของบุคคลอื่น 
     3)  ระบุรายละเอียดวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    2.10.2.3  การเขียนการเก็บรวบรวมขอมูล 
     การเขียนการเก็บรวบรวมขอมูลตองระบุถึงวิธีเก็บรวบรวม
ขอมูลไวใหชัดเจน เชน เก็บดวยตนเอง สงทางไปรษณีย ใหผูชวยเก็บขอมูล เปนตน นอกจากน้ันยัง
ตองบอกวิธีตรวจสอบเคร่ืองมือ เพื่อใหไดมาตรฐานและไดขอมูลครบถวนสมบูรณมากที่สุดดวย เกณฑ
มาตรฐานในการระบุการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี ้
     2.10.3.1  ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาจระบุเหตุผลที่
เลือกใชวิธีการนั้น 
     2.10.3.2 ระบุวิธีการตรวจสอบติดตามและควบคุมคุณภาพ
ของขอมูล อาจระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีน้ัน 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
การวิเคราะหขอมูล โดยแยกบรรยายตามลักษณะขอมูลและตัวแปรวา แตละตัวแปรเม่ือไดขอมูล
มาแลวนํามาทําอยางไร และวิเคราะหดวยสถิติใด 
    2.10.4.2 กรณีขอมูลเชิงคุณภาพใหระบุวิธีการวิเคราะห เ น้ือหา
เร่ืองราวโดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับรูปแบบ (Pattern) ประเด็น (Theme) และสิ่งที่จะใชเชื่อมโยง
เร่ืองราวเขาดวยกัน (Narrative) 
    โดยสรุปเกณฑมาตรฐานในการระบุวิธีการวิเคราะหขอมูลคือระบุวิธี
วิเคราะหขอมูลโดยแยกบรรยายตามลักษณะของขอมูลแตละสวนหรือแตละตอนและตัวแปรแตละตัว
ถาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ตองระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใหชัดเจน 
   2.10.5  การเขียนแผนปฏิบัติการวิจัย 
    ในการเขียนแผนปฏิบัติการวิจัย ผูวิจัยตองกําหนดกิจกรรมที่จะกระทํา
ใหชัดเจน ระบุชวงเวลาตั้งแตเร่ิมดําเนินกิจกรรมจนสิ้นสุดการดําเนินงาน เกณฑมาตรฐานในการเขียน
แผนปฏิบัติการวิจัยมีดังน้ี 
    2.10.5.1  ระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการเรียงเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 
พรอมระบุชวงเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดไวดวย 
    2.10.5.2  เขียนในรูปแผนภูมิปฏิบัติการ หรือแผนปฏิบัติการวิจัย 
(Gant chart) 
 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนของกิจกรรม 

2555 2556 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ            
2.  สุมตัวอยาง            
3.  สรางเคร่ืองมือ 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 
    บรรณานุกรมเปนสวนสุดทายของการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ เปนการระบุชื่อหนังสือ เอกสารหรือแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ผูทําวิทยานิพนธใชใน 
การคนควา เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองที่จะทําวิจัยอยางดี บรรณานุกรมจะเปนเคร่ืองชี้อยาง
หนึ่งวา ผูทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีแหลงคนควาประกอบการวิจัยของตนเองเพียงพอ
หรือไม การทําวิจัยมีความเปนไปไดและสามารถทําวิจัยไดสําเร็จมากนอยเพียงใด 
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    เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ อาจไมตองระบุรายการ
อางอิงมากเกินไป ควรระบุเฉพาะหนังสือ เอกสาร หรือแหลงขอมูลที่สําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาคนควาของตนในการทําวิจัยจริง ๆ เทานั้น สวนสิ่งที่ผูทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
ใชประกอบการศึกษาคนควาเล็ก ๆ นอย ควรนําไปอางอิงในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เม่ือทํา 
การวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว การพิมพรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมใหใชรูปแบบตามที่ระบุไวแลว
ในบทที่ 4 
 

เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 1.  ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพสวนใหญเปนการวิจัยทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร หรือ
มานุษยวิทยา ประชากรและกลุมตัวอยางมีลักษณะเฉพาะเจาะจง การวิเคราะหใชตัวเลขหรือสถิติ
นอย สวนใหญจะตีความ แสดงเหตุผล เปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห แลวเรียบเรียง เร่ืองราวของ
งานวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห การแบงเน้ือหาจะเปนการแบงหัวขอตามเน้ือเร่ืองอยางเปนขั้นตอน
ตั้งแตตนจนจบ เร่ืองที่สําคัญคือ การเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากจะใชเคร่ืองมือวิจัยแลว ตัวนักวิจัย
เองจะตองไดรับการฝกฝนใหเปนนักวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บขอมูลดวยตัวเองจากการสังเกต  
การสัมภาษณ และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่วิจัย วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ที่เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ แบงบทตามเน้ือหา จํานวนบทจะมีจํานาวนเทาใดอยูที่เร่ืองและหัวของานวิจัย 
โดยมุงเสนอเร่ืองราวที่สัมพันธตอเน่ืองกันตั้งแตตนจนจบ สวนบทสุดทายจะเปนบทสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เชนเดียวกับงานวิจัยทั่วไป 
 2.  รูปแบบของเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผูวิจัยสามารถเลือกรูปแบบการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพไดตามที่เห็นวาเหมาะสม ดังน้ี 
  2.1  รูปแบบที่ 1 คือ เคาโครงวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ จํานวน 3 บท 
ตามที่กลาวมาแลว 
  2.2  รูปแบบที่ 2 เสนอเคาโครงวิจัย 3 บทแรก ประกอบกับบทอื่น ๆ 
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ภาพที่ 2.14  ตัวอยางการแบงบทของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 3.  การกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  เนื่องจากประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบเฉพาะเจาะจง
ในการกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงมักกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางตามเน้ือหา
ของการวิจัยนั้น ๆ ซ่ึงแตละเร่ืองจะมีลักษณะตางกันไป ที่แสดงไวในกรอบตอไปน้ีเปนตัวอยางหนึ่ง
ของการกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเร่ือง ความเช่ือเรื่องฮวงจุยในวิถีชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนในกรุงเทพมหานคร 
 

บทที่ 1 

บทนํา 
(แบงเปนหัวขอเชนเดียวกับแบบโดยทั่วไป และผนวกแนวคิด ทฤษฎี  

งานวิจัยที่เกี่ยวของและวิธีดําเนินการวิจัยไวในบทที่ 1 ดวย) 
 

บทที่ 2 

ประวัติความเปนมาของชาวจีนในประเทศไทย 
 

บทที่ 3 

ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในยานสําเพ็ง-เยาวราช กรุงเทพมหานคร 
 

บทที่ 4 

ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวจีน 
 

บทที่ 5 

ฮวงจุย ความเช่ือเกี่ยวกับการพยากรณของชาวจีน 
 

บทที่ 6 

การใชสัญลักษณทางฮวงจุยเพ่ืออาคารที่อยูอาศัย 
 

บทที่ 7 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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ภาพที่ 2.15  ตัวอยางการกําหนดขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
  จากตัวอยางที่แสดงไวจะเห็นไดวาการวิจัยเชิงคุณภาพมีความแตกตางอยูบางกับ 
การวิจัยเชิงปริมาณ มีการใชภาษาเขียนเชิงพรรณนา วิเคราะหโดยอาศัยตัวเลขหรือสถิตินอย มี 
การตีความ แสดงเหตุผล เปรียบเทียบ ฯลฯ ซึ่งนักวิจัยจะเก็บขอมูลดวยตนเองไดจากการสังเกต 
สัมภาษณ ยิ่งเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่วิจัยมากเทาใดก็จะยิ่งชวยใหวิเคราะหและสังเคราะหได
ตามความเปนจริงมากขึ้น และไมมีกฎเกณฑตายตัววาจะแบงเปนก่ีบทเพราะขึ้นกับเร่ืองและหัวขอที่
วิจัย 
 
 
 
 
 
 

หัวขอวิจัย  วรรณกรรมเรื่องทาวกําพรา : การศึกษาเชิงวิเคราะหวิจารณ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาจากวรรณกรรม 10 เรื่อง โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 
 1.  คัดเลือกวรรณกรรมเร่ืองทาวกําพราสํานวนมุขปาฐะจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จํานวน 8 เรื่อง เพราะแตละเรื่องมีโครงเรื่องที่แตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก เรื่องตอไปน้ี 
 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  กําพราปาวต่ิว รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว 
 1.7  พระยาเจาเมืองกับกําพรา รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว 
 1.8  กําพราผูชนะ รวบรวมโดย สถาบันคนควาศิลปวรรณคดีแหงชาติลาว 
 จากหมายเลข (1.1) ถึงหมายเลข (1.8) เปนวรรณกรรมนิทานสํานวนมุขปาฐะจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัยไดนํามาปริวรรตเปนภาษาไทยอีสานและภาษาไทยกลาง 
 2.  คัดเลือกวรรณกรรมเร่ืองทาวกําพราสํานวนลายลักษณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จํานวน 2 เรื่อง เพราะเปนสํานวนที่แพรหลายและมีตนฉบับที่สมบูรณ ไดแก เรื่องตอไปน้ี 
 2.1  กําพราไกแกว ฉบับปริวรรตโดย นอย ผิวผัน 
 2.2  กําพราผีนอย ฉบับปริวรรตโดย จินดา ดวงใจ 
 จากหมายเลข 2.1 และ 2.2 เปนวรรณกรรมลายลักษณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยไดนํา
ฉบับที่ นอย ผิวผัน และจินดา ดวงใจ ไดปริวรรตไวแลวมาศึกษา 



 

บทท่ี 3 

สวนประกอบของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
และรูปแบบการพิมพ 

 
 วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ รูปแบบ เน้ือหา 
และการพิมพ ดังน้ี 
 

รูปแบบของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 รูปแบบ หมายถึง รูปเลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ที่สมบูรณ แบงออกเปน 3 
สวน คือ สวนนํา สวนเน้ือหา สวนทาย และในตอนทายของเลมมักนิยมใหมีภาคผนวกไวดวย 
 1.  สวนนํา 
  สวนนําประกอบดวยปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ หนาอนุมัติ
วิทยานิพนธ บทคัดยอ แหลงทุน (ถามี) กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ มี
รายละเอียด ดังน้ี 
  1.1  ปกนอก เปนหนาแรกของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ซ่ึงเปนปกแข็ง 
แบงเปน 3 สวน ไดแก 
   1) สวนบน ประกอบดวย ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว 
และชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ 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  บทคัดยอ เปนขอความสั้นๆ เก่ียวกับงานวิจัย ความยาว 1 หนากระดาษ 
แบงเปน 2 ยอหนา ไมเกิน 500 คํา มีจุดมุงหมายที่จะใหผูอานไดอานเน้ือหาของการวิจัยอยางยอๆ 
กอนที่จะตัดสินใจอานผลการวิจัยน้ันทั้งฉบับ ทายบทคัดยอภาษาไทยใหระบุ “คําสําคัญ” 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) 
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  1.6  บทคัดยอภาษาอังกฤษ ประกอบดวยรูปแบบและขอความที่มีความหมายเหมือน
บทคัดยอภาษาไทย 
  1.7  กรณีที่ไดรับทุน ใหระบุชื่อหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยดวย 
  1.8  กิตติกรรมประกาศ เปนขอความสั้น ๆ จะกลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือที่ทํา
ใหงานวิจัยสําเร็จ โดยสวนใหญจะกลาวขอบคุณผูใหความรวมมือในการใหคําปรึกษา ผูใหขอมูล  
ผูวิเคราะหขอมูล และผูจัดสงขอมูล 
  1.9  สารบัญ ประกอบดวยหัวเร่ืองประจําบท หัวขอในแตละบท และเลขหนาของ 
แตละหัวขอ นับตั้งแตบทแรกจนถึงบทสุดทาย 
  1.10  สารบัญตาราง ประกอบดวยเลขที่ตาง หัวเร่ืองตาราง เลขหนาของแตละตาราง
ที่ปรากฏอยูในสวนเน้ือความ 
  1.11  สารบัญภาพ ประกอบดวยภาพ แผนภูมิ แผนภาพ เลขที่ภาพ โดยใหชื่อภาพ
และเลขหนาตามที่ปรากฏอยูในสวนเน้ือความ 
 2.  สวนเน้ือหา 
  สวนเน้ือหาแบงออกเปนบท ระหวาง 5-8 บท ตามเคาโครงการวิจัยที่วางไว โดยการ
วิจัยเชิงปริมาณสวนใหญนิยมแบง 5 บท คือ 
  บทที่ 1 บทนํา 
  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
  บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 3.  สวนทาย ประกอบดวย 
  3.1  สวนอางอิง คือ บรรณานุกรม (Bibliography) บรรณานุกรม เปนการรวบรวม
แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการวิจัย แสดงไวทายเลมเพ่ือการติดตามตรวจสอบ (ดูรายละเอียดในบทที่ 
4) 
  3.2  ภาคผนวก เปนรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่สมควรแสดงเพิ่มเติมเพ่ือ
ความสมบูรณของเน้ือหา และจัดเรียงไวหลังบรรณานุกรม 
   เนื้อหาในภาคน้ีเปนสวนที่ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมที่จะนําเสนอ เชน 
   3.2.1  ตารางที่เกี่ยวของกับขอมูลเปนจํานวนมาก 
   3.2.2  หนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
   3.2.3  หนังสือขอความรวมมือใหนักศึกษาทดลองเคร่ืองมือการวิจัย 
   3.2.4  หนังสือขอความรวมมือใหนักศึกษาเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
   3.2.5  แบบสอบถามหรือเคร่ืองมือการวิจัยในวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
ของนักศึกษา 
   3.2.6  แผนผังของสถานที่ตาง ๆ 
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  3.3  ประวัติของผูวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
   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 
 

