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ใชเ้ป็นแนวทางการจดัท าวทิยานิพนธ์ดว้ย 
 ในส่วนการเขียนและการพิมพบ์รรณานุกรมนั้น  นกัศึกษายงัสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจดัท ารายงานการศึกษาคน้ควา้ต่าง ๆ ประกอบการศึกษาชุดวชิาต่าง ๆ ได ้ 
  การจดัท าคู่มือการพิมพว์ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ส านกับณัฑิตศึกษา ไดรั้บความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่ง จากอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และส านกับรรณสารสนเทศ  จึง
ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือน้ีจะอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาในการจดัพิมพว์ทิยานิพนธ์ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบแบบแผน ต่อไป 
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บทที่ 1 

ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์ 
 

วิทยานิพนธ์เป็นรายงานผลการศึกษาคน้ควา้วิจยัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างละเอียด 
ลึกซ้ึง มีระบบ ระเบียบวิธี และมีคุณภาพทางวิชาการสูงเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ ขอ้เท็จจริง ความรู้
ความคิด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพฒันางาน วิทยานิพนธ์จดัท าข้ึนเพื่อเป็น 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   สถาบนัการศึกษาบางแห่งเรียกช่ือ
วทิยานิพนธ์แตกต่างกนั เช่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เรียกวา่ ปริญญานิพนธ์ 
 ส่วนประกอบวิทยานิพนธ์แบ่งออกได้เป็นส่วนส าคัญ 3 ส่วน  คือ ส่วนน าเร่ือง ส่วน        
เน้ือเร่ือง และส่วนทา้ย 
 

1. ส่วนน าเร่ือง 

 

 ส่วนน าเร่ืองประกอบดว้ย 
1.1  ปกนอก  มีตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอยูส่่วนบนสุดกลางหนา้ 

และใหใ้ส่ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นภาษาไทย (โปรดดูตวัอยา่งในหนา้ 85) 
 1.1.1  ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ภาษาไทย   เป็นช่ือเร่ืองท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และสภาวชิาการ 
 1.1.2  ผู้ วิ จัย  ให้พิมพ์ช่ือนักศึกษาโดยให้ใส่ค าว่า นาย นาง นางสาว   ถ้ามี 
ยศ  ฐานนัดรศกัด์ิ  ราชทินนาม หรือ สมณศกัด์ิให้ใส่แทนค าวา่ นาย นาง นางสาว และไม่ตอ้งระบุ
ต าแหน่งทางวชิาการและวฒิุการศึกษาทา้ยช่ือ 
 1.1.3  ข้อความหลักสูตรการศึกษา  เป็นขอ้ความท่ีระบุวา่วทิยานิพนธ์เป็น 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรระดบั แขนงวชิา สาขาวชิา และช่ือมหาวทิยาลยั 
 1.1.4  ปีการศึกษา  คือ  ปีการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา 
       นอกจากน้ีท่ีสันปกวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย สัญลักษณ์ มสธ. ช่ือ นามสกุล 
นักศึกษา สาขาวิชา และปีการศึกษา (ดูตวัอยา่งในหนา้ 88)  
 1.2  ปกใน  ปกในมี 2 หน้า หน้าแรกเป็นภาษาไทยและหน้าท่ีสองเป็นภาษาองักฤษ  
ใช้ขอ้ความเช่นเดียวกบัปกนอก แต่ไม่ตอ้งใส่ตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยักลางหน้า (ดูตวัอย่างใน
หนา้ 86-87) 
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 1.3  หน้าอนุมัติ   เป็นหน้าท่ีแสดงหลักฐานการอนุมติัวิทยานิพนธ์ ท่ีมีรายช่ือ และ  
ลายมือของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (ดูตวัอยา่งในหนา้  89) 
 1.4  บทคัดย่อ  เป็นขอ้ความสรุปเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์
ขอบเขตการวจิยั  วธีิด าเนินการวจิยั ผลการวิจยั มีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ ให้เขียนขอ้ความ
ท่ีกะทดัรัด ชดัเจน เพื่อใหผู้อ่้านทราบถึงสาระของวทิยานิพนธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ให้จดัท าบทคดัยอ่ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และส่วนทา้ยสุดของบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ  ตอ้งพิมพ ์ 
“ค าส าคญั”  และ  “Keywords”   (ดูตวัอยา่งในบทท่ี 4) 
 1.5   กติติกรรมประกาศ  เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณผูใ้หค้วามสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ในการจดัท าวิทยานิพนธ์ให้บรรลุผลส าเร็จ มีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ และให้ลงช่ือผูเ้ขียน
วทิยานิพนธ์ เดือน พ.ศ. ไวต้อนทา้ยดว้ย  (ดูตวัอยา่งในหนา้ 91) 
 1.6   สารบัญ  เป็นรายการแสดงถึงเน้ือหาส าคญัทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ จดัแยกเป็น
บท ๆ โดยเรียงตามล าดบัเลขหนา้ (ดูตวัอยา่งในหนา้ 92) 
 1.7   สารบัญตาราง (ถา้มี)  เป็นรายการท่ีบอกต าแหน่งเลขหน้าของตารางท่ีปรากฏ 
ทั้งหมดในวทิยานิพนธ์  โดยเรียงล าดบัท่ีของตารางตามบทท่ี (ดูตวัอยา่งในหนา้ 94)     
 1.8   สารบัญภาพประกอบ  (ถ้ามี)   เป็นรายการท่ีแสดงต าแหน่งเลขหน้าของ
ภาพประกอบ  แผนภูมิ  แผนท่ีทั้งหมดท่ีปรากฏในวทิยานิพนธ์ (ดูตวัอยา่งในหนา้ 96)     
  