เน้ือหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 เน้ือหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ มี 2 ลักษณะ คือ เน้ือหาของวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระ ตามแบบมาตรฐานทั่วไป และเน้ือหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
ตามแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดการแบงบท ดังน้ี 
 1.  เน้ือหาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
  เน้ือหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ โดยทั่วไปจะแบงเน้ือหาออกเปนบท 
อาจมีตั้งแต 5-8 บท ตามเคาโครงการวิจัยที่วางไว ดังน้ี 
  บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวยหัวขอยอย ดังนี้ 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   วัตถุประสงคของการวิจัย 
   สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 
   ขอบเขตของการวิจัย 
   ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) 
   ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี) 
   นิยามศัพทเฉพาะ 
   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย 
   แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
   งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 
   ประชากร 
   กลุมตัวอยาง 
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   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูล 
   สถิติที่ใชในการวิจัย 
  บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................... 
  บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................... 
  รายละเอียดในการเขียนบทที่ 1-3 ใหดูในบทที่ 2 สําหรับบทที่ 4-5 มีแนวทางการ
เขียนเน้ือหาดังนี้ 
  บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
   การเขียนผลการวิเคราะหขอมูล ควรกลาวอยางละเอียด โดยนํามาจากขอมูลและ
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ผูเขียนพบ การเขียนรายงานผลการวิจัยควรตองระมัดระวัง ไมนําผลการวิจัย
ไปปะปนกับผลการศึกษาวิจัยของผูอื่น สิ่งสําคัญในการเขียนรายงานผลการวิจัยก็คือ ตองตอบ
วัตถุประสงคของการวิจัยใหครบทุกประเด็นและเปนไปตามลําดับ และตองนําเสนอผลการวิจัยให
กระจาง รัดกุมตามขอเท็จจริง และตองไมปะปนกับการสรุปผลหรือการคาดคะเน กอนที่จะเขียนบทน้ี 
ผูวิจัยจะตองออกแบบตาราง แผนภูมิ แผนสถิติ หรือแผนภาพ ที่ตองการใหเรียบรอยกอน แลวจัด
เรียงลําดับตามความสําคัญ ชื่อตารางหรือชื่อภาพจะตองชัดเจนและสอดคลองกับขอมูลที่นําเสนอใน
ตารางหรือภาพการนําเสนอขอมูลในบทน้ีอาจเสนอไดหลายรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล
ที่เก็บรวบรวมมา 
  บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
   บทนี้เปนการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะโดยกลาวถึง 
วัตถุประสงคของการวิจัยตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัยอยางสั้นๆ การสรุปผลการวิจัย ขึ้นอยูกับความ
ซับซอนของขอมูล ไมควรกลาวอยางละเอียด ควรเขียนเฉพาะประเด็นที่สําคัญเทานั้น เน่ืองจากได
นําเสนอรายละเอียดไวในผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 แลว สวนการเขียนอภิปรายผลควรเขียนโดย
อางผลการวิจัยกอน แลวตามดวยการอภิปรายของวิจัย ควรนําผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 มาอางอิงดวย โดยแสดงใหเห็นความสัมพันธสอดคลองหรือความ
แตกตางจากผลการวิจัยของผูอ่ืนพรอมเสนอความคิดเห็นในเชิงเหตุผลของผูวิจัยใหมากที่สุด 
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  1.1  ประเด็นในการเขียนขอเสนอแนะ 
   การเขียนขอเสนอแนะโดยทั่วไปมักเขียนโดยใหมีเน้ือหา 3 ประเด็น คือ 
   ประเด็นที่หน่ึง เสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชในดานนโยบายปฏิบัติ เปนการ
เสนอใหผูอานและผูที่เก่ียวของทราบวาผลการวิจัยที่ไดทั้งหมดจะนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง 
   ประเด็นที่สอง เปนการเสนอแนะแกผูที่จะทําการวิจัยตอไปวา ควรทําอยางไร 
ควรทําวิจัยในประเด็นที่เก่ียวของอะไรบาง ควรใชวิธีการใด และมีขอระวังในการวิจัยอะไรบาง เพื่อจะ
ไดขอคนพบที่มีประโยชนหรือความสมบูรณยิ่งขึ้น 
   ประเด็นที่สาม เปนการเสนอแนะหัวขอหรือประเด็นที่ควรทําวิจัยตอไปเพ่ือให
ผูอานหรือผูที่สนใจปญหาการวิจัยที่คลายกับการวิจัยที่ผูวิจัยไดทํา วาควรศึกษาประเด็นใดบาง เพ่ือจะ
ไดขอคนพบที่มีประโยชนหรือสมบูรณยิ่งขึ้น 
  1.2  การเขียนขอเสนอแนะใหนาเชื่อถือ 
   เพ่ือใหการเขียนขอเสนอแนะ มีคุณคานาเชื่อถือ ผูวิจัยควรยึดหลักการเขียน
ขอเสนอแนะ ดังน้ี 
   1.2.1  ตองเปนเน้ือหาสาระที่ไดจากผลการวิจัยเร่ืองนั้น มิใชจากขอคิดเห็นหรือ
จากสามัญสํานึกของตนเอง 
   1.2.2  ตองเปนเร่ืองใหม มิใชเปนเร่ืองที่รู ๆ กันอยูแลว ถาเปนเร่ืองเกาจะตอง
ชี้ใหเห็นความสําคัญพิเศษที่ตองนํามาเสนอแนะในคร้ังน้ี 
   1.2.3  ตองมีรายละเอียดใหมากพอสมควรที่จะสามารถนําไปปฏิบัติได 
 2.  เน้ือหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
  เน้ือหาของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ของงานวิจัยเชิงคุณภาพมีการแบงเปน
บท ๆ โดยจํานวนบทขึ้นอยูกับเน้ือหาและเร่ืองราวที่ศึกษา โดยมีบทนําเปนบทที่ 1 สวนบทสุดทายจะ
เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะเชนเดียวกับเน้ือหาของวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระแบบมาตรฐานทั่วไป 
 

การพิมพวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 การพิมพวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ จะตองคํานึงถึงรูปแบบของวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ ขนาดตัวอักษร ยอหนา วรรคตอน สะกด การันต ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 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 ยกเวนหัวขอตามที่กําหนดดังน้ี 
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   22 พอยต ตัวหนา สําหรับชื่อบท สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 

กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผูวิจัย 

   20 พอยต ตัวหนา  สําหรับชื่อ เ ร่ืองของหนาปก ปกในภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และบทที่ 

   18 พอยต ตัวหนา สําหรับชื่อผูวิจัยในหนาปก ปกในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สวนทายของหนาปกเทาน้ัน และหัวขอสําคัญ 
   16 พอยต หนา สําหรับหัวขอรอง 
   ตัวอักษรที่พิมพเปนอักษรสีดํา และใชตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม 
 3.  การเวนวางขอบกระดาษ 
  3.1  ขอบบนเวนไว 1.5 นิ้ว 
  3.2  ขอบลางเวนไว 1 น้ิว 
  3.3  หนาคี่ ดานขวา เวน 1 น้ิว ดานซายเวน 1.5 น้ิว (เพ่ือเขาเลม) 
  3.4  หนาคู ดานขวา เวน 1 น้ิว ดานซายเวน 1.5 น้ิว (เพ่ือเขาเลม) 
 4.  การเวนระยะระหวางบรรทัด 
  เวน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว 
 5.  การยอหนา 
  ใหเวนระยะ 0.5 น้ิว 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 ใหเร่ิมนับหนาแรกตั้งแตบทที่ 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 ใหขึ้นหนาขวาหรือหนาที่มีเลขคี่ทุกคร้ัง 
 7.  การแบงบท และหัวขอในบท 
  7.1  พิมพคําวา บทที่ ดวยขนาดตัวอักษร 20 พอยต หนา ไวดานบนตรงกลางหาง
จากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว ใชเลขอารบิกเปนเลขประจําบทและพิมพชื่อบทดวยขนาดอักษร 22 พอยต 
หนา โดยพิมพใหต่ําลงมาจากบรรทัดบน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว ขนาดตัวอักษร 20 พอยต 
  7.2  หัวขอสําคัญ พิมพชิดริมดานซาย ขนาดตัวอักษร 18 พอยต หนา หางจาก
ขอความบรรทัดบน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว ขนาดตัวอักษร 22 พอยต 
  7.3  หัวขอรอง ใหพิมพตรงกับยอหนา สวนหัวขอยอยลงมาใหขยับเขามาอีก 2 ชวง
ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร 16 พอยต 
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  7.4  การพิมพขอความที่คัดลอกมาใหใชตัวอักษรเอน หากขอความน้ันมีความยาวเกิน 
3 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหม เวน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว และเร่ิมพิมพตัวอักษรที่ 5 หากมียอหนา ให
พิมพเยื้องเขามาอีก 2 ตัวอักษร โดยพิมพตัวที่ 7 หากขอความไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพไวใน
เคร่ืองหมายอัญประกาศ (“................”) โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม 
 8.  การนําเสนอภาพ และตารางประกอบเน้ือหา 
  8.1  ภาพ และตาราง ใหมีหมายเลขประจําบทและเรียงตามลําดับในแตละบท เชน 
ตารางที่ 1 ในบทที่ 3 พิมพวา ตารางที่ 3.1 เปนตน 
  8.2  เลขลําดับที่ ชื่อตาราง ใหพิมพอยูสวนบนของตารางและชิดซาย สําหรับที่มา (ถา
มี) ใหพิมพตอทายชื่อตารางโดยเขียนเปนรูปแบบอางอิงระบบนาม-ปแทรกในเน้ือหา 
  8.3  เลขลําดับที่ ชื่อภาพ และที่มา (ถามี) ใหพิมพอยูสวนลางของภาพในหนา
เดียวกันและจัดก่ึงกลาง สําหรับที่มา (ถามี) ใหพิมพตอทายชื่อภาพโดยเขียนในรูปแบบอางอิงระบบ
นาม-ปแทรกในเนื้อหา 
  8.4  ถาตารางมีความยาวมาก ไมจบในหนาเดียว ใหพิมพสวนที่เหลือในหนาถัดไป 
โดยพิมพลําดับที่ และชื่อตารางโดยมีคําวา (ตอ) ตอทาย 
 9. ภาคผนวก 
  กรณีที่มีภาคผนวกเดียว ใหระบุชื่อภาคผนวกในแผนแรก หากภาคผนวกมีหลายภาค
ใหใสลําดับแยกตามตัวอักษร เชน ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, ...... ไปตามลําดับจนจบ 
 10.  ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
  10.1 ชื่อบท หัวขอสําคัญ หัวขอรอง ไมควรวงเล็บภาษาอังกฤษ แตถาจะมีตองมี
ตลอดทั้งเลม 
  10.2 การกํากับภาษาอังกฤษในวงเล็บใหใชตัวพิมพใหญในอักษรตัวแรกของคํา 
และคําตอ ๆ ไปใชอักษรตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะที่ตองใชตัวพิมพใหญเปนอักษรตัวแรกของทุก
คํา และกํากับไวเฉพาะคร้ังแรกเทานั้น 
  10.3 การเขียนตัวสะกด การันต ตองตรวจสอบใหถูกตองโดยยึดพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานสําหรับภาษาไทย และยึดพจนานุกรมภาษาตางประเทศที่เปนมาตรฐานของภาษา
น้ัน ๆ 
  10.4 คําศัพททางเทคนิคภาษาอังกฤษที่ยังไมมีคําแปลใหเขียนทับศัพทภาษาไทย 
ตามหลักการเขียนทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน และวงเล็บทายคําภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
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ตัวอยางปกนอก 
 
 
 ขอบกระดาษ           1.5 น้ิว  
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ 
(20 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
     1.5 น้ิว             1 นิ้ว  

คํานําหนานาม ชื่อ สกุล 
(18 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
 
วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ....................... 

สาขาวิชา ................................................. 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พ.ศ. ........................ 

(18 pt. หนา) 
 
   1.5 นิ้ว         ขอบกระดาษ 
 
 

ภาพที่ 3.1  ตัวอยางปกนอก 

สวนบน 

สวนลาง 

สวนกลาง 

ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว 
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ตัวอยางปกในภาษาไทย 
 
 
 ขอบกระดาษ           2.5 น้ิว  
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ 
(20 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
     1.5 น้ิว             1 นิ้ว  

คํานําหนานาม ชื่อ สกุล 
(18 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ....................... 
สาขาวิชา ................................................. 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

พ.ศ. ........................ 
(16 pt.) 

 
   1.5 นิ้ว         ขอบกระดาษ 
 

 
ภาพที่ 3.2  ตัวอยางปกในภาษาไทย 
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ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษ 
 
 
 ขอบกระดาษ           2.5 น้ิว  
 
 
 
 
 

Thesis / Independent Title 
(20 pt. หนา) 

 
 
 
 
 
     1.5 น้ิว             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 
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ตัวอยางสันปก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ขนาดตัวอักษรใหแปรตามความกวางของสันปก อยางนอยควรใชขนาด 18 pt. หนา 
 

ภาพที่ 3.4  ตัวอยางสันปก 
 

  
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ 

    คํานําหนานาม ชื่อ สกุล  
 

สาขาวิชา ............................... 
 

            ป พ.ศ. ............. 
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ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ ………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………… 
ช่ือและนามสกุล คํานําหนานาม ………………………………………………………………………………… 
อาจารยที่ปรึกษา 1. ………………………… (ตัวพิมพ) ................................................................ 
   2. …………………………………………………….……………………………..…………… 
 
คณะกรรมการสอบ 
 
  .................................................................... ประธานกรรมการ 
  (..........................(ตัวพิมพ)........................) 
 
 
  .................................................................... กรรมการ 
  (..........................(ตัวพิมพ)........................) 
 
 
  .................................................................... กรรมการ 
  (..........................(ตัวพิมพ)........................) 
 

วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระน้ีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตร ...................................................................... 

สาขาวิชา ............................................................ 
 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระไดใหความเห็นชอบวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระฉบับน้ีแลว 
 
 

 ............... (ลายเซ็นต) ...................... ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 (.............. (ตัวพิมพ) .......................) 
 
 

ลิขสิทธ์ิของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย 
(บทคัดยอภาษาไทยตองใหจบใน 1 หนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ บทคัดยอไมเกิน 1 หนา และไมเกิน 500 คํา โดยแบงเปน 2 ยอหนา และตําแหนงทาง 
 วิชาการของอาจารยที่ปรึกษาใชตัวยอ เชน รศ. , ผศ. , ดร. , เปนตน 

ภาพที่ 3.6 ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย 

 

 
           ขอบกระดาษ   1.5 น้ิว 
 
 
 ช่ือวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ .........................(14 pt. บาง).......................... 
 (14 pt. หนา)  ...................................................................... 
 ผูวิจัย (14 pt. หนา)  คํานําหนานาม (14 pt. บาง) ชื่อ-สกุล .............. 
    ปริญญา ................... สาขาวิชา .....................  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี อาจารยที่ปรึกษา 
     1) ............................... 2) ............................ 
       ปการศึกษา ............. จํานวน ................. หนา 
 

บทคัดยอ 
(14 pt. หนา) 

  .................................. (14 pt. บาง)....................................................... 
    .................................................................................................... ......................... 
      1.5 น้ิว    ........................................................................................................................... ..   1 นิ้ว 
  .................................................................................................... ......... 
    ........................................................................................................................... .. 
    .................................................................................................... ......................... 
 
 คําสําคัญ .................  ..................  .................... 
 