2.  ส่วนเนือ้เร่ือง 
 
 ส่วนเน้ือเร่ืองของวทิยานิพนธ์แสดงสาระและรายละเอียดของการวจิยันั้น ๆ โดยทัว่ไป
แบ่งเป็น   5  บท  หรือมากกวา่ตามความเหมาะสม  โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 
 2.1  บทน า  เป็นบทแรกของวทิยานิพนธ์  ประกอบดว้ยความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหา วตัถุประสงคก์ารวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั (ถา้มี) สมมติฐานการวจิยั (ถา้มี)  ขอบเขต
การวจิยั  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (ถา้มี) ขอ้จ ากดัในการวจิยั (ถา้มี) นิยามศพัทเ์ฉพาะ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 
 2.2  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง   เป็นการรายงานถึงทฤษฎี แนวคิด และผลการศึกษาวิจยัท่ี
ไดจ้ากการศึกษาเอกสารหลายประเภท ทั้งต ารา หนงัสือ บทความ งานวิจยั ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  ผูว้จิยัจะตอ้งน ามาประมวลและประสานใหส้ัมพนัธ์เช่ือมโยงปัญหาท่ีจะศึกษากบั
แนวคิดหรือทฤษฎี 
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 2.3  วธีิด าเนินการวิจัย   กล่าวถึงประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยน าเสนอในรูปของตาราง กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ พร้อมค าอธิบายหรือขอ้มูลเชิงพรรณนา  
และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม การน าเสนอสาระและตาราง จะตอ้งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์ 
ตอบวตัถุประสงค์ให้ครบทุกข้อ กรณีท่ีมีการตั้ งสมมติฐาน จะต้องมีการทดสอบ และตอบ 
สมมติฐานใหค้รบทุกขอ้ 
 2.5   สรุปการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   สรุปการวิจัย  เป็นการสรุปวตัถุประสงค์ของการวิจยั  วิธีด าเนินการวิจยั และ  
ผลการวจิยัโดยเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  การอภิปรายผล   เป็นการน าผลการวจิยัและขอ้คน้พบมาอภิปรายใน 5 ประเด็น 
คือ 

2.5.1   ความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
2.5.2   ขอ้คน้พบเด่นท่ีน่าจะน ามากล่าวย  ้า 

     2.5.3   ความแตกต่างหรือความสอดคลอ้งเม่ือเทียบกบัความคาดหมายหรือ 
สภาพปกติทัว่ไป 
 2.5.4   ความแตกต่างหรือสอดคลอ้งกบังานวจิยัอ่ืน ๆ และ 

2.5.5   จุดดี จุดอ่อนของวธีิการวจิยั เช่น ขอ้จ ากดัของประชากร และ 
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั  การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  เป็นตน้ 
 การอภิปรายผลการวิจยั  จะตอ้งช้ีให้เห็นว่าผลการวิจยัประเด็นใดท่ีสอดคล้อง
หรือขัดแยง้กับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้หรือแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษาไว ้และน าผลการวิจัยมา
เปรียบเทียบกบัผลการวิจยัท่ีผูอ่ื้นศึกษาไวแ้ลว้ หรือโยงให้สัมพนัธ์กบัทฤษฎี กรอบแนวคิด เขียน
เป็นขอ้ ๆ  แยกประเด็นเรียงล าดบัเช่นเดียวกบัสรุปผลการวิจยั ในการอภิปรายผลอาจตอ้งน าขอ้มูล
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมอภิปราย เพื่อช้ีใหเ้ห็นความสอดคลอ้งหรือขอ้แตกต่างจากผลการวจิยัของผูอ่ื้น 
 ข้อเสนอแนะ   ประกอบด้วยข้อเสนอแนะของผูว้ิจ ัยจากผลการวิจัยท่ีพบ  เพื่อน า
ผลการวิจยัไปใช้ให้เป็นประโยชน์  และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป  ส าหรับผูส้นใจ
ศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
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3.  ส่วนท้าย 
 
 ส่วนท้ายหรือส่วนประกอบท้ายเร่ือง  ประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก และ
ประวติัผูว้จิยั 
 3.1   บรรณานุกรม  ได้แก่  รายการส่ิงพิมพ์ รวมทั้งโสตทศันวสัดุ และฐานข้อมูล  
ท่ีนกัศึกษาใชส้ าหรับคน้ควา้อา้งอิงประกอบการเขียนวทิยานิพนธ์ 
  3.2  ภาคผนวก   เป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อให้เขา้ใจเน้ือหาหรือเร่ืองราวของวิทยานิพนธ์ 
ได้ดีข้ึน  ภาคผนวกจะอยู่ต่อจากบรรณานุกรมมีหน้าคัน่บอกตอนโดยพิมพ์ค  าว่า   “ภาคผนวก”   
ก่ึงกลางหน้า  กรณีท่ีมีภาคผนวกหลายรายการ หน้าถัดไปให้พิมพ์ค  าว่า  ภาคผนวก ก  และ 
ภาคผนวก ข  ก่ึงกลางหน้ากระดาษ และใส่ช่ือหรือหัวข้อของภาคผนวกก ากับให้ชัดเจน โดย
เรียงล าดบัตามระเบียบการวจิยั ตวัอยา่งภาคผนวก ไดแ้ก่ รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
 3.3  ประวัติ ผู้วิ จัย  ให้รายละเอียดเก่ียวกับผู ้วิจ ัย (ให้เขียนความยาวไม่เกิน 1 
หนา้กระดาษ)  ประกอบดว้ย 
  3.3.1  ช่ือ นามสกุล   ให้ใส่ค าว่า  นาย นาง นางสาว ถ้ามียศฐานันดรศักด์ิ  
ราชทินนาม หรือสมณศกัด์ิใหใ้ส่แทนค าวา่ นาย นาง นางสาว 
  3.3.2  ประวัติการศึกษา  ใหร้ะบุวฒิุการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาบณัฑิต หรือ 
เทียบเท่าข้ึนไป พร้อมทั้งระบุสถานศึกษาและปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
  3.3.3  ต าแหน่งและสถานทีท่ างานปัจจุบัน 
  3.3.4  รางวัล เกยีรติประวัติทีไ่ด้รับ  (ถา้มี) 
  3.3.5  ทุนการศึกษาวิจัย  ท่ีไดรั้บในการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
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บทที่ 2 

การพมิพ์วทิยานิพนธ์ 
 

กระดาษพมิพ์ 

 
 ใหก้ระดาษปอนดข์าว ไม่มีเส้นบรรทดั ชนิด 80 แกรมข้ึนไป ขนาดมาตรฐาน A4 ใช้
พิมพห์นา้เดียว 
 

อปุกรณ์การพมิพ์ 
การพิมพว์ทิยานิพนธ์ นกัศึกษาควรใชอุ้ปกรณ์การพิมพ ์ดงัน้ี 
1. คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิค 
2. เคร่ืองพิมพ ์แบบ Laser หมึกพิมพสี์ด าเท่านั้น 

 

การเว้นระยะในการพมิพ์ 
 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้บรรทดัในการพิมพว์ทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

1. ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (Single Space) 
2. ระยะบรรทดัห่างระหวา่งช่ือบทกบัหวัขอ้แรก หรือ บรรทดัแรกของเน้ือเร่ืองใหเ้วน้วา่ง 

 2 บรรทดั 
3. การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะห่างเท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษร โดยเร่ิม 

พิมพช่์วงอกัษรตวัท่ี 9 และในการพิมพภ์าษาองักฤษนั้นจะพิมพเ์คร่ืองหมายต่อจากขอ้ความโดยไม่
เวน้ระยะการพิมพห์ลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน 
 

การเว้นทีริ่มขอบกระดาษและการขึน้บรรทดัใหม่ 
  
 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้ริมกระดาษส าหรับการพิมพว์ทิยานิพนธ์ดงัน้ี 
 1.  หวักระดาษและขอบซา้ยมือใหเ้วน้ท่ีวา่งไว ้1.5 น้ิว  
 2.  ขอบขวาและขอบล่างใหเ้วน้ไว ้1 น้ิว  กั้นหลงัตรง และควรระมดัระวงัการแยกค า 
กรณีท่ีเป็นค าเดียวกนั ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย “-” 
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รูปแบบอกัษร 
 

 ภาษาไทย   ใหใ้ชอ้กัษรท่ีอยูใ่นโปรแกรม  Windows  ใชอกัษาร  Angsana UPC  ตาม
แบบและขนาดอกัษร ดงัต่อไปน้ี 

                     Angsana UPC   

 อกัษรหลกั    16 pt.        
 บทที่     20pt       

 ช่ือบท    22pt       
 หัวข้อใหญ่ในบท  (ชิดซา้ยสุด)  18pt        
  
 ส าหรับขนาดอกัษรของขอ้ความหรือส่วนท่ีจ าเพาะเจาะจง โปรดดูตามท่ีระบุไว ้
เป็นแห่ง ๆ ไปในแบบท่ีก าหนด (โปรดดูหนา้  12) 
 ภาษาองักฤษ  (1)  หากเป็นภาษาองักฤษท่ีอยูใ่นวงเล็บหรือการอา้งอิงขนาดยาวใหใ้ช้
รูปแบบอกัษรและขนาดเดียวกบัรูปแบบและขนาดของภาษาไทย 
 ตัวอย่าง Angsana UPC ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

      (2)  หากเป็นช่ือวทิยานิพนธ์  บทคดัยอ่  และการอา้งอิงใหใ้ช ้Times 
New Roman โดยใชอ้กัษรขนาด  12 pt  ส่วนหวัขอ้ท่ีตอ้งการเนน้ใหป้รับสูงข้ึนตามสัดส่วนของ
อกัษรหลกั 
      (3) ในกรณีท่ีใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ Microsoft word ในการพิมพ์
ขอ้ความ ตาราง กราฟ หรือส่ือประสม ใหใ้ชรู้ปแบบอกัษรแบบ Angsana  UPC หรือ Angsana  New 
เท่านั้น 
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การเว้นระยะในการพมิพ์ 
  
 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดการเวน้บรรทดัในการพิมพว์ทิยานิพนธ์  ดงัน้ี 
 1.  การเวน้ระยะระหวา่งบรรทดัใหเ้วน้ 2 ช่วงบรรทดัพิมพเ์ด่ียว หรือ บรรทดัพิมพคู์่  
(double space) 
 2.  การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะเท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษรโดยเร่ิมพิมพ์
ช่วงอกัษรตวัท่ี 9  และในการพิมพภ์าษาองักฤษนั้นจะพิมพเ์คร่ืองหมายต่อจากขอ้ความโดยไม่เวน้
ระยะแต่จะเวน้ระยะการพิมพห์ลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนดงัน้ี 
  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค (. period หรือ full stop) ทา้ยประโยค    เวน้ 2 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค(. period หรือ full stop) หลงัตวัยอ่      เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค  (, comma)             เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายอฒัภาค  (; semi-colon)       เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายทวภิาค (: colon)        เวน้ 1 ระยะ 
ยกเว้น  ไม่เวน้ระยะในการพิมพต์ าแหน่งของ World Wide Web หรือช่ือเฉพาะอ่ืน ๆ เท่านั้น 
 