    เน้ือหาแบงเปน 2 ยอหนา 
    ยอหนาแรก วัตถุประสงคของการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย 
    ยอหนาที่สอง ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
 
 ลายมือชื่อนักศึกษา .............................................................. 
 ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา 1) .............................................. 2) ........................................... 
        1 น้ิว     ขอบกระดาษ 
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
(บทคัดยอภาษาอังกฤษตองใหจบใน 1 หนา) 

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

ภาพที่ 3.7 ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 

 
           ขอบกระดาษ   1.5 น้ิว 
 
 
 Thesis /Independent study title: ...................(14 pt. บาง).......................... 
         (14 pt. หนา) ................................................................ 
 Researcher: (14 pt. หนา) Title Name (14 pt. บาง) ........................ 
     Degree: ................ (...............................) 
  Thesis/Independent study advisors 
  1) ……………………….. 2) ………………..………… 
  Academic year …………….…… pp. ………… 
 

Abstract 
(14 pt. หนา) 

  .................................................................................................... ......... 
 .................................................................................................... .......................... 
      1.5 น้ิว ....................................................................................................... .......................   1 น้ิว 
  .................................................................................................... ......... 
 .............................................................................................................. ................ 
 .................................................................................................... .......................... 
 
 Keywords: …………………, ……………….., ………………… 
 
    (statement of the objective, research methodology, major finding, 
     recommendations) 
 
 
 Student’s signature ……………………………………………………….. 
 Thesis advisors’ signatures 1) ……………………………………… 2) ……………………………………… 
        1 น้ิว     ขอบกระดาษ 
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ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ 
 
 

กิตติกรรมประกาศ (22 pt. หนา) 
/ 

 ………… (16 pt.) .………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/ 
/ 

      เวนระยะ 2 บรรทัด 
 

      ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 ตัวอยางหนากิตติกรรมประกาศ 
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ตัวอยางสารบัญ 
 

สารบัญ 

/ 
 หนา  
 
 บทคัดยอภาษาไทย (1) 
 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (3) 
 กิตติกรรมประกาศ (5) 
 สารบัญ (7) 
 สารบัญตาราง (11) 
 สารบัญภาพ (13) 
 
 บทที่ 1 บทนํา 1 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
  วัตถุประสงคของการวิจัย 3 
  สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) 3 
  ขอบเขตของการวิจัย 4 
  ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) 4 
  ขอจํากัดในการวิจัย (ถามี) 5 
  นิยามศัพทเฉพาะ 7 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 9 
 
 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 11 
  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 11 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 41 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย 46 
 
 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 47 
  ประชากร (ในกรณีท่ีใชประชากรทั้งหมดไมตองเขียนกลุมตัวอยาง) 47 
  กลุมตัวอยาง 47 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 50 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 52 
  การวิเคราะหขอมูล 53 
 

(16 pt. หนา) 

(22 pt. หนา) 
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สารบัญ (ตอ) 
/ 

 หนา  
 
  สถิติที่ใชในการวิจัย 55 
 
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 57 
  สวนที่ 1 .................................................... 58 
  สวนที่ 2 .................................................... 61 
  สวนที่ 3 .................................................... 84 
 
 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 93 
  สรุปผลการวิจัย 93 
  อภิปรายผล 98 
  ขอเสนอแนะ 101 
 
 บรรณานุกรม 105 
 
 ภาคผนวก  109 
 ภาคผนวก ก  รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 113 
 ภาคผนวก ข  หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 117 
 ภาคผนวก ค  ตัวอยางเคร่ืองมือการวิจัย 123 
 
 ประวัติผูวิจัย 129 
 
 
หมายเหตุ หากสารบัญไมพอใน 1 หนากระดาษ เม่ือขึ้นหนาใหมใหใสวงเล็บตอจากคําวา สารบัญ 
 เชน สารบญั (ตอ) 
 

ภาพที่ 3.9 ตัวอยางสารบัญ 
 
 
 
 
 

(16 pt. หนา) 

(22 pt. หนา) 
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ตัวอยางสารบัญตาราง 
 

สารบัญตาราง 

/ 
 ตารางที ่ หนา 
 
 3.1  ………ชื่อตาราง…………………………………………………………… 48 
 4.1  ………ชื่อตาราง…………………………………………………………… 59 
 4.2  ………ชื่อตาราง…………………………………………………………… 62 
  ฯลฯ 
 
 

ภาพที่ 3.10 ตัวอยางสารบัญตาราง 
 
 

ตัวอยางสารบัญภาพ 
 

สารบัญภาพ 

/ 
 ภาพที ่ หนา 
 
 1.1  ………ชื่อภาพ…………………………………………………………… 48 
 2.1  ………ชื่อภาพ…………………………………………………………… 59 
 3.1  ………ชื่อภาพ…………………………………………………………… 62 
  ฯลฯ 
 
 
หมายเหตุ หากสารบัญตาราง/สารบัญภาพไมพอใน 1 หนากระดาษ เม่ือขึ้นหนาใหมใหใสวงเล็บ 
 ตอจากคําวา สารบัญตาราง/สารบัญภาพ เชน สารบัญตาราง (ตอ) /สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที่ 3.11 ตัวอยางสารบัญภาพ 
 
 
 
 

(16 pt. หนา) 

(22 pt. หนา) 

(16 pt. หนา) 

(22 pt. หนา) 
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ตัวอยางการแบงบทและหัวขอในบท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การยอหนาแรกใหหางจากขอบกระดาษ 0.5 น้ิว หรือ 1 แท็ป 

บทท่ี (20 pt. หนา) 

/ 

ช่ือบทพิมพกลางหนากระดาษ (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.) …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.12 ตัวอยางการแบงบทและหัวขอในบท 
 
หมายเหตุ 
 ในกรณี มีการอางอิงรายละเอียดของเน้ือหาในบทที่ 2 จากเอกสารหรืองานวิจัยของผูอ่ืน
ที่มีลักษณะเปนขอ ๆ ใหใสหมายเลขขอที่อางอิงไวในวงเล็บ และหากมีขอยอยก็ใหใสไวในวงเล็บ
เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน 
  (1) ................................................................................................................................. 
   (1.1) ........................................................... (รายละเอียดเน้ือหายอยของ (1)) 
   (1.2) ........................................................... (รายละเอียดเน้ือหายอยของ (1)) 
  (2) ................................................................................................................................. 
   (2.1) ........................................................... (รายละเอียดเน้ือหายอยของ (2)) 
   (2.2) ........................................................... (รายละเอียดเน้ือหายอยของ (2)) 
 
 

 

/////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 ………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................... 
    1)//หัวขอยอยของ 2.1.2.2 ………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................... 
    2)//หัวขอยอยของ 2.1.2.2 ………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................... 
     2.1)//หัวขอยอยของ 2) ……………………………………………… 
.......................................................................................................................................................... 
     2.2)//หัวขอยอยของ 2) ……………………………………………… 
.......................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางการพิมพตาราง 
 
ตารางที่ 4.1//ชื่อตาราง .............(16 pt.).......... (ทีม่าถามี 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 xxxx xxxx 
6. 
7 
8. 
9. 
10. 

   

 
 

ภาพที่ 3.13 ตัวอยางการพิมพตาราง 
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ตัวอยางการพิมพรูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ภาพที่ 2.2  ชื่อภาพ ......................... (โครงการบัณฑิตศึกษา, 2558, หนา 62) 
 
 

ภาพที่ 3.14  ตัวอยางการพิมพรูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

การอางอิงและบรรณานุกรม 
 

การอางอิง 
 
 การอางอิง คือการระบุแหลงที่มาหรือวิธีการไดมาของขอมูล นําเสนอไวในสวนเน้ือหาของ
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ เพื่อแสดงการรับรูในลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน ซ่ึงนอกจากจะแสดงมารยาท
ที่ดีและพึงกระทําแลว ยังชวยใหผูอานทราบแหลงที่มาของขอมูล สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม 
หรือคนควาเพ่ิมเติมไดการอางอิงควรใชในกรณีตอไปน้ี 
 1.  ขอความน้ันคัดลอกมาจากผลงานของผูอื่น 
 2.  ขอมูลหรือขอความน้ันเปนขอเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงได หรือขอมูลไมตรงกันทุก
แหลง เชน ตัวเลข สถิติ หลักฐานประกอบขอเท็จจริงตาง ๆ 
 3.  ขอความน้ันแสดงถึงแนวคิดหรือทัศนคติเฉพาะของผูใดผูหน่ึง ไมใชหลักการหรือ
ทฤษฎีซึ่งเปนที่รูกันโดยทั่วไป 
 4.  ขอความที่อางถึงผลงานการศึกษาคนควาของผูอื่น 
 การอางอิงที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ การอางอิงระบบเชิงอรรถ และการอางอิงแบบแทรกปนใน
เนื้อหา ระบบนาม-ป แตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะใชการอางอิงแบบแทรกเนื้อหา ระบบนาม-ป 
เทานั้น 
 

การอางอิงระบบนาม-ป 
 
 1.  ความหมาย 
  การอางอิงระบบนาม-ป เปนวิธีการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา นํามาใชโดย
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association = APA) ระบบนี้ไดรับความ
นิยมในปจจุบัน เพราะแบบแผนการลงรายการงายกวาแบบเชิงอรรถสะดวก และประหยัดเน้ือที่ใน
การจัดพิมพ 
  การอางอิงระบบนาม-ป ใชระบุแหลงที่มาหรือวิธีการไดมาของขอมูลในการเขียน
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ซ่ึงนอกจากแสดงมารยาทที่ดีและพึงกระทําแลว ยังชวยใหผูอาน
ทราบแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความ สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม หรือคนควาเพ่ิมเติมได ชวย
ใหการนําเสนอขอมูลมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น หลักเกณฑในการอางอิงระบบนาม-ป ที่ใชในคูมือน้ีได 
ตัดทอนและแกไขจากระบบ APA เพ่ือใหเหมาะสมกับการนํามาใชอางอิงในเอกสารภาษาไทย 
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 2.  การเขียนอางอิงระบบนาม-ปแทรกในเน้ือหา 
  วิธีการเขียนอางอิงระบบนาม-ปแทรกในเน้ือหาทําไดหลายรูปแบบ แลวแตความ
เหมาะสมของวิธีการนําเสนอ 
  2.1  ใสวงเล็บนาม-ปทายขอความที่อางถึง 
 
 
 
 
 
  2.2  ใสนามวงเล็บปกอนขอความที่อางถึง 
   ตัวอยาง  ผูเขียนเปนชาวไทย 
 
 
 
 
 
 
   ตัวอยาง  ผูเขียนเปนชาวตางประเทศ 
 
 
 
 
   ตัวอยาง  ผูเขียนเปนชาวตางประเทศที่อางเอกสารรอง 
 
 
 
 
 
 
  กรณีพิเศษ : การอางถึงผลงานโดยสรุป เชน ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธไมตองระบุ
เลขหนา 
   ตัวอยางการเขียนอางอิงผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 
 
 
 

 การวิเคราะหเอกสารเปนการศึกษาสํารวจเชิงวิเคราะห (Survey or analysis study) ซึ่งจะ
สํารวจและวิเคราะหเนื้อหาท่ีปรากฏอยูในเอกสารเทานั้น (สุรเดช  พันธวิเศษ, 2522, หนา 20) โดยทั่วไป
แลวการศึกษาวิธีนี้จะเปนการศึกษาอยางกวาง ๆ 

 สุภางค  จันทวานิช (2540, หนา 145) กลาววา การวิเคราะหเอกสารอาจทําไดท้ังโดย
วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณ คือ การทําใหขอมูลเอกสารเปนจํานวนที่วัด
ได แลวแจงนับจํานวนของถอยคํา หรือขอความเหลานั้น... 

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

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

 ผลการวิจัยของ สุเวช  ณ หนองคาย (2516) เรื่อง ศูนยวิชาการในประเทศไทย สรุปไดวา
หนวยงานที่ดําเนินการเรื่องนี้มี 3 หนวยงาน ไดแก กรมสามัญศึกษา สํานักงานปลัด กระทรวง และกรม
วิชาการ แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานแตกตางกัน แตนโยบายหลักไมแตกตางกัน คือ 
ตองการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
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   ตัวอยางการเขียนขอความที่เขียนระบุแหลงขอมูลชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  หลักเกณฑการลงช่ือผูแตง 
  3.1  ผูแตงเปนบุคคล 
   3.1.1  ผูแตงคนไทยใสชื่อกอนแลวตามดวยชื่อสกุล ถึงแมวาจะเขียนดวย
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  วะส,ี 2534, หนา 67) 
    (วสิษฐ  เดชกุญชร, 2528, หนา 34-38) 
 
   3.1.4  ผูแตงที่ใชนามแฝง ใหลงนามแฝงน้ันและกํากับดวยคําวานามแฝงทายชื่อ 
 
    (นายรําคาญ, นามแฝง, 2500, หนา 12) 
 
 
 

 สุมณฑา  พรหมบุญ (2543) ไดเขียนบทความเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในมติชน ประจํา 
วันที่ 18 พฤษภาคม ความวา การปฏิรูปการศึกษาเปนความหวังของอนาคตของชาติ ตอไปประเทศไทย
จะมีคนในวัยทํางานคือ 20-60 ป จํานวนมากที่สุดเปนประวัติการณประเทศไทยจึงมีทางเลือก 2 ทาง คือ 
เปนประเทศท่ีพัฒนา เพราะมีประชากรท่ีมีคุณภาพ หรือเปนประเทศท่ีตองลมสลาย เพราะประชากรใน
วัยทํางานกลายเปนภาระของสังคม 
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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 ใชเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) 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 ตองเร่ิมตนจากหนวยงานใหญไปหา
หนวยงานยอย และควรเร่ิมตนดวยหนวยงานระดับกรมเปนอยางนอย 
 
    (กรมการฝกหัดครู หนวยศึกษานิเทศก, 2535, หนา 60) 
    (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร, 2535, หนา 42) 
 
   3.2.3  คณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระ ใหลงนามคณะกรรมการน้ัน 
 
    (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2535, หนา 42-58) 
 
 
 



 51

   3.2.4  คณะกรรมการที่ไดรับการจัดตัง้โดยสถาบัน เพ่ือทําหนาที่เฉพาะกิจตอง
ลงนามสถาบันกอน 
 
    (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะกรรมการจัดทําคูมือนักศึกษา, 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 ใสชื่อเร่ืองแทน 
 
    (ลิลิตพระลอ, 2500, หนา 15-19) 
 
  3.4  เร่ืองแปล 
   3.4.1  ลงชื่อผูเขียนเร่ืองเดิม 
 
    (มิฮาระ, 2536, หนา 39) 
 