การพมิพ์เลขหน้า 
 

 การพิมพเ์ลขหนา้ใหพ้ิมพไ์วบ้ริเวณกลางหนา้ของกระดาษ ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 
1 น้ิว ในการล าดบัหนา้ ส่วนน าเร่ืองทั้งหมดให้ใชเ้รียงตามล าดบัพยญัชนะในภาษาไทย โดยเร่ิมนบั
ปกในภาษาไทยเป็น หน้า ก หน้าปกภาษาองักฤษ เป็น หน้า ข หน้าอนุมติัเป็นหน้า ค โดยไม่ตอ้ง
พิมพอ์กัษรหนา้ และเร่ิมพิมพอ์กัษรหนา้ในหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย เป็นหนา้ ง เป็นตน้ไป  
 การพิมพเ์ลขหนา้ในส่วนเน้ือเร่ือง ใหใ้ชเ้ลขอารบิกทั้งหมด เช่น 1 2 3  เป็นตน้ และ 
ไม่ใส่เลขหน้าก ากับแต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วยในหน้าแรกของแต่ละบท  หน้าแรกของ
บรรณานุกรม และในใบคัน่หนา้บรรณานุกรม และภาคผนวกแต่ละภาคผนวก 
 

การพมิพ์สารบัญ 
 

 1.  สารบัญ  พิมพร์ายการท่ีแสดงส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของวทิยานิพนธ์โดยเรียง
หนา้ตามล าดบัเน้ือหา 
 2.  สารบัญตาราง  พิมพช่ื์อตารางตามท่ีปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดบัตารางแยกตาม
บทท่ี  (สารบญัในภาคผนวกไม่ตอ้งพิมพ)์ 
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 3.  สารบัญภาพ  พิมพช่ื์อภาพท่ีตามท่ีปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดบัภาพท่ีแยกตาม 
บทท่ี  (ภาพท่ีในภาคผนวกไม่ตอ้งพิมพ)์ 
 

การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ  
 

 1.  ตาราง  (table)  น าเสนอตารางขอ้มูล ตวัเลขสถิติต่าง ๆ เพื่อให้เขา้ใจและตีความ 
ใหง่้ายข้ึน ตารางประกอบดว้ยล าดบัท่ีของตารางและช่ือตาราง 
    การใส่ช่ือตาราง ช่ือตารางให้ข้ึนตน้ดว้ยค านามไม่ใช่ค ากริยาเป็นค าข้ึนตน้ให้ใส่ต่อ
จากหมายเลขตารางโดยเขียนค าว่าตารางท่ี...เวน้ระยะ 2 เคาะตวัอกัษรใส่ช่ือตาราง ถา้ช่ือตารางมี
ความยาวเกิน 1 บรรทดั ให้พิมพต่์อในบรรทดัท่ีสอง โดยพิมพอ์กัษรตวัแรกของบรรทดัท่ีสองให้
ตรงกบัอกัษรตวัแรกของขอ้ความในบรรทดัท่ีหน่ึง ควรเวน้ระยะระหว่างช่ือกบัตวัตาราง 2 ช่วง
บรรทดัพิมพคู์่หรือ 1 บรรทดัพิมพ ์กรณีท่ีพิมพด์ว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   กรณีท่ีตารางมีความยาวไม่สามารถส้ินสุดในหน้าเดียวกนัได้  ให้พิมพ์ต่อในหน้า
ถดัไป และเขียนหวัตารางวา่ตารางท่ี..... (ต่อ) โดยพิมพชิ์ดขอบกระดาษดา้นบนซา้ยมือ 
   กรณีท่ีตอ้งการอา้งอิงถึงท่ีมาของตารางในหนา้ถดัไป ใหย้กขอ้ความบางส่วนของ 
ตารางไปรวมไวใ้นหนา้ใหม่อยา่งนอ้ย 2 บรรทดั โดยปล่อยใหมี้ท่ีวา่งในตารางหนา้เดิม ให้ระบุท่ีมา
ของตารางไวท้า้ยตาราง โดยให้ข้ึนบรรทดัใหม่ การตีเส้น เส้นบนสุด (เปิดตาราง) และล่างสุด  
(ปิดตาราง) ใชเ้ป็นเส้นคู่ไม่ตีเส้นแนวด่ิง 
 2.  ภาพประกอบ  (figure) แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น แผนภูมิ (chart)  แผนภาพ 
(graph) แผนท่ี (map) ภาพประกอบเหล่าน้ีช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน ให้ใชค้  าวา่"ภาพท่ี" ตาม
ดว้ยหมายเลขประจ าภาพโดยพิมพไ์วใ้ตภ้าพ พร้อมระบุแหล่งท่ีมาไวใ้ตภ้าพ 
  ภาพประกอบใส่ต่อจากยอ่หนา้เน้ือหา ถา้หนา้กระดาษมีเน้ือท่ีไม่เพียงพอ ให้ด าเนิน
เร่ืองต่อไปจนสุดระยะหนา้กระดาษ แลว้เร่ิมตน้ภาพประกอบในหนา้ถดัไป 
  อน่ึง การล าดบัหมายเลขตารางและภาพประกอบใหเ้รียงล าดบัแยกในแต่ละบท เช่น  
    ตารางท่ี  1.1 หมายถึง ตารางท่ี  1    ในบทท่ี  1  
    ภาพท่ี    3.2  หมายถึง   ภาพท่ี  2     ในบทท่ี  3  เป็นตน้ 
      หมายเหตุ  กรณีท่ีภาพประกอบเป็นภาพท่ีสแกน (Scan) หรือท าส าเนา เวลาจดัส่ง
แผน่บนัทึกขอ้มูลตอ้งส่งไฟลท่ี์สแกนภาพเหล่านั้นแนบมาในแผน่ดว้ย 
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การพมิพ์บรรณานุกรมและภาคผนวก  
 

 1.  บรรณานุกรม  ให้ข้ึนหน้าใหม่พิมพ์ค  าว่า "บรรณานุกรม"  (18 pt/เขม้)  กลาง
หนา้กระดาษห่างจากขอบบนของกระดาษ 1.5 น้ิว  บรรทดัแรกพิมพชิ์ดขอบซ้าย เวน้ระยะห่างจากค า
วา่"บรรณานุกรม" 2 ช่วงบรรทดั ส่วนรายละเอียดการพิมพ ์ โปรดศึกษาจากบทท่ี 5 เร่ือง การเขียน
และการพิมพบ์รรณานุกรม ต่อไป 
 2.  ภาคผนวก  หนา้แรกของภาคผนวกใหข้ึ้นหนา้ใหม่ และพิมพค์  าวา่ "ภาคผนวก" 
กลางหน้ากระดาษ  กรณีมีภาคผนวกหลายรายการ ให้ใส่ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  (18 pt/เขม้)  
พร้อมช่ือตารางภาคผนวกแต่ละภาค (16pt/บาง)   ตามล าดบั 
 

การพมิพ์ข้อความทีค่ดัลอกมาจากต้นฉบับเดิม 
  

 ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทดั ใหพ้ิมพต่์อไปในเน้ือความไดเ้ลย  
และใหใ้ส่ขอ้ความนั้นไวใ้นระหวา่งเคร่ืองหมายอญัประกาศ (คู่) "     " ถา้ขอ้ความท่ีคดัลอกมาเกิน  
3 บรรทดั ใหพ้ิมพข้ึ์นบรรทดัใหม่ ยอ่หนา้เขา้มา 4 ช่วงตวัอกัษร  โดยเร่ิมพิมพช่์วงตวัอกัษรท่ี 5  
จากซ้ายมือ  ขอ้ความบรรทดัถดัมาให้เวน้ระยะเท่ากบับรรทดัแรก และถา้ตอ้งการเวน้ขอ้ความท่ี 
คดัลอกมาบางส่วน ให้พิมพ์เคร่ืองหมายจุดสามจุด  โดยพิมพ์เวน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร  (./././)  
ดงัตวัอยา่ง 
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         คณะผูก่้อการเองก็ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเม่ือคร้ังพระราชทานอภยัโทษเป็นอยา่งมาก 
ดงัท่ีไดเ้ขียนไวใ้นภาคสรุปหน่ึงวา่ 
/ / / / พระมหากรุณาท่ีมีต่อพวกเราซ่ึงนับว่าเป็นคร้ังส าคัญอย่างยิ่งล้นก็คือได้พระราชทาน 
 ชีวิตพวกเราไวจ้ากค าพิพากษาของกรรมการศาลทหารโดยเรามิแน่ใจนักว่าถ้าหากมิใช่ 
 พระราชา พระองค์น้ีทรงเป็นประมุขแล้วพวกเราจะได้พน้จากการประหารชีวิตหรือหาไม่  
 ขอให้ดูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สมยัหลงัจากนั้นมาก็จะพบว่าน ้ าพระทยัของ
 พระองค์สูงกว่าน ้ าใจของหลายคน ผูย้กตวัเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยจนติดปาก คร้ันเม่ือ
 เสร็จส้ินกระบวนความแห่งคดีปฏิวติั  ร.ศ.130 แลว้เราจ าไดไ้ม่ผิดว่าองคป์ระมุขไดท้รงยอม
 ให้รัฐบาลของพระองค์เรียกเก็บภาษีอากรได้จากทรัพยส์มบติัส่วนพระองค์เยี่ยงพลเมืองทุก             
 ประการ ยิ่งกว่านั้นยงัไดล้ดพระองค์มาทาบกบัระดบัประชาธิปัตย ์โดยทรงเขียนความเห็น       
 ทางการเมืองซ่ึงใช้พระนามแฝงว่า “อศัวาหุ” บา้ง “รามจิตติ” บา้ง ลงในหน้าหนังสือพิมพ ์      
 ท านองจะใคร่สดบัตรับฟังความคิดเห็น (public opinion) จากประชาชนท่ีรักของพระองค ์และ  
       ถา้ความเห็นฉบบัใดขดัแยง้กบัพระองคพ์ระองคก์็ทรงโตด้ว้ยน ้าพระทยันกัประชาธิปัตย ์ มิได ้
       เกร้ียวกราด ใชพ้ระอ านาจโดยโทสะคติท่ีอาจจะกระท าไดน้ั้นเลย... นบัวา่พระองคเ์ป็นนกักีฬา  
       ท่ีน่าสรรเสริญ 
       (เหรียญ  ศรีจนัทร์ และ เนตร  พนูววิฒัน์ 2519: 214) 
 
ท่ีมา:  วมิล  พงศพ์ิพฒัน์ (2523)  "ปฏิวติั ร.ศ.130"  ใน สารานุกรมพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า 
 เจ้าอยู่หัว  เล่ม 1 หนา้ 207-208        
  