   3.4.2  ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนเร่ืองเดิมใหลงชื่อผูแปล และกํากับดวยคําวา ผู
แปลทายชื่อ 
 
    (พิสมัย  สุภัทรานนท, ผูแปล, 2533, หนา 27) 
 
  3.5  รวมบทความ หรือรวมผลงานของผูเขียนหลายคน 
   การอางถึงผลงานของผูเขียนในหนังสือรวมผลงานของผูเขียนหลายคนและมี
บรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผูเขียนบทความหรือสวนที่ตองการอาง 
 
   (พรสิทธ์ิ  พัฒนธนานุรักษ, 2532, หนา 373-382) 
 
  3.6  ผลงานหลายเร่ืองของผูเขียนคนเดียว 
   การอางถึงผลงานหลายเร่ืองของผูเขียนคนเดียวกัน และมีป พ.ศ. ซํ้ากัน ใหใส
ตัวอักษร ก ข ค ตอจากปที่พิมพ ตามลําดับ สําหรับหนังสือภาษาไทย 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 
   ผูเขียนแตงหนังสือเร่ืองเดียว แตมีหลายเลมจบ ใหระบุเลมที่อางถึงกอนระบุเลข
หนา 
 
   (ดารัต  มุกดาอุดม, 2536 เลม 2, หนา 29) 
 
  3.8  การอางอิงผลงานหลาย ๆ เร่ืองพรอมกัน 
   3.8.1  ถาเปนผลงานของผูเขียนคนเดียวกัน ลงชื่อผูแตงคนเดียวตามดวยป พ.ศ. 
เรียงตามลําดับจากนอยไปหามากพรอมเลขหนา คั่นดวยเคร่ืองหมาย ;  
 
    (นลินี  บริรักษา, 2526, หนา 190-197; 2528, หนา 36-37; 2533, 
หนา 44) 
 
   3.8.2  ถาเปนผลงานของผูเขียนหลายคน ลงรายการตามลําดับอักษรผูแตงคั่น
ดวยเคร่ืองหมาย ; ดังน้ี 
 
    (ลํายอง  บัวเพ็ชร, 2539, หนา 35; สมพร  วรเกษม, 2533, หนา 85) 
 
  3.9  บทวิจารณ 
   ลงชื่อผูวิจารณในรายการผูแตง ดังน้ี 
 
   (ไพลิน  รุงรัตน, 2529, หนา 36) 
 
  3.10  การอางเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอ่ืน (เอกสารรอง) 
   การอางถึงเอกสารที่มีผูอางไวแลวในงานของตนถือวามิไดเปนการอางถึง
เอกสารน้ันโดยตรงสามารถทําได 2 วิธี 
   3.10.1  ถาใหความสําคัญของเอกสารเลมเดิมมากกวา ใหขึ้นตนดวยชื่อผูแตง
ของเอกสารฉบับแรก และใชคําวา อางถึงใน (cited in) ดังน้ี 
 
    (ภิญโญ  สาธร, 2523 อางถึงใน ชาลี  อินทรจันทร, 2545, หนา 20) 
    (Willer, 1987 cited in Kate, 1991, p.20) 
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    ถาเอกสารอันดับรองไมระบุป พ.ศ. หรือหนาที่ปรากฏขอมูลของ
เอกสารอันดับแรก ใหลงเฉพาะชื่อผูแตง ดังน้ี 
 
    (สุณิสา  ปญญานันท อางถึงใน ธิดารัตน  ศรีกัลยา, 2534, หนา 28) 
 
    ถาในเน้ือหากลาวถึงนามเจาของเอกสารอันดับแรกไวแลว ใหลงเฉพาะ
รายการของเอกสารอันดับรองไวในวงเล็บ 
   3.10.2  ถาผูเขียนเห็นความสําคัญ หรือตองการเนนเอกสารอันดับรองมากกวา 
ใหขึ้นตนดวยเอกสารอันดับรอง และใชคําวา อางจาก (cited from) ดังน้ี 
 
    (ชาลี  อินทรจันทร, 2545, หนา 19 อางจาก ภิญโญ  สาธร, 2523) 
    (David, 1989, p.28 cited from Nancy, 1983) 
 
หมายเหตุ เอกสารที่อางถึงไวในสวนเน้ือหาของวิทยานิพนธจะตองนําไปเขียนเปนรายการที่ถูกตอง 
 สมบูรณไวในหนาบรรณานุกรมอยางครบถวนทุกรายการ 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 1.  ความหมาย 
  บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการเอกสาร หรือรายการแหลงขอมูลที่ใช
ประกอบการศึกษาคนควาเพ่ือการเขียนวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ บรรณานุกรมแสดงถึง
ความกวางขวาง ลึกซ้ึง ความทันสมัยของแหลงขอมูล เปนสวนสําคัญที่แสดงถึงความนาเชื่อถือของผล
การศึกษาคนควา รวมทั้งการรับรองและใหเกียรติแกเจาของลิขสิทธ์ิผลงานที่ผูเขียนนํามาอางอิงและ
ศึกษาเพ่ือการทําวิทยานิพนธ 
 2.  หลักเกณฑทั่วไปในการพิมพบรรณานุกรม 
  2.1  ตําแหนงของบรรณานุกรม จะอยูทายเลมตอจากเนื้อเร่ืองและกอนภาคผนวก 
  2.2  พิมพคําวา บรรณานุกรม หรือ Bibliography กลางหนากระดาษ หางจากขอบ
บน 2 นิ้ว 
  2.3  เร่ิมขอความในบรรณานุกรมแตละรายการชิดขอบซายมือ ถาไมจบขอความใน
บรรทัดเดียวใหพิมพขอความที่เหลือบรรทัดถัดมาที่อักษรตัวที่ 9 
  2.4  การอางอิงงานเขียนของผูแตงซ้ําใหขีดเสน 8 ชวงตัวอักษร แทนนามบุคคลและ 
4 ชวงตัวอักษรแทนชื่อหนวยงาน 
  2.5  การเรียงลําดับรายการในบรรณานุกรมใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏ  
โดยแยกเอกสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และใชกฎเกณฑเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   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 ใหเรียงตามลําดับปที่พิมพจาก
นอยไปหามาก 
    2.5.2.4  ถาปที่พิมพซ้ํากันใหใสอักษร ก ข ค หรือ a b c กํากับไวทายป
ที่พิมพ 
  2.6  การพิมพเคร่ืองหมายใหพิมพตอจากขอความโดยไมตองเวนระยะ 
  2.7  การเวนระยะหลังเคร่ืองหมายวรรคตอน เวนดังน้ี 
   2.7.1  เวน 2 ระยะ หลังเคร่ืองหมายตอไปน้ี 
    มหัพภาค . 
   2.7.2 เวน 1 ระยะ หลังเคร่ืองหมายตอไปน้ี 
    มหัพภาคคู : 
    จุลภาค  , 
    อัฒภาค ; 
    ยัติภังค - 
   2.7.3  เวน 1 ระยะ ทั้งหนาและหลัง เคร่ืองหมายตอไปน้ี 
    และ  & 
   2.7.4  ไมเวน ทั้งหนาและหลัง เคร่ืองหมายตอไปนี้ 
    ทับ  / 
   2.7.5 เวน กอนและหลังเคร่ืองหมาย แตในเคร่ืองหมายไมเวน 
    วงเล็บหรือวงเล็บเล็ก ( ) 
    วงเล็บเหลี่ยม  [ ] 
 3.  หลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรม 
  3.1  ผูแตง 
   3.1.1  ผูแตงคนไทยใสชื่อและนามสกุล โดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ หรือตําแหนง
ทางวิชาการ ยกเวนฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ โดยใหนําฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ไปไวทาย
ชื่อคั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) 
 
    คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. 
    อนุมานราชธน, พระยา 
    พรทิพย  โรจนสุนันท, คุณหญิง 
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   3.1.2  ผูแตงชาวตางประเทศ ใหลงชื่อสกุล แลวตามดวยชื่อตนและชื่อกลางคั่น
ดวยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) 
 
    Buck, P. S. 
    เคเนดี้, เจ. เอฟ. 
 
   3.1.3  พระสงฆใหลงสมณศักดิ์ตามที่ปรากฏ ดังน้ี 
 
    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
ดวยเคร่ืองหมายจุลภาค ( ,  ) ใสคําวา และ/and หนาชื่อผูแตงคนสุดทาย สําหรับเอกสาร
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 และคนอ่ืน 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 ใหลงชื่อหนวยงานน้ัน ๆ โดยระวังไมใหเกิดความ
สับสนระหวางหนวยงานที่อางถึงกับหนวยงานอ่ืน ดังน้ันถาเปนหนวยงานของรัฐบาล อยางนอยตอง
อางถึงระดับกรม หรือเทียบเทา คําที่แสดงสถานภาพของหนวยงาน เชน กระทรวง กรม ใหนําคํา
เหลาน้ีไปไวทายชื่อคั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค ยกเวนกรณีที่ขอความดังกลาวเปนสวนหน่ึงของชื่อ
หนวยงาน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ถามีหนวยงานยอยใหเรียงลําดับจากหนวยงานใหญไปหา
หนวยงานยอย 
 

    กรมฝกหัดครู. หนวยศึกษานิเทศก. 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. คณะครุศาสตร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. 
    สยามสมาคม. 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
   3.1.9  หนังสือแปล หนังสือแปลจากตางประเทศ เปนภาษาไทย ลงรายการ
เหมือนหนังสือทั่วไป แตรายการผูแตงจะใสชื่อผูเขียนภาษาเดิม สวนชื่อผูแปลใสไวหลังรายการชื่อ
เร่ืองเดิม ถาไมทราบชื่อเร่ืองเดิมใสไวหลังชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อผูแตงเดิมถาไมมีใสชื่อผูแปลแทน 
 
ไดมอนด, เอส. (2536). เทคนิคการจัดระบบเอกสาร แปลจาก Records management: A  
 practical guide โดยประภาวดี  สืบสนธิ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
เดวีส, เอ. และแบร่ี, ดี. (2537). การตลาดสัมฤทธิผลใน 1 สัปดาห แปลโดย จําลอง  อันนตอัมพร. 
 กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
นภดล  เวชสวัสดิ์, ผูแปล. (2539). เสนทางสูอนาคต แปลจาก The road ahead.  
 กรุงเทพมหานคร: อัมรินทรพร้ินติ้ง. 
 
   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  ชื่อหนังสือ (Title) ชื่อหนังสือใชตามที่ปรากฏที่ปกในของหนังสือ โดยพิมพ
ตัวหนาหรือขีดเสนใต หนังสือที่มีชื่อรอง (Sub-title) หรือคําอธิบายชื่อเร่ือง ใสชื่อรองหรือคําอธิบาย
ชื่อเร่ืองไวหลังเคร่ืองหมาย , แตถามีชื่อภาษาตางประเทศกํากับ ใสเฉพาะชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อ
หนังสือภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญเฉพาะตัวแรกของชื่อเร่ือง 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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   คําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับจํานวนเลมของหนังสือที่มีหลายเลมในชุดเดียวกัน ถา
ใชประกอบการคนควาทั้งชุดใหใสจํานวนเลมทั้งหมด หรือใสเฉพาะเลมที่ใชคนควาในวงเล็บตอจากชื่อ
เร่ือง 
 

    สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (2 เลม) 
    สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (เลม 1) 
    The Reader’s Digest, Great encyclopedic dictionary (3 vols.) 
    The Reader’s Digest, Great encyclopedic dictionary (Vol. 2) 
 
   คําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับคร้ังที่พิมพใหใสไวตอจากชื่อเร่ือง หรือจํานวนเลม 
 
    สารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควา. พิมพคร้ังที่ 3 แกไขเพิ่มเติม. 
    The Reader’s Digest, Great encyclopedic dictionary (Vol. 2). 
3rd ed. 
  3.4 คร้ังที่พิมพ หากเปนการพิมพคร้ังแรกจะไมระบุในรายการบรรณานุกรม และ
ระบุคร้ังที่พิมพในการพิมพคร้ังลาสุดเทาน้ัน 
 
    การศึกษาคนควาและการอางอิง. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา. 
    การเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ตนออ. 
 
  3.5  ชื่อชุดหนังสือ (Series) ชื่อชุดหรือลําดับที่ของเอกสาร ถามีขอความเดนชัดและมี
ความสําคัญ ใสชื่อชุดหรือลําดับที่ของเอกสารตอจากรายการชื่อเร่ือง 
 
   ผลไมเมืองไทย. ชุดความรูไทย ลําดับที่ 3015 
   การดูแลรักษาผูปวยที่หมดหวัง. โครงการตํารา-ศิริราช รายการที่ 34 
 
  3.6  สถานที่พิมพ (Place) ใสชื่อเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักพิมพตามที่ปรากฏ ถามี
หลายเมืองใหใชชื่อแรก ถาไมปรากฏชื่อเมืองใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แทน ถาชื่อเมืองมีชื่อซํ้ากัน
หลายเมืองใหระบุชื่อรัฐ หรือชื่อประเทศกํากับ ชื่อรัฐในสหรับอเมริกาใหใชอักษรยอตามที่
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” ถาไมปรากฏทั้งชื่อสํานักพิมพ หรือโรงพิมพใชวา (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) ถาไมปรากฏทั้ง
สถานที่พิมพและสํานักพิมพใส ม.ป.ท. รวมกันเพียงคร้ังเดียว 
   กรณีผูจัดพิมพเปนนิติบุคคลซึ่งซ้ํากันกับผูแตง ใหใชคําวา ผูแตง/author ลงใน
รายการสํานักพิมพ 
  3.8  หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสืองานศพ หนังสือพิมพเปนที่ระลึกใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ เชน ทอดกฐิน ครบรอบวันสถาปนาใหนําขอความที่ตองการอธิบายเพ่ิมเติมใสไว
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 
  หนังสือรวมถึงเอกสารทางวิชาการที่มีการจัดทําเปนรูปเลมหนังสือ เชน รายงาน 
การวิจัย รายงานประจําป ฯลฯ 
 
 
 
 
 
  1.1  หนังสือที่มีผูแตงคนเดียว 
 
บรรณานุกรม นันทา  วิทวุฒิศักดิ์. (2540). สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา. พิมพคร้ังที่ 3 แกไข 
   เพ่ิมเติม. 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) 
 

 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ. ช่ือชุดหรือลําดับท่ีของเอกสาร (ถาม)ี. 
 สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
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  1.2  หนังสือที่มีผูแตง 2 คน 
 
บรรณานุกรม ปญญา  โพธ์ิฐิติรัตน และกิติพงษ  ศิริวานิชกุล. (2538). เทคโนโลยีการเพาะเห็ด. 
   พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ร้ัวเขียว. 
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  เอ่ียมเหล็ง, 2539, หนา 108- 
   109) 
 