 ถา้มีขอ้ความอ่ืนท่ีคดัลอกมาจากตน้ฉบบัเดิมซ้อนอยู่ ให้ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียวส าหรับ
ขอ้ความท่ีซอ้นอยูใ่นขอ้ความท่ีมีเคร่ืองหมายอญัประกาศ(คู่) อยูแ่ลว้ เช่น '............' 
    หากตอ้งการจะเพิ่มเติมขอ้ความของผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ลงไปในขอ้ความท่ีคดัลอกมา 
ให้ใส่เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [  ] ก ากบั เพื่อให้แตกต่างจากวงเล็บ ซ่ึงอาจปรากฏในขอ้ความท่ี
คดัลอกมาโดยตรงนั้น  
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การแบ่งบทและหัวข้อในบท 

  
 1.  การแบ่งบท   เม่ือเร่ิมบทใหม่จะตอ้งข้ึนหนา้ใหม่เสมอ ใชค้  าวา่ "บทท่ี" ไวก้ลางหนา้ 
พิมพด์ว้ยตวัหนา ขนาด 20 pt  ตอนบนสุดของหนา้กระดาษห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว ตามดว้ยเลข
ประจ าบทเป็นเลขอารบิก ช่ือของบทให้พิมพข้ึ์นบรรทดัใหม่ กลางหนา้กระดาษ พิมพด์ว้ยตวัหนา
ขนาด 22 pt.  หากช่ือบทยาวมากกว่า 1 บรรทดั ให้จดัขอ้ความให้อยู่ในลกัษณะสมดุลเป็น
สามเหล่ียมหวักลบัใชแ้บบและขนาดตวัอกัษรเช่นเดียวกบัในเน้ือหา 
 2.  หัวข้อในบท ประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง และหวัขอ้ยอ่ย 
    2.1  หัวข้อส าคัญหรือหัวข้อใหญ่ ใชเ้ลขอารบิกน าหนา้พิมพด์ว้ยตวัหนา ขนาด 18 pt 
/bold  ชิดขอบกระดาษดา้นซา้ย เวน้ระยะต ่าลงมาจากบรรทดับน 1 บรรทดัพิมพ ์ 
    2.2  หัวข้อรอง เวน้ต ่าจากหวัขอ้ส าคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ 1 บรรทดัพิมพ ์การยอ่หนา้ให้
เวน้ระยะเท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษรโดยเร่ิมพิมพอ์กัษรตวัท่ี 9  พิมพด์ว้ยอกัษร
ตวัหนาขนาด 16 pt ส าหรับหวัขอ้ยอ่ย 2 ระดบั เช่น 1.1 , 1.2 
    2.3  หัวข้อย่อย ยอ่หนา้เขา้มาจากหวัขอ้รองก ากบัดว้ยเลขอารบิค คัน่ดว้ย 
เคร่ืองหมายมหพัภาค พิมพด์ว้ยอกัษรตวัเอนหนาส าหรับหวัขอ้ยอ่ย 3 ระดบั เช่น  1.1.1 , 1.1.2 
          หวัขอ้ยอ่ยลงไปอีก ใหเ้วน้ระยะห่างจากบรรทดับนและบรรทดัล่างเช่นเดียวกบั 
ย่อหน้าปกติให้ใช้เลขอารบิคกบัวงเล็บดา้นเดียว 1) ….2) ….และวงเล็บสองดา้น (1)…. (2).…. 
พิมพด์ว้ยอกัษรเอนไม่เขม้ตามล าดบั 
      กรณีท่ีมีหวัขอ้มากกวา่หวัขอ้ยอ่ยท่ีใชต้วัเลขท่ีมีวงเล็บสองดา้นก ากบัให้แบ่งยอ่ย
โดยใชห้วัขอ้ ก. ข. ค...ล าดบัยอ่ยลงมาให้ใชต้วัอกัษรกบัวงเล็บดา้นเดียว ก) ข) ค)  และวงเล็บสอง
ดา้น (ก) (ข) (ค)...ตามล าดบั   โดยพิมพอ์กัษรตวัธรรมดา 
      การวางเลขก ากบัหัวขอ้ย่อยในแต่ละระดบั ให้ย่อหน้าให้ตรงกบัอกัษรตวัแรก
ของช่ือหวัขอ้ในขอ้ก่อน 
      การแบ่งหวัขอ้ในบทข้ึนอยูก่บัเน้ือหาในบท บางบทอาจมีเพียงหวัขอ้ส าคญัหรือ 
หวัขอ้ใหญ่เพียงหวัขอ้เดียวเท่านั้น เช่น บทท่ี 1 โดยไม่ใส่เลขล าดบัหวัขอ้ใหญ่ก็ได ้
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(ตวัอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท) 
 

บทที่    (20 pt. หนา) 
ช่ือบทพมิพ์กลางหน้ากระดาษ(22 pt.หนา) 

/ / 
1.หัวข้อส าคญัหรือหัวข้อใหญ่ (18 pt. หนา)   
/ 
   0.75””     1.1//(หัวข้อรอง)(16pt หนา)(ยอ่0.75น้ิว).......................................................……............... 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
    1.1.1//(หัวข้อย่อยของ 1.1)(16pt.หนาเอน)................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
       1)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1).(บางเอน)..................................................….…..…. 
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................………. 
    2)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1)  (บางเอน).................………………...…....……… 
....................................................………………………………………………………………... 
.         (1) // (หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน)..............................................….…… 
...........................................................................................................................................… 
         (2) // (หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน)................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                ก. // (หัวข้อย่อยของ (2)) (บางเอน)............................................….……. 
............................................................................................................................................................ 
                ข. // (หัวข้อย่อยของ (2)). (บางเอน)................................……….........… 
............................................................................................................................................................ 
                      ก) // (หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)................…...…....................…. 
............................................................................................................................................................ 
     ข) // (หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)........................................…. 
........................................................................................................................................................... 
                           (ก) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน)..................…...................… 
........................................................................................................................................................... 
                            (ข) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน)......................................…. 
   2.1.2//..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
      0.75”   1.2//................................................…....................................................................……. 
...........................................................................................................................….........………...... 
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ขั้นตอนการตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ์ 
 

1. นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์คร้ังแรกภายใน 30 วนัหลังสอบปกป้อง
วทิยานิพนธ์ โดยการส่งตรวจคร้ังแรกใหส่้งผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

2. นักศึกษาสามารถมารับเล่มวิทยานิพนธ์ที่ตรวจรูปแบบเรียบร้อยได้ดว้ยตนเอง 
โดยแจง้เบอร์โทรศทัพไ์ว ้และเจา้หนา้ท่ีตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์จะโทรแจง้นกัศึกษาให้มารับเล่ม
วทิยานิพนธ์  หรือใหจ้ดัส่งทางไปรษณีย ์ 

3. การส่งตรวจรูปแบบคร้ังท่ี 2 ข้ึนไป นกัศึกษาสามารถส่งเล่มวิทยานิพนธ์โดยตรงท่ี
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา พร้อมแนบเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีตรวจรูปแบบคร้ังก่อนมาดว้ย และ
การส่งวทิยานิพนธ์ สามารถส่งดว้ยตนเองหรือทางไปรษณียก์็ได ้ 

4. นกัศึกษาสามารถส่งบทคดัยอ่ท่ีผา่นการเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
โดยส่งส าเนาบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวนอย่างละ 1 ชุดและ CD บรรจุขอ้มูลบทคดัย่อ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวน 1 แผน่   การช าระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคดัย่อ ให้ช าระท่ี
หน่วยบริการบณัฑิต ชั้น 2 อาคารบริการ พร้อมค่าลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ หรือช าระ
โดยทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และส่งทางไปรษณียม์าท่ีฝ่าย
ส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา ส านกับณัฑิตศึกษา  

5. เม่ือตรวจรูปแบบจนกระทัง่ผา่นการตรวจรูปแบบแลว้ จะส่งวทิยานิพนธ์คืนใหน้กัศึกษา 
พร้อมแนบบนัทึกผ่านการตรวจรูปแบบ (สบฑ.001) เพื่อให้ด าเนินการส่งวิทยานิพนธ์เขา้รับรอง
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มสธ.   
 

การจัดส่งรูปเล่มวทิยานิพนธ์ 
 
 เม่ือนกัศึกษาผา่นการสอบและตรวจรูปแบบการพิมพว์ทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์แลว้  
นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการจดัส่งส่ิงต่อไปน้ีไปยงัหน่วยเลขานุการกิจบณัฑิตศึกษา สาขาวชิาท่ี
นกัศึกษาสังกดัของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 1.  ส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์        จ านวน 1 เล่ม  
 2.  หนา้อนุมติัท่ีมีลายมือช่ือกรรมการสอบ    จ านวน  3  ชุด 
 3.  แผน่ CD  ท่ีบรรจุขอ้มูลวทิยานิพนธ์ทั้งหมด   จ านวน 1  ชุด โดยนกัศึกษาจะตอ้ง
จดัท ารายละเอียดต่อไปน้ี 
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  3.1  ใหน้กัศึกษาบนัทึกแฟ้มขอ้มูลโดยเลือกการบนัทึกเป็น "สร้างเอกสารส ารอง 
ทุกคร้ัง" ทุกแฟ้มขอ้มูลในแผน่บนัทึกขอ้มูลท่ีจะส่งใหม้หาวทิยาลยั  
  3.2  ก าหนดช่ือแฟ้มขอ้มูล(file)  ทั้งหมด โดยแยกตามจ านวนบทและเรียงเลขหนา้ใน
ตวัเล่มวทิยานิพนธ์อยา่งต่อเน่ืองกนัทั้งเล่ม  ตามเกณฑก์ารก าหนดช่ือแฟ้มขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

รายการ ให้ใช้ช่ือแฟ้มข้อมูล 

1. ส่วนน า 
     - ส่วนปก 
      - หนา้อนุมติั บทคดัยอ่ไทย/องักฤษ  
         กิตติกรรมประกาศ สารบญั 

 
COVER.DOC 
INTRO.DOC* 

2.  ส่วนเนือ้หา  ใหก้ าหนดช่ือแฟ้มขอ้มูลตามบทท่ี 
 
 
 
 
    หาก File  ของบางบทท่ีมีขนาดใหญ่เกินใหแ้ยก  
    File และใช ้A B C  เช่น  CHAP2A, CHAP2B 

CHAP1.DOC 
CHAP2.DOC 
CHAP3.DOC 
CHAP4.DOC 
CHAP5.DOC 

 

3.  ส่วนท้าย 
     -บรรณานุกรม 
     -ภาคผนวก 
     -ประวติั 

 
BIB.DOC 

              APPENDIX. .......... 
VITA.DOC 

 

หมายเหตุ  *ช่ือ-สกุล ของ file สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของ file  ของเอกสาร  เช่น  
  doc เป็น MS-Word file, .pdf  เป็น  Adobe file 
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  3.3 พิมพฉ์ลากติดบนแผน่บนัทึกขอ้มูล (label)  ขนาด 7 x 5.5 ซม.  ดงัน้ี 
    