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. พิมพคร้ังที่ 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). หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานภาษาไทย กลุม 
   สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. กรุงเทพมหานคร:  
   พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 
การอางอิง  (สําอางค  ดําเนินสวัสดิ์ และคนอ่ืน 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 
 
 
 
 
 
   1.5.1  หนังสือที่มีชื่อผูแตงเดิม 
 
บรรณานุกรม ไดมอนด, เอส. (2536). เทคนิคการจัดระบบเอกสาร. แปลจาก Records 
    Management: a pratical guide โดย ประภาวดี  สืบสนธ์ิ. 
    กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
การอางอิง  (ไดมอนด, 2536, หนา 13-16) 
 
   1.5.2  หนังสือที่ไมมีชื่อผูแตงเดิม 
 
บรรณานุกรม นภดล  เวชสวัสดิ์, ผูแปล. (2539). เสนทางสูอนาคต. แปลจาก The road ahead. 
    กรุงเทพมหานคร: อัมรินทรพร้ินติ้ง. 
การอางอิง  (นภดล  เวชสวัสดิ์, ผูแปล, 2539, หนา 48) 
 
   1.5.3  หนังสือที่ไมมีชื่อเร่ืองเดิม 
 
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) 
 

 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อหนังสือที่แปลแลว. แปลจาก ช่ือเรื่องเดิม โดย ผูแปล. 
 สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 
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 2.  บทความจากหนังสือ หรือเอกสารรวมเลมที่รวบรวมงานของผูเขียนหลายคน 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม ศรีพัท  มีนะกนิษฐ. (2521). ธนบุรี. 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.). ระบบและบริการหองสมุดเพ่ือการพัฒนา. (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 หรือส่ิงพิมพตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
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) 
 

 

ผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ (บก.). ชื่อเร่ือง.  
 (หนา). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

 

ผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที)่, เลขหนา. 
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 4.  บทความจากหนังสือพิมพ 
 
 
 
 
  4.1  มีชื่อผูเขียน 
 
บรรณานุกรม นิธิ  เอียวศรีวงศ. (2546, 10 พฤศจิกายน). พ้ืนที่สาธารณะในสังคมไทย. 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูเขียน. (ป, วันที่ เดือน). ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนา. 

 

ผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือสารานุกรม. เลมที่. (หนา). 
 สถานท่ีพิมพ: 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 
 
 
 
 
บรรณานุกรม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ธนบุรี. (2542, 12 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 116 ตอนพิเศษ 
    79 ง, หนา 17-18. 
การอางอิง  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ธนบุรี, 2542, หนา 17-18) 
 
 7.  วิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม พรศรี  สุขสวัสดิ์. (2533). เหตุผลในการเลือกเรียนวิชาบรรณารักษศาสตรของ 
    นักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยคร.ู  
    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) 
 

 

ช่ือกฎหมาย. (ป, วัน เดือน). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ ตอนที่, หนา. 

 

ผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับและสาขาวิทยานิพนธ 
 มหาวิทยาลัย. 
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  บทคัดยอวิทยานิพนธจาก 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
ทายชื่อเร่ือง และใหวงเล็บคําวา อัดสําเนา (Mimeographed) พิมพดีด (Typewritten) หรือ
เอกสารไมตีพิมพ (Unpublished manuscript) ไวทายขอความแลวแตกรณี 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 

 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
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 9.  เอกสารการประชุมสัมมนา 
  การลงรายการเอกสารการประชุมสัมมนาใหใชตามลักษณะของเอกสาร เชน ถาอาง
ถึงเอกสารทั้งเลมใชรูปแบบเดียวกับหนังสือ อางถึงบทความใดบทความหน่ึงใชรูปแบบเดียวกับ
บทความในหนังสือ โดยทุกรายการใหลงรายละเอียดของการประชุมไวในวงเล็บทายรายการ 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 พระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.). ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิขา กรุงเทพมหานคร:  
    หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. 
    เสนจาร. ฉบับทอง. ม.ป.ส. เลขที่ 3890/ก/1). 
การอางอิง  (พระธรรมศิริ, 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 เร่ือง กรุงเกาเสียแลว เจาตากมาต้ังเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (2310). 
    กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรไทย.  
    ภาษาไทย. เสนขาว. เลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). 
การอางอิง  (ความทรงจํา เรื่อง กรุงเกาเสียแลว เจาตากมาต้ังเมืองธนบุรี 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  กระดาษฝร่ัง 
 
บรรณานุกรม สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). กรุงเทพมหานคร: หอสมุด 
    แหงชาติ. (กระดาษฝร่ัง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก. เลขที่ 7/ก  
    หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). 
การอางอิง  (สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319) 
 
  10.5  สมุดฝร่ัง 
 
บรรณานุกรม สําเนาคําปรึกษาเรื่องตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144. (2325). 
    กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแหงชาติ. (สมุดฝร่ัง. อักษรไทย. ภาษาไทย.  
    เสนหมึก. เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.1). 
การอางอิง  (สําเนาคําปรึกษาเร่ืองตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144, 2325) 
 
 11.  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและการอางอิงเอกสารอันดับรอง 
  การอางเอกสารอันดับรอง คือ การอางเอกสารที่มีผูกลาวไวในหนังสืออีกเลมหนึ่ง 
โดยผูเขียนมิไดอานหนังสือเลมนั้น สามารถทําได 2 แบบ คือ 
  11.1  ถาใหความสําคัญเอกสารเดิมมากกวา ใหขึ้นตนดวยผูแตงและชื่อเอกสาร
อันดับแรกและใชคําวา อางถึงใน หรือ กลาวถึงใน (cited in) หนาชื่อผูแตง และ ชื่อเร่ืองเอกสาร
อันดับรอง ดังน้ี 
 
บรรณานุกรม ชุติมา  สัจจานันท และสุนทรี  ศุภวงศ. (2528). เยาวชน, บรรณนิทัศนเพ่ือการ 
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    แหงประเทศไทยฯ. 
การอางอิง  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2521 อางถึงใน ชุติมา สัจจานันท และสุนทรี  ศุภวงศ, 
   2528, หนา 48-51) 
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การอางอิง  (Norman, 1993 cited in Cahoon, (Ed.), 1998, p.19) 
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การอางอิง  (Cahoon, (Ed.), 1998, p.19 cited from Norman, 1993) 
 
 12.  การสัมภาษณ 
  ในการสัมภาษณบุคคลใหลงรายการ ดังน้ี 
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การอางอิง  (Ramachandran, 1998, Interview) 
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 13.  โสตทัศนวัสดุ 
  การเขียนรายการอางอิงสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุคลายกับการลงรายการหนังสือโดย
เพ่ิมเติมประเภทของโสตทัศนวัสดุ เชน สไลด ฟลม วีดิทัศน เทปตลับ ฟลมสตริป ไวในวงเล็บ ทายชื่อ
เร่ือง 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม ไพโรจน  เกษแมนกิจ. (อํานวยการผลิต). (ม.ป.ป.). ระบบการจัดเก็บเอกสาร. 
    กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. [วีดิทัศน]. 
การอางอิง  (ไพโรจน  เกษแมนกิจ, ม.ป.ป.) 
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 14.  เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
  การอางถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกสใหใชรูปแบบเดียวกับสิ่งพิมพ แตถาขอมูลมีไมครบ 
ใหลงรายการเทาที่ปรากฏ โดยเพิ่มเติมขอมูลเพ่ือการเขาถึงที่ชัดเจน 
  14.1  การลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 4 สวนดังน้ี 
   14.1.1  ขอมูลระบุรูปแบบของเอกสาร ใสไวในเคร่ืองหมาย [ ] ทายรายการ 
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ผูผลิตฐานขอมูลพรอมทั้งปที่จัดเก็บ (ถามี) การเขียน URL ใหเขียนตามที่ปรากฏทุกประการ ไมวาจะ
เปนอักษรตัวเล็ก ตัวใหญหรือเคร่ืองหมายวรรคตอน 
   14.1.3  วันที่ของเอกสาร ใหลงรายละเอียดใหมากที่สุดตามที่ปรากฏใน
เอกสาร หากเอกสารดังกลาวไมปรากฏวันที่พิมพและเผยแพร และขอมูลที่เผยแพรในระบบออนไลนมี
การเปลี่ยนแปลง รวดเร็ว การระบุวันที่คนคืนหรือวันที่เขาถึงเอกสารจึงเปนหลักฐานสําคัญ การลง
วันที่ใหใชรูปแบบที่นิยมกันคือเอกสารภาษาไทย ใช วันที่ เดือน ป เอกสารภาษาตางประเทศใช เดือน 
วันที่ ป ใสในเคร่ืองหมาย [ ] 
 
 
 
 

 

ผูจัดทํา. (หนาที่ความรับผิดชอบ). (ปท่ีเผยแพร). ช่ือเร่ือง.  สถานที่ผลิต: ผูผลิต.  
 [ประเภทหรือลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]. 
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    คนเม่ือ 3 สิงหาคม 2555, จาก http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ 
    ojs/oasej/sitemap.php. 
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    http://www.library.ucsb.edu./Untangle/Iangston.html. 
การอางอิง  (Longston, 1996) 
 
 
 
 



 70

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 
 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม พันทิพา  มีแตม (ppmeetam@hotmail.com). (2543, 16 พฤษภาคม). 
    หองสมุดอิเล็กทรอนิกส. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง ฐัศแกว  ศรีสด 
    (srisod@hotmail.com). 
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บทท่ี 5 
 

หลักการเขียนบทคัดยอ 
 

ความหมายของบทคัดยอ 
 
 บทคัดยอ (Abstract) คือ ขอความสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับเน้ือหาสําคัญของวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธทั้งเลม เพ่ือใหงายตอผูอานในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ววาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธน้ัน
เกี่ยวของกับสิ่งที่ผูอานสนใจเพียงไร ดังน้ันบทคัดยอจึงควรสั้น กระชับ ใหไดใจความชัดเจน ครบถวน 
แตไมตองใหรายละเอียดอยางครบถวน โดยปกติควรเขียนไมเกิน 150-350 คํา หรือ 1-2 
หนากระดาษ และควรใชคําสําคัญหรือคําเฉพาะ (Keyword) ที่ชัดเจน และสามารถสื่อใหเขาใจถึง
เนื้อหาสําคัญของวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได เพ่ือใหงายตอการคนหาผานทางสื่อสารสนเทศตาง ๆ 
 

โครงสรางของบทคัดยอ 
 
 
หัวขอวิจัย ................................................ (ชื่อหัวของานวิจัย) .............................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
ผูวิจัย ............ (ช่ือของผูวิจัย) .................... ปริญญา .................................. สาขา ....................................... 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารยที่ปรึกษา 1) ................................. 2) ........................................... 
 ปการศึกษา ........................ จํานวน .......... หนา  
 

บทคัดยอ 
 
 ...................................... ( วัตถุประสงคของการวิจัย) ....................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
............................................................ ( วิธีดําเนินการวิจัย) ................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 ...................................... ( ผลการวิจัย) ............................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
................................................................... .................................................................................................................... 
 
คําสําคัญ ........................ ....................... ....................... 
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 หัวขอวิจัย ควรเขียนใหเปนคํานามวลีไมควรเขียนเปนประโยคสมบูรณ ชื่อหัวขอวิจัยควร
กะทัดรัด มีความชัดเจน ทําใหทราบวาจะศึกษาเร่ืองอะไรกับใคร และตองสามารถแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของตัวแปรของปญหานั้นๆ ภาษาที่ใชตองอานเขาใจงาย หากมีศัพทเฉพาะตองเปนศัพท
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ และตองระหวางไมใหซ้ําซอนกับผูอื่น แมวาจะศึกษาในประเด็นที่
คลาย ๆ กันก็ตาม เชน 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 หัวขอวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 
 
 เม่ือแปลหัวขอวิจัยเปนภาษาอังกฤษ ชื่อหัวขอวิจัยควรมีลักษณะดังน้ี 

   ไมใชเคร่ืองหมาย มหัพภาค หรือ เครื่องหมายจุด ( . ) ทายชื่อหัวขอ 

   ไมมีเคร่ืองหมาย อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด (“ ”) หรือ (‘ ’) 
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



 75

   คํานําหนานาม (the, a, an) คําบุพบท (to, from, with, of, over ฯลฯ) หรือ 
สันธานตาง ๆ (and, for, or, nor ฯลฯ) จะตองไมเขียนเปนตัวพิมพใหญ 

   คํานาม คํากริยา คํากริยาชวย คํากริยาวิเศษณ คําคุณศัพท และ คําสรรพนาม
จะตองเขียนเปนตัวพิมพใหญ 
 
เชน 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2 หัวขอวิจัยภาษาอังกฤษ (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย ใหระบุวา ผูวิจัยตองการศึกษาประเด็นอะไรบาง อาจเขียน
เปนขอ ๆ หรือเขียนเปนประโยคบอกเลาตอเน่ืองกันไปก็ได เชน 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.3 วัตถุประสงคการวิจัย (พรศิริ กองนวล, 2555, บทคัดยอ) 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.4 วัตถุประสงคการวิจัย (แอนนา พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 

 
 สําหรับการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ มักเขียนอยูในรูปไวยากรณ
แบบปจจุบันกาลสมบูรณ (Present Perfect Tense = S + has/have + V3) หรืออดีตกาลปกติ 
(Past Simple Tense = S + V2) 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 ……………… 

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

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวในเขตธนบุรีและเขตคลองสาน 2) 
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนในเขตธนบุรีและเขตคลองสาน 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนออนไลน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานธุรกิจ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หาประสิทธิภาพของ
บทเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน 
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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 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.5 วัตถุประสงคการวิจัยภาษาอังกฤษ (แอนนา  พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย ใหอธิบายวาผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
อยางไร ในกรณีที่เปนงานวิจัยเชิงปริมาณใหระบุ ประชากร กลุมตัวอยางวาคือใคร 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 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.6 วิธีดําเนินการวิจัย (แอนนา  พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 
 

 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. 

 เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
ธุรกิจ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2) แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียน 3) แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจ
ของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
ธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 78 คน 
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 สําหรับการเขียนอธิบายวิธีดําเนินการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ มักเขียนอยูในรูปไวยากรณ
แบบอดีตกาลปกติ (Past Simple Tense = S + V2) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.7 วิธีดําเนินการวิจัย (แอนนา  พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 
 
 ผลการวิจัย ใหระบุวา ผูวิจัยไดขอคนพบอะไรบาง โดยใหผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวใหครบทุกขอ ในกรณีที่มีการทดสอบสมมติฐาน ใหระบุวาขอคนพบขอใดเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ขอใดไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไมตองอธิบายเหตุผลวา ทําไมจึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 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. 
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ภาพที่ 5.8 ผลการวิจัย (แอนนา  พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 
 
 สําหรับการเขียนอธิบายวิธีดําเนินการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ มักเขียนอยูในรูปไวยากรณ
แบบปจจุบันกาลธรรมดา (Present Simple Tense = S + V1) หรืออดีตกาลปกติ (Past Simple 
Tense = S + V2) 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 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.9 ผลการวิจัย (แอนนา  พายุพัด, 2555, บทคัดยอ) 
 
 

 ผลการวิจัยพบวา การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
ธุรกิจ ประกอบดวยสวนของระบบจัดการเรียนรู และสวนของเนื้อหาบทเรียนซ่ึงบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 86.63/85.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนอยูในระดับ 
พึงพอใจมาก 

 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. 



บทท่ี 6 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

ความหมายนักวิจัย จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
 นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่
สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เก่ียวของ ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน
และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นเปนหลัก เพ่ือใหสมาชิกในสาขา
วิชาชีพน้ัน ๆ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑที่ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่งไป เพ่ือให
การดําเนินการตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเปนการประกัน
มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2555, หนา 17-23) ไดกําหนดจรรยาวิชาชีพของ
นักวิจัยและแนวทางปฏิบัติสําหรับนักวิจัยที่ดีไวดังตอไปน้ี 
 1.  นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและบุคคลทั่วไป 
  นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบ มีใจเปดกวางทาง
ความคิด ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมและมีความประพฤติอันดีงามสมควรแกตําแหนงหนาที่ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.1 นักวิจัยตองมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอื่น 
   1.1.1 มีความซ่ือสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตกอนการ
ดําเนินงานวิจัย ระหวางการดําเนินงานวิจัย และหลังการดําเนินงานวิจัย รวมถึงการเผยแพร
ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
   1.1.2 ใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือแหลงที่มา
ของขอมูล ความคิดเห็น ผลงาน และถอยคําที่นํามาใชในงานวิจัยอยางถูกตอง ชัดเจน และครบถวน 
   1.1.3 ไมระบุชื่อหัวหนาหนวยงานหรือบุคคลใดเปนที่ปรึกษา หรือผูรวม
โครงการวิจัย โดยไมไดรับคํายินยอมจากบุคคลน้ันกอน 
   1.1.4 เสนอขอมูลและแนวคิดโดยสุจริต เปดเผยและตรงไปตรงมา ในขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
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   1.1.5 ไมขอรับทุนซํ้าซอน เวนแตจะไดรับคํายินยอมจากแหลงทุนใหกระทําได 
และตองแจงใหแหลงทุนทราบดวย 
   1.1.6 ไมจงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยในขอเสนอโครงการวิจัยให
แตกตางกัน โดยหวังใหเขาใจวาเปนคนละโครงการกัน เพ่ือยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแหง 
   1.1.7 ไมจางวานใหผูอ่ืนทําวิจัยให แลวระบุชื่อตนเองเปนผูทําวิจัยและผูนิพนธ 
   1.1.8 ไมสรางผลงานวิจัยอันเปนเท็จ โดยใชขอมูลที่ไมไดเก็บรวบรวมมาจริง 
และวิเคราะหสรุปผลใหเปนไปตามความประสงค 
   1.1.9 ไมใสชื่อบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการวิจัยโดยหวังใชตําแหนงหรือ
ชื่อเสียงของบุคคลน้ัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหไดรับทุนวิจัย หรือเพ่ือจูงใจใหสํานักพิมพหรือวารสารตีพิมพ
บทความหรือรายงานวิจัย 
  1.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ 
   1.2.1 ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือขอตกลงในสัญญาที่ไดลงนามไวแกแหลงทุนและ
หนวยงานตนสังกัด 
   1.2.2 ไมละทิ้งหรือยกเลิกการดําเนินงานวิจัยโดยไมมีเหตุผลอันควร 
   1.2.3 มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย โดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งผลที่จะเกิดแกสังคมเปนหลัก ไมใชผลงานวิจัยไปในทางที่ไมถูกตอง เชน การทําลาย
ผูอื่น และบิดเบือนความจริง เปนตน 
  1.3 นักวิจัยตองมีใจเปดกวางทางความคิด 
   1.3.1 ยินดีรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอติติง และคําวิจารณเชิงวิชาการ
จากเพ่ือนรวมงานและผูอื่น ดวยใจที่เปนกลาง 
   1.3.2 แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณผลงานของผูอ่ืนดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ และไมลบหลูนักวิจัยอื่น 
  1.4 นักวิจัยตองมีความยุติธรรม 
   1.41 มีความเปนธรรมในการใหนํ้าหนักความรับผิดชอบในระหวางผูรวมวิจัย
เกี่ยวกับเน้ืองาน การกําหนดชื่อเร่ือง และจํานวนบทความวิชาการที่จะตีพิมพ รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับ
ในความเปนผูนิพนธรวมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ โดยมีการตกลงที่ชอบดวยเหตุผล และยอมรับกันใน
คณะวิจัย 
   1.4.2 มีความโปรงใสในการแบงคาใชจายเพ่ือการวิจัยในระหวางผูรวมวิจัย 
จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เพ่ือใหผูรวมวิจัยสามารถทําวิจัยใน
สวนที่แตละคนรับผิดชอบไดจนสําเร็จ จัดสรรคาตอบแทน สิทธิหรือผลประโยชนที่ได (ถามี) ใหผูรวม
วิจัยอยางเที่ยงธรรมและเปนที่ยอมรับดวยเหตุและผล 
   1.4.3 ไมนําสวนหนึ่งสวนใดของการวิจัยที่ไดตกลงและดําเนินงานรวมกันใน
คณะวิจัย เชน ขอมูลหรือตัวอยางที่ศึกษากระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ เปนตนไปใชประโยชนใน
ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือผลประโยชนสวนตน อาทิ ขอทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่น ตีพิมพรายงานวิจัย
โดยระบุเฉพาะชื่อตนเปนผูนิพนธ จดสิทธิบัตรโดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหนา
โครงการวิจัย 



 81

  1.5 นักวิจัยตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมวิจัย 
   1.5.1 ประพฤติตนเปนคนดีมีคุณธรรม สมควรแกตําแหนงหนาที่ 
   1.5.2 เปนแบบอยางที่ดีแกนักวิจัยอ่ืนๆ ในการคิดคนควา หาเหตุผลในการทํา
วิจัย เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมที่เปนประโยชนทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา 
   1.5.3 คงไวซึ่งความถูกตองและเที่ยงธรรม ไมประนีประนอมจนทําใหผล
งานวิจัยดอยคุณคา 
   1.5.4 พัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและสงเสริมใหผูรวมวิจัยใน
คณะและนักวิจัยอ่ืนๆ พัฒนาความรูความสามารถในการวิจัย ใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนในการ
สรางสรรคความรู ชี้แนะและแกปญหา รวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 
   1.5.5 กระตุนจูงใจใหผูรวมวิจัยในโครงการปฏิบัติตามและรักษาไวซึ่งจรรยา
วิชาชีพวิจัย 
 2. นักวิจัยพึงทําวิจัยอยางเต็มความสามารถดวยความเสียสละ ขยัน และอดทน 
  นักวิจัยตองทุมเททําวิจัยอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความขยันและอดทน อุทิศ
เวลาเพ่ือการวิจัยอยางตอเน่ืองและเพียงพอ เพื่อใหงานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงคภายในกรอบเวลา
ที่กําหนด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
  2.1 ทุมเทความรู ความสามารถ และประสบการณในศาสตรที่เก่ียวเน่ืองกับเร่ืองที่
วิจัย เพ่ือใหงานวิจัยกาวหนา ไดผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของประชาคมวิจัย 
  2.2 อุทิศเวลาเพ่ือการวิจัยอยางตอเน่ืองเพียงพอ และดวยความขยันและอดทน 
เพ่ือใหงานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงคภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
  2.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความเขาใจในงานวิจัยกับ
ผูรวมงานและนักวิจัยอื่นๆ เพ่ือสรางความเขมแข็งแกงานวิจัย และสรางเครือขายความรวมมือให
ผลงานวิจัยเกิดประโยชนทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมมากยิ่งขึ้น 
 3. นักวิจัยตองมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
  นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมยอมสูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ ตองนําเสนอ
ผลงานวิจัยตามความเปนจริง และเสนอแนะอยางตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  3.1 มีอิสระทางความคิด และเสรีภาพทางวิชาการในการทํางานวิจัย เพ่ือรักษามาตร
บานวิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรม รวมทั้งเกียรติคุณของนักวิจัย 
  3.2 ไมยอมใหผลประโยชนทางการเงิน และผลประโยชนทับซอนอื่นใด มาทําให
สูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ หรือมาทําใหการดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัยเบี่ยงเบน
หรือผิดไปจากความเปนจริง 
  3.3 รายงานขอคนพบจากการวิจัยตามความเปนจริง และเสนอแนะดวยแนวคิดที่
เปดเผย ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ 
  3.4 ไมเผยแพรผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเปนจริงและตองคํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดตามมา จากการนําเสนอรายงานการวิจัยสูสาธารณชนดวย 
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 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนคน สัตว พืช สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม 
  นักวิจัยตองทําวิจัยดวยจิตสํานึกวา จะไมกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอสิ่งที่
ศึกษา ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต ตองดําเนินการวิจัยอยางรอบคอบ ระมัดระวัง และเปยม
ดวยคุณธรรมในการทําวิจัยที่เก่ียวของกับคน สัตว พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสิ่งแวดลอม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
  4.1 พึงตระหนักวา การใชคนหรือสัตวเปนหนวยทดลองตองกระทําในกรณีที่ไมมี
ทางเลือกอื่นเทานั้น 
  4.2 ดําเนินงานวิจัยดวยสติปญญา ความรอบคอบ ระมัดระวัง และเปยมดวย
คุณธรรมในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดลอม โดยตองปองกันอันตรายหรือความเสียหายในทุกขั้นตอน และทุกระยะของการวิจัย และ
ตองรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกสิ่งที่ศึกษา รวมทั้งที่จะเกิดแกตนเองดวย 
  4.3 มีมาตรการในการดูแล จัดเก็บ รักษาสิ่งที่ใชในการศึกษาหรือทดลอง และ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค แมลง การแพรกระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ถูกดัดแปลงทาง
พันธุกรรม มลพิษ และอื่นๆ รวมทั้งมีมาตรการในการกําจัดมลพิษ ของเสียและสิ่งที่อาจเปนอันตราย
ใดๆ อันเปนผลมาจากการศึกษาหรือทดลอง เพ่ือมิใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอคน สัตว พืช 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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 ชื่อปริญญา: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
  Master of Education (Curriculum and Instruction) 
 
3.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
 ชื่อหลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
  Master of Arts in Thai Studies 
 ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) 
  Master of Arts (Thai Studies) 
 
4.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
 ชื่อหลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
  Master of Arts in Social Sciences for Development 
 ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) 
  Master of Arts (Social Sciences for Development) 
 
5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 ชื่อหลักสูตร: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  Master of Business Administration 
 ชื่อปริญญา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  Master of Business Administration 
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6.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คํารองตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ขอสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 

วันท่ี ………………… เดือน ………………………………………… พ.ศ. …………………… 
 ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง.………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว ………………………………………………… 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา ………………………… ระดับ � ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา ……………………………………………………… 

� ภาคปกติ        � ภาคพิเศษ         � ศูนย …………………………………         
มีความประสงคขอสอบ � หัวขอ � เคาโครง � หัวขอและเคาโครง  

� วิทยานิพนธ � การคนควาอิสระ   

� การวิจัยเชิงปริมาณ � การวิจัยเชิงคุณภาพ   
 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

(ลงช่ือ) ………………………………………………………..นักศึกษา 
ฝายทะเบียนและประมวลโครงการบัณฑิตศึกษา 
  สามารถขอสอบได  ไมสามารถขอสอบได  เน่ืองจาก……………………………....……………………………………………………………………….. 
 

(ลงช่ือ)  ……………………………………………… ………/………/…………. 
 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 

  สมควรพิจารณาใหสอบ � หัวขอ � เคาโครง � หัวขอและเคาโครง 

 � วิทยานิพนธ � การคนควาอิสระ 

 � อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………… 
(ลงช่ือ) ………………………………………………………..อาจารยท่ีปรึกษา 
(ลงช่ือ) ………………/…………………../………………..อาจารยท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการสอบ 
1. ประธานกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ                       ลงนามรับทราบ 
 ช่ือ-สกุล ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………/………/…………. 
2. กรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 ช่ือ-สกุล ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. ………/………/…………. 

 

 กําหนดสอบวัน……………………………… ที่……………… เดือน………………………………………………… พ.ศ. ……………………… เวลา…………………………… 
 

ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 

  เห็นควรอนุมัติ      � ไมเห็นควรอนุมัติ                        (ลงช่ือ)  ……………………………………………… ………/………/…………. 
  อื่นๆ ………………………………………………  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 
ความเห็นคณบด ี
  อนุมัติ  
  ไมอนุมัติ  เน่ืองจาก……………………………....……………………………………………………………………….. 
    (ลงช่ือ) ……………………………………………… ………/………/…………. 
                              คณบด ี
บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 

 � ทราบ มอบฝายงานธุรการดําเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา และขอคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 

 � อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (ลงช่ือ) …………………………………………… ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
         ……………/……………/……………… 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา � พิจารณาโดยการประชุม � พิจารณาโดยหนังสือเวียน  

ผลการพิจารณา � อนุมัติ      � ไมอนุมัติ   วันที่ ……. เดือน ..............………………. พ.ศ. ………………… 
คําส่ังมหาวิทยาลัย เลขที่ ……………………………. วันที่ ……………… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ………………………. 
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บฑ. 13 
         รับเร่ืองวันที่ ………………………………………………… 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 
 

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

 ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว …….…………………….…… 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา ………………………… ระดับ � ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา ……………………………………………………. 

� ภาคปกติ        � ภาคพิเศษ         � ศูนย …………………………………         

มีความประสงคจะขอแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา � วิทยานิพนธ � การคนควาอิสระ 
 
ช่ือเร่ือง ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ในการน้ีขาพเจาไดติดตอกับกรรมการที่ขอแตงตั้งคร้ังน้ีแลว และกรรมการทุกทานไมขัดของ 

 �  ไดแนบประวัติและผลงานของอาจารยที่ปรึกษา  � วิทยานิพนธ � การคนควาอิสระ   มาดวยแลว 
 

 รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ    ลงนามอาจารยท่ีปรึกษา 
             วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 

1. ……………………………………………… ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาหลัก � วิทยานิพนธ � การคนควาอิสระ  ......……………………………………….. 

2. ……………………………………………… ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษารวม � วิทยานิพนธ � การคนควาอิสระ  …………………………………………….. 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… นักศึกษา 
 

ขอมูลปริมาณงานของผูไดรับเสนอเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 

1. ……………………………………………… จํานวนวิทยานิพนธท่ีกําลังใหการปรึกษา ……………… เร่ือง ซึ่งรวมท้ังท่ีกําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม ……..………… เร่ือง 

  จํานวนการคนควาอิสระที่กําลังใหการปรึกษา ……… เร่ือง ซึ่งรวมท้ังที่กําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม ……… เร่ือง 
2. ……………………………………………… จํานวนวิทยานิพนธท่ีกําลังใหการปรึกษา ……………… เร่ือง ซึ่งรวมท้ังท่ีกําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม …………..…… เร่ือง 
  จํานวนการคนควาอิสระที่กําลังใหการปรึกษา ……… เร่ือง ซึ่งรวมท้ังที่กําลังปรับปรุงเลมหลังสอบปดเลม ……… เร่ือง 
 

ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 

 � เห็นควรอนุมัติ  � อื่นๆ  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (ลงช่ือ) ………………………………………………… ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 
          ......…………./…….…………/…………….  
ความเห็นของคณบดี 

 � อนุมัติ   � ไมอนุมัติ เน่ืองจาก ………….……………………………………………………………………………………………… 
 

 (ลงช่ือ) ………………………………………………… คณบดี 
          ......…………./…….…………/……………. 
         

บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 

 �  ทราบ มอบฝายงานธุรการดําเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา และขอคําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 �  อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    (ลงช่ือ) ……………………………………………………… ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
             .......…………/………………../………………… 
หมายเหตุ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอยางนอย 2 คน อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ มี 2 คน และตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระอยางนอย 1 คน 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา � พิจารณาโดยการประชุม � พิจารณาโดยหนังสือเวียน  

ผลการพิจารณา � อนุมัติ      � ไมอนุมัติ   วันที่ ……. เดือน ..............………………. พ.ศ. ………………… 
คําส่ังมหาวิทยาลัย เลขที่ ……………………………. วันที่ ……………… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ………………………. 
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บฑ. 15 
         รับเร่ืองวันที่ ………………………………………………… 

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  
 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

(ลงช่ือ)  ……………………………………………… นักศึกษา 
ฝายทะเบียนและประมวลโครงการบัณฑิตศึกษา 
   สามารถขอสอบได   ไมสามารถขอสอบได  เน่ืองจาก……………………………....……………………………………………………………………….. 

(ลงช่ือ)  ……………………………………………… ………/………/…………. 
ความเห็นคณะกรรมการควบคุม 

 � สมควรพิจารณาใหสอบ � อื่นๆ ................................................................................................. 
   กรรมการควบคุมลงนาม 
1. …………………………………………………………… ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  …………………………………………………………  
2. …………………………………………………………… กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ………………………………………………………… 
มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 
 ผลจากการประชุม เม่ือวันที่ ……………… เดือน ………………………………………… พ.ศ. …………………… คณะกรรมการมีมติดังน้ี 

 � สมควรอนุมัติใหสอบ และเสนอช่ือกรรมการสอบ ดังน้ี 
                  กรรมการสอบลงนามรับทราบ  
1. …………………………………………………………………………………………… ประธานกรรมการ  ……………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………… กรรมการ   ……………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………… กรรมการ   ……………………………………………………………… 
 โดยจัดสอบ  วัน ……………………… ท่ี ………… เดือน ………………………………… พ.ศ. ………………… เวลา ………………... 
 

 � ความเห็นอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ลงช่ือ) …………………………………………… ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 
          ……………/…..…………/…………… 
ความเห็นคณบด ี

 � อนุมัติ  � ไมอนุมัติ  เน่ืองจาก……………………………....…………………………………………………… 
 

   (ลงช่ือ) ……………………………………………… ………/………/…………. 
                   คณบดี 
บันทึกหลักฐานการชําระเงิน 
     ชําระคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ คร้ังละ 3,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ …… เลมท่ี ………… ลงวันที่ ………… 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………………… ฝายการเงิน 
บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 

 � ทราบ มอบฝายงานธุรการดําเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา และขอคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 

 � อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………… 
(ลงช่ือ) …………………………………………… ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 

         ……………/……………/…………….. 

มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา � พิจารณาโดยการประชุม � พิจารณาโดยหนังสือเวียน  

ผลการพิจารณา � อนุมัติ      � ไมอนุมัติ   วันที่ ……. เดือน ..............………………. พ.ศ. ………………… 
คําส่ังมหาวิทยาลัย เลขที่ ……………………………. วันที่ ……………… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ………………………. 
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บฑ. 16 
         รับเร่ืองวันที่ ………………………………………………… 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แบบสงตนฉบับเพื่อตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว …………………………………………

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา ………………   สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………………………   

ชื่อเร่ือง  � วิทยานิพนธ � การคนควาอิสระ 

 ภาษาไทย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอสงตนฉบับ เพื่อใหโครงการบัณฑิตศึกษาตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 
 

 เบอรโทรศัพท ............................................................                         (ลงช่ือ) ………………………………………………… นักศึกษา 

 อีเมล/เฟสบุค .............................................................                         ………………/………………/……………. 
 

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (ทุกทาน) 

 � ผลงานเสร็จสมบูรณ/เห็นชอบดานเน้ือหา รูปแบบ และบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

 � อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. (ลงชื่อ) ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาหลัก       2. (ลงช่ือ) ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษารวม 
 (…………….…………………………………)           (…………….…………………………………) 

 

ความเห็นของประธานหลักสูตร 

 � ผลงานเสร็จสมบูรณ/เห็นชอบดานเน้ือหา รูปแบบ และบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ    � อ่ืนๆ ………………..……………………… 
 

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

รับตรวจวันที่ ……………………../……………………./…………………………. 

ตรวจครั้งที่ 1 � ผาน      � ใหแกไข 
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………… 
         ..………/…………/………… 
 
รับตรวจวันที่ ……………………../……………………./…………………………. 

ตรวจครั้งที่ 2 � ผาน      � ใหแกไข 
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………… 
         ..………/…………/………… 

รับตรวจวันที่ ……………………../……………………./…………………………. 

ตรวจครั้งที่ 3 � ผาน      � ใหแกไข 
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………… 
         ..………/…………/………… 
 
รับตรวจวันที่ ……………………../……………………./…………………………. 

ตรวจครั้งที่ 4 � ผาน      � ใหแกไข 
ดังนี้ …………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………… 
         ..………/…………/………… 

หมายเหตุ นักศึกษาติดตามผลหลังยื่นคํารอง 3 วัน ไมนับวันหยุดราชการ 
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บฑ. 17 
         รับเร่ืองวันที่ ……………………………………………. 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แบบการตรวจบทความวิจัยหรือบทความ 
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

 
 

ชื่อบทความวิจัย/ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ………………………………………………………………..…………….………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อนักศึกษาผูเขียนบทความ …………………………………….……………………….……………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อผูตรวจบทความวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ซึ่งเปน           ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ               ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 
ความเห็น  ไมผาน ใหปรับแกและสงใหตรวจใหม  ดังน้ี 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
     ลงนาม ……………………………………………  ……………/………………/…………… 
  ผาน โดยใหแกไขเล็กนอยกอนนําเผยแพร ดังนี้ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
     ลงนาม ……………………………………………  ……………/………………/…………… 
  ผาน 
 
 
     ลงนาม ……………………………………………  ……………/………………/…………… 
 
หมายเหต ุ

รูปแบบการเขียนบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพื่อเผยแพร 
 กรรมการวิชาการโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดรูปแบบการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ 
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ พรอมบทคัดยอของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเผยแพร โดยให
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตอไปนี้ 
 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
 2. ชื่อผูวิจัยภาษาไทยและชื่อผูวิจัยภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดยอของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4. ความนํา 
 5. วัตถุประสงคของการศึกษา (ควรระบุเปนขอๆ และขยายความ) 
 6. วิธีการศึกษา (สรุปวิธีการวิจัย) 
 7. ผลและวิจารณ (สรุปผลเปนขอๆ ตามวัตถุประสงค พรอมอภิปราย หรือวิจารณวาสอดคลองหรือแตกตางจากทฤษฎีหรือ 
     งานวิจัยของใครที่ทําไวบาง) 
 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 
         รับเร่ืองวันที่ ………………………………………………… 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แบบสงเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว ………………………………………… 

เปนนักศึกษาภาค � ปกติ   � พิเศษ  รุนปการศึกษา ………………… สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………. 

ขาพเจาขอสง � เลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม 

  � แผน CD บันทึกขอมูลที่ตรงตามเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ทุกประการ รวมทั้งมีบทความ 
      ซึ่งปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวในแผน CD  

  � บทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่ผานการตรวจอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ แลว 
 

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอใหโครงการบัณฑิตศึกษาดําเนินการขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิตใหแกขาพเจาดวย 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………… นักศึกษา 
              ……………/……………/………….. 
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 � เห็นสมควรดําเนินการสงเลมสมบูรณ  � อ่ืนๆ …………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
              ..………………/…………………/……………… 
ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 

 � เห็นชอบใหสงเลมสมบูรณ   � อ่ืนๆ …………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                         ..………………/…………………/……………… 
ความเห็นคณบด ี

 � เห็นชอบใหสงเลมสมบูรณ   � อ่ืนๆ …………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                         ..………………/…………………/……………… 
บันทึกของผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 

� มอบฝายงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของหลักฐานที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
     และการสําเร็จการศึกษา แลวดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาใหถาคุณสมบัติครบ 

 � อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                         ..………….……/…………………/……………… 
บันทึกของฝายงานทะเบียนและประมวลผล 

 � ทราบ และดําเนินการแลวดังนี้ 1. ……………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………… 

 � อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                         ...………………/…………………/……………… 
เจาหนาที่ผูตรวจเลมและแผน CD 

 � ตรวจสอบแลว เลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ กับแผน CD ถูกตองตรงกัน 

 � ตรวจสอบแลว มีการแกไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                         ...………………/…………………/……………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางการเขียนบทความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน  

สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 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 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน ใหมีคุณภาพอยู ในระดับดีมาก 2) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื ่อง 
ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที ่เ ร ียนรู โดยใช หนังส ืออิเล็กทรอนิกส เรื ่อง 
ครอบครัวอบอุ นภูมิคุ มกันของเยาวชนกับการ เรียนรู ปกติ กลุ มต ัวอยางที ่ใช ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน รวม 50 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน แบ บวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออิเ ล็กทรอนิกสมี คุณภาพในระดับ ดีมาก  (คาเ ฉลี่ย  4.65) 2) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพเทากับ 84.08/87.76 3) คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิท างการ เรียนของนักเรียนที่ เ รียน รู
ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส สูงกวาการเรียนรูปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 
**  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ตัวอยางการเขียนบทความวิจัย 
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บทนํา 

         ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญและมีความหมายอยางย่ิงตอชีวิตมนุษยและสังคม นับไดวาเปนสถาบันที่เปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนาสมาชิกใหเติบโตเปนประชากรของสังคมที่มีคุณภาพ หากครอบครัวไดรูจักบทบาทหนาที่ของตน
และกระทําตามบทบาทหนาที่ของครอบครัวไดอยางสมบูรณแลว จะมีภูมิคุมกันไมใหเกิดปญหาในครอบครัวและ
กลายเปนปญหาของสังคม ปญหาครอบครัวนั้นมีสาเหตุมาจากคนในครอบครัวเองเปนสําคัญ การที่ไมอาจปรับตัวใหเขา
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน สงผลกระทบใหคนในครอบครัวไมอาจทําหนาที่และบทบาทของตน
ไดอยางสมบูรณ  ปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย การมีเพศสัมพันธในวัยอันไมสมควร วัยรุนสวนใหญ
ขาดความรูและทักษะในการแกปญหาเรื่องเพศ เส่ียงตอการประพฤติในทางไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาครอบครัวที่เกิด
จากความไมพรอมตางๆ เชนปญหาการหยาราง ความไมพรอมที่จะเปนพอและแมไดอยางสมบูรณเนื่องจากวุฒิภาวะและ
อายุ กอใหเกิดปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในวัยรุน ซ่ึงนําไปสูการทําแทง ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบตามมา
มากมายทั้งตอครอบครัวและสังคมตอไปในอนาคต (เบญจพร ปญญายงค, 2553, หนา 1) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล

ศึกษาน้ัน มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู ทักษะในการสรางเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผูอ่ืน 

การปองกันและปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพอยางถูกวิธี ทักษะในการดําเนินชีวิตการตัดสินใจและการแกปญหา 
เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเปนการมุงเนนการเรียนรูทางปญญา 
เพื่อวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็ง ความรูความเขาใจในการปรับตัวในชวงวัยของตนเอง คิดแกปญหา การประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 2) 
 ปญหาสําคัญในการจัดการเรียนการสอนสวนหน่ึงเกิดจากปญหาดานการจัดเก็บเอกสาร หนังสือ ตํารา
เรียนและส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ ไมเปนระบบ ขาดเครื่องมือและอุปกรณในการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่เปนรูปแบบกระดาษเมื่อเวลาผานไปเอกสารจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณการใชงาน
สงผลใหเกิดปญหาดานพื้นที่ในการจัดเก็บ เมื่อเอกสารมีการเคล่ือนยายไมจัดเก็บไวตามเดิม ทําใหสูญหายหรือชํารุด 
เกิดปญหาในการใชงาน คือตองใชเวลานานในการคนหา รวมทั้งงบประมาณในการซอมแซมหรือซื้อใหม ทําใหไม
เอ้ืออํานวยตอกระบวนการเรียนการสอน ปญหาอีกประการหน่ึงคือ ขาดการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนใหม ๆ การ

เรียนการสอนไมเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เนนการทองจํา แตไมเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและการคิดริเริ่มสรางสรรค 