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 กรณีท่ีนกัศึกษาใชโ้ปรแกรมท่ีมีส่ือประสม หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการท าวทิยานิพนธ์ เม่ือ
ท าการบนัทึกขอ้มูลลงบนแผ่นบนัทึกขอ้มูลเพื่อส่งฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา  
ส านกับณัฑิตศึกษา ใหน้กัศึกษาบนัทึกแฟ้มขอ้มูลส่ือประสมนั้นเป็นแฟ้มขอ้มูลสกุล-------.EXE   
มาดว้ย 
  3.4 พิมพใ์บสรุปแผน่บนัทึกขอ้มูล (file)  ลงในกระดาษ A4  ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
   ช่ือผูแ้ต่ง....................................................................................................... 
   ช่ือวทิยานิพนธ์..........................................................................................… 
   แขนงวชิา..................................................................................................... 
   ช่ืออาจารยป์รึกษา.................….................................................................... 
   .................................................................................................................... 
   จ านวนแผน่บนัทึกขอ้มูลท่ีส่ง...................................................................แผน่ 
   โปรแกรมท่ีใชพ้ิมพ.์...........................................Version................................ 
   รายการขอ้มูลในแผน่ท่ี 1 
   ช่ือ  file.................................................เป็นขอ้มูลของ................................... 
   ช่ือ  file.................................................เป็นขอ้มูลของ................................... 
    
 
 
 

ช่ือผู้แต่ง  นางสาวอุไร  รัชชนะธรรม 
ช่ือเร่ือง  การใชอ้ านาจการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารวทิยาลยั สงักดักรม อาชีวศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

โปรแกรมทีใ่ช้  MS word Version Windows xp 
แผ่นที ่1   จาก  3   แผ่น 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก 02503 3143 
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   รายการขอ้มูลในแผน่ท่ี 2 
   ช่ือ file.................................................เป็นขอ้มูลของ................................. 
   ช่ือ  file.................................................เป็นขอ้มูลของ................................... 
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บทที่ 3 

เชิงอรรถและการอ้างองิ 
 
 

 การอา้งอิงขอ้ความท่ีคดัลอกหรือไดแ้นวคิดของผูอ่ื้นจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออ่ืนใด 
ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งบอกท่ีมาเพื่อแสดงการรับรู้ลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น และช่วยให้ผูอ่ื้นทราบแหล่งท่ีมาของ
ขอ้ความ สามารถตรวจสอบหลกัฐานเดิม หรือคน้ควา้หาอ่านเพิ่มเติมได ้ การอา้งอิงมีวิธีการเขียนท่ี
นิยมใชโ้ดยทัว่ไป คือ การเขียนเชิงอรรถและการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา 
 

การเขยีนเชิงอรรถ 
 
 เชิงอรรถ   มีวธีิการเขียนหลายรูปแบบ  ดงัน้ี 
 เชิงอรรถอ้างองิ  คือ  การบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความท่ีคดัลอกหรือเก็บแนวคิด 
 เชิงอรรถขยายความ  การอธิบายรายละเอียดของค าหรือขอ้ความเพิ่มเติม 
 เชิงอรรถโยง   เป็นการโยงใหผู้อ่้านไปดูหรือดูเพิ่มท่ีเร่ืองอ่ืน 
 รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ  จะใส่หมายเลขก ากบัไวท้า้ยขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิง หรือ
ขยายความ หรือโยง และทา้ยหน้าตีเส้นคัน่ยาวสองน้ิวจากขอบซ้ายของหน้ากระดาษแล้วเขียน
แหล่งท่ีมา หรือขอ้ความท่ีขยายหรือเร่ืองท่ีจะโยง 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก าหนดให้ใชเ้ฉพาะเชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง 
ส่วนการอา้งอิงขอ้ความท่ีคดัลอกมาให้ใช้การอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาระบบนาม-ปี  ดงัจะได้
อธิบายรายละเอียดต่อไป 
 อน่ึง  การเรียงล าดบัเชิงอรรถ ถา้มีเชิงอรรถมากกวา่ 1 รายการในหนา้เดียวกนัให้เรียงล าดบั
หมายเลขต่อเน่ืองกนั  และเม่ือข้ึนหนา้ใหม่นิยมเร่ิมตน้ดว้ยเลข 1  หรือถา้มีจ านวนรายการไม่มาก 
อาจเรียงล าดบัหมายเลขของเชิงอรรถต่อเน่ืองกนัไป แต่วิธีการหลงัน้ีถา้มีการเพิ่มหรือตดัเชิงอรรถ
จะตอ้งจดัล าดบัหมายเลขเชิงอรรถใหม่ 
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ตัวอย่างที ่1 

 เชิงอรรถอ้างองิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ท่ีมา: ดดัแปลงขอ้ความจาก ศิริรัจน์ วงัศพา่ห์ (2545) “ปืนทองปรายแบบท่ีทรงอธิบายไวใ้นสาส์น 
 สมเด็จ”ศิลปากร  5,3 (ก.ค. – ส.ค) 76 

 

ตัวอย่างที ่2 

เชิงอรรถขยายความ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากวรีวฒัน์ อ าพนัสุข (2544) “พุทธศิลป์: การส่ือสารสัญลกัษณ์และสถานภาพใน

สังคมไทย”นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  5,3 (มีนาคม-มิถุนายน ): 142 

…ประการแรกปากกระบอกท่ีบานออกช่วยพลยงิบรรจุกระสุนและดินด