(จรินทร สีบุดดี, 2552, หนา  2) 
 ในปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทและมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย คอมพิวเตอร
สามารถเปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนใน
กระบวนการเรียนการสอนอีกทางหน่ึงเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเรียน ซึ่งชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เห็นไดวาเทคโนโลยีจึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะรองรับการพัฒนาดานการศึกษาไดเปนอยางดี 
ผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดพัฒนาโปรแกรมที่มีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดขอจํากัดตาง ๆ จาก
การอานหนังสือปกติและลดปญหาในดานงบประมาณในการซื้อ คนหาไดงายในทันทีที่ตองการ สะดวก รวดเร็ว 
ทันเวลาเนื่องจากขอมูลตาง ๆ ถูกบันทึกลงในแผนซีดีซึ่งเก็บงายและพกพาสะดวก สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
ไดตลอดเวลา ใชไดทั้งในรูปแบบการอานและนําเสนอในลักษณะของมัลติมีเดียโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง ชวย
ครูผูสอนใหสามารถสอนผูเรียนไดทีละมาก ๆ ชวยในการตอบสนองการเรียนรูแบบ e - Learning และโปรแกรมที่
ผูวิจัยนํามาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน คือโปรแกรม I love library 
เนื่องจากเปนโปรแกรมที่แจกฟรีและคุณสมบัติตาง ๆ ของโปรแกรมนาสนใจ เชน การใชมัลติมีเดีย ขั้นตอนการใชที่
งาย การแสดงผลรวดเร็ว ฯลฯ (โอเพนเซิรฟ, 2551, หนา 10) 
 เพื่อใหผูเรยีนจะไดรับความรูความเขาใจในการปรับตัวในชวงวัยของตนเอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห 
การเผชิญกับปญหา การคิดแกปญหา การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สรางคานิยม ความเชื่อที่ถูกตองเก่ียวกับเรื่อง
การมีเพศสัมพันธรวมทั้งความรูความเขาใจในเรื่องของการสรางครอบครัวอบอุน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ ประโยชน

และความจําเปนในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ
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นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 โดยใชโปรแกรม I love library เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสามารถเรียนซํ้าหรือทบทวนบทเรียนไดตามที่ตองการ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชนมีคุณภาพใน
ระดับดีมากทั้งในดานเน้ือหาและเทคโนโลย ี 
 2. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เม่ือแยกเปนรายดานดังนี้ 
 2.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูไมตํ่ากวารอยละ 80 

 2.2 ประสิทธิภาพของผลการเรียนรูไมตํ่ากวารอยละ 80 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่เรียนรูโดยใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชนกับการเรียนรูปกต ิ
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  
2555 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จํานวนนักเรียน 93 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  
2555 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งนักเรียนแตละหองเรียน มีผลการเรียนไมแตกตางกันเน่ืองจากทางโรงเรียน
ไดจัดนักเรียนในแตละหองเรียนคละผลการเรียนออน ปานกลาง และเกง เรียนรวมกัน จํานวน 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 25 คน รวม 50 โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) โดยใชหองเรียน
เปนหนวยในการสุม 
 2. เนื้อหาวิชาที่ใชในการศึกษาวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา  ไดแก การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา  เรื่อง ครอบครัว

อบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ประกอบดวย 5 เรื่องคือ ชีวิตและครอบครัว

ศึกษา เพศศึกษาและการคบเพื่อนตางเพศ วัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ การเร่ืองการแตงงานและตั้งครรภ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
 3. ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) 
โดยใชรูปแบบการวิจัยที่มีกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีการทดสอบกอนเรียนและการสอบหลังเรียน 
(randomized control group posttest design) ลักษณะแบบแผนการทดลอง (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538, หนา 
62) 

 4. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
  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 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
จํานวน 25 เครื่อง ติดตั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน 
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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 ชี้แจงรายละเอียดใหนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1  ที่เปนกลุมทดลองที่ 1ใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสและวิธีการศึกษาบทเรียนในแตละเลม รวมทั้งวันเวลาที่จะทําการทดลองใหผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 ซ่ึง
เปนกลุมตัวอยางเขาใจโดยละเอียด 
  4.5 ทําการทดลองตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี ้
   4.5.1 ผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 เรียนโดยการจัดการเรียนรูที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 เขาหองเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งไดลงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกสไวแลว จํานวน 25 เครื่อง 1 คน ตอ 1 
เครื่อง เพื่อทดลองใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน ประกอบดวย 
5 หนวยการเรียนคือ หนวยที่ 1 เร่ืองชีวิตและครอบครัวศึกษา หนวยที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาและการคบเพื่อนตางเพศ 

หนวยที่ 3 เร่ืองวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ หนวยที่ 4 เร่ืองการแตงงานและตั้งครรภ หนวยที่ 5 เรื่องโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 
   4.5.2 ดําเนินการสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เร่ือง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 โดยครูผูสอนชี้แจงรวมทั้งอธิบายกระบวนการเรียนและมีการ
ทดสอบกอนเรียน 
   4.5.3 เม่ือส้ินสุดการทดลองแลว ใหผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ทําแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 50 ขอ 
   4.5.4 เก็บขอมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 1 จํานวน 2 หองเรียน ไดแก กลุมทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/3 และกลุมทดลองที่ 2 
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ¼ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่ผู วิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพในระดับดีมากโดยมีคาเฉล่ีย เทากับ (X  = 4.65) ดังนี้ 
  1.1 ดานเนื้อหา พิจารณาเปนรายดาน ดานเนื้อหาสาระ ดานแผนการสอน ดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ พบวา มีคุณภาพในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ (X  = 4.66) 
  1.2 ดานเทคโนโลยี พิจารณาเปนรายดาน ดานภาพและเสียง ดานตัวอักษรและสี ดานการจัดการใน
บทเรียนและดานการนําเสนอ พบวา มีคุณภาพในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ (X  = 4.65)  
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหมีประสิทธิภาพเทากับ 84.08/87.52 อยูในเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง 
ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 จากการจัดการเรียนรูดวย
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการเรียนรูปกติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ดานเน้ือหาและเทคโนโลยี ภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (X  = 4.65) 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน  
 สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและเทคโนโลยี 
 

ที่ รายการประเมิน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

X  S.D. แปลผล 
ดานเนื้อหา 
1. ดานเนื้อหาสาระ 4.74 0.08 ดีมาก 
2. ดานแผนการสอน 4.60 0.08 ดีมาก 
3. ดานแบบฝกหัด 4.69 0.08 ดีมาก 
4. ดานแบบทดสอบ 4.66 0.06 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.04 ดีมาก 
ดานเทคโนโลยี 
1. ดานภาพและเสียง 4.64 0.11 ดีมาก 
2. ดานตัวอักษรและสี  4.56 0.08 ดีมาก 
3. ดานการจัดการในบทเรียน 4.63 0.07 ดีมาก 
4. ดานการนําเสนอ 4.61 0.11 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.65 0.07 ดีมาก 
 
  1.1 ความเหมาะสมดานเนื้อหา ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ  (X  = 4.66) ความเหมาะสมดานเทคโนโลยี ประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลย ีโดยรวมอยูในระดับดีมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ (X  = 4.65) 
 2. ประสิทธิภาพของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เร่ือง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยมีรายละเอียดของการ
พัฒนา ดังน้ี 
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ตารางที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ เยาวชน 
  สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 
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1. กลุมเดี่ยว 3 คน  

คะแนนรวม 20 21 20 22 22 105 114 
 

รอยละ 
66.67 70.00 66.67 73.33 73.33 

(E1) 
70.00 

(E2) 
76.00 

2. กลุมยอย 9 คน  
คะแนนรวม 66 71 68 65 73 343 358 

 
รอยละ 

73.33 78.89 75.56 72.22 81.11 
(E1) 

76.22 
(E2) 

79.56 
3. ภาคสนาม 25 คน   
คะแนนรวม 203 207 211 214 216 1051 1094 

รอยละ 
81.20 82.80 84.40 85.60 86.40 

(E1) 
84.08 

(E2) 
87.52 

 

  2.1 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ

เยาวชน สําหรับนัก เร ียนชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1 จากกลุมทดลองแบบเดี่ยว จํานวน 3 คน มี
ประสิทธิภาพ E1 = 70.76, E2 = 76.00 น่ันคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ยังไมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2.2 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ 

เยาวชน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1จากกลุมทดลองแบบกลุม จํานวน 9 คน มีประสิทธิภาพ E1 = 
76.22, E2 = 79.56 นั่นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน 
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ยังไมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2.3 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ

เยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นป ระกาศนียบัตรวิชาชีพ  1 จากกลุมทดลองภาคสนาม จํานวน 25 คน มี
ประสิทธิภาพ E1 = 84.08, E2 = 87.52 น่ันคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน 
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับจัดการ 
การเรียนรูปกติ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน ภูมิคุมกันของ 

  เยาวชน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูดวยหนังสือ 
  อิเล็กทรอนิกสกับจัดการการเรียนรูปกติ 
 

วิธีการสอน N X  S.D. 
t-test 

t df Sig 
การจัดการเรียนรูปกติ 25 33.92 5.39 

8.43 48 .000 
การจัดการเรียนรูที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 25 43.88 2.40 

Levene’s test : F = 10.34 , Sig = .00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวาการจัดการ
เรียนรูปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการหาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของเยาวชน 
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 พบวาระดับคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับคุณภาพ ดี
มาก ทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี ซึ่งคะแนนเฉล่ียในการประเมินสูงกวาระดับ 4.50 เน่ืองจาก 
  1.1 ในการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานเนื้อหาและเทคโนโลยี  ผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและ
เทคโนโลยีไดใหคําแนะนําดานเน้ือหาวิชา การสรางแบบฝกหัดและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขั้นตอนการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส การปรับองคประกอบตาง ๆ การปรับขนาดภาพ สีของภาพที่ใหประกอบเน้ือหาในเลม 
องคประกอบตาง ๆ การบรรจุคลิปวิดีโอใหเหมาะสมกับความจุของโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส
และการบันทึกแบบฝกหัดทายบทในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป พรอมทั้งเปนผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือและ
ตรวจแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานเทคโนโลยี หนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน 
 2. จากผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่องครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันของ
เยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 พบวาการหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลองที่ใชในการวิจัย กลุม
ทดลองที่ 1 รวมทั้งหมด 5 เลม เทากับ 84.08/87.52 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เน่ืองจาก 
  2.1 ในขั้นตอนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส

รวมทั้งเกณฑในการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหา วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน ไดแก เรื่องชีวิตและครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและการคบเพื่อนตางเพศ วัยรุนกับพฤติกรรม
ทางเพศ การเร่ืองการแตงงานและตั้งครรภ โรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยศึกษาหนังสือ ตํารา ในรายวิชาสุขศึกษา
และเลือกจัดพิมพเ น้ือหา ภาพประกอบและคลิปวิดีโอบรรจุไวในหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชเกณฑการหา
ประสิทธิภาพของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547, หนา 125–126) โดยทําการดําเนินการทดลองครั้งที่ 1โดยการหา
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยวกับนักเ รียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/1 จํานวน 3 คน ซ่ึงผลปรากฏวาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขคือ (1) ปรับฟอนทตัวอักษรใหอานงายขึ้น
โดยใชชนิดตัวอักษรทั่วไป (2) ปรับปรุงสีพื้นหลังใหสีออนลงและปรับขนาดตัวอักษรใหเดนชัดพรอมทั้งเนนเนื้อหาที่
ตองการเนนโดยปรับตัวอักษรใหเปนตัวหนา (3) ปรับขนาดไฟลของแบบฝกหัดทายเลมใหเล็กลง ในการดําเนินการ
ทดลองครั้งที่ 2 โดยการหาประสิทธิภาพแบบกลุม กับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/1 จํานวน 9 คน ซึ่งผล
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ปรากฏวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขคือ (1) ปรับลดขนาด
และความจุคลิปวิดีโอที่ประกอบในแตละเลมโดยเลือกใชไฟลวิดีโอนามสกุล .AVI และ .WMA ซ่ึงสามารถทําใหขนาด
ของวิดีโอเล็กลง ทําใหเวลาพลิกหนาถัดไปไดเร็วยิ่งข้ึน จากนั้นนําไปดําเนินการหาประสิทธิภาพภาคสนาม คือ
นักเรียนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/3 จํานวน 25 คน ซ่ึงผลปรากฏวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เ รียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุน
ภูมิคุมกันของเยาวชน สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาการ
จัดการเรียนรูปกติ เนื่องจาก 
  3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ครอบครัวอบอุนภูมิคุมกันเยาวชนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองทั้งดาน
เนื้อหา เทคโนโลยีและการผลิตสื่อที่ประกอบดวยภาพ สี เสียง คลิปวิดีโอซ่ึงเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน 

สอดคลองกับ อัครเดช ศรีมณีพันธ (2547) ที่กลาววา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบสื่อประสม มี
ประสิทธิภาพ 81.78 / 82.17 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวาผลการทดสอบกอนเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไป ดังนี้ 
 1. คอมพิวเตอรที่ตางคุณสมบัติกัน ซึ่งอาจทําใหการแสดงผลแตกตางกันดวย โดยเฉพาะการแสดงผลดาน
สี ความคมชัดและระบบมัลติมีเดีย ดังน้ันผูสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสจึงควรตรวจสอบการแสดงผลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีคุณลักษณะแตกตางกันกอนนําไปใชจริง 
 2. เน่ืองจากโปรแกรม I love library มีขอจํากัดในเร่ืองขนาดความจุของคลิปวิดีโอ ควรใชโปรแกรมปรับ
ขนาดของคลิปวิดีโอกอนบรรจุลงในโปรแกรม เพราะจะทําใหโปรแกรมเปดชา ผูวิจัยจึงปรับขนาดวิดีโอโดยปรับให
เปน .AVI ทําใหสะดวกในการใช  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทมือถือเพื่อสรางทางเลือกในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหสามารถคนควาไดทุกที่ทุกเวลา 
 2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางครอบครัวอบอุนและติดตามผลเชิงคุณภาพ 
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การแบ่งเนื้อหา และการตั้งช่ือไฟล์บันทึกข้อมูลวิทยานพินธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 

คําชี้แจง   ให้แบ่งเน้ือหาสําหรับการบันทึกข้อมูล และต้ังช่ือไฟล์ดังน้ี 
 

ลําดับการแบ่งเนื้อหา การต้ังช่ือไฟล์ 

บทความ 00_article 
ปก  01_cov1 
ปกใน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 01_cov2 
หน้าอนุมัติ 01_cov3 
บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  02_abs 
กิตติกรรมประกาศ  03_ack 
สารบัญ (สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ) 04_tbc 
บทท่ี 1  05_ch1 
บทท่ี 2  05_ch2 
บทท่ี 3  05_ch3 
บทท่ี 4  05_ch4 
บทท่ี 5  05_ch5 
บรรณานุกรม 06_ref 
ภาคผนวก 07_app 
ภาคผนวก ก  07_app1 
ภาคผนวก ข  07_app2 
ภาคผนวก ค  07_app3 
ภาคผนวก ง  07_app4 
ภาคผนวก จ  07_app5 
ประวัติ  08_bio 
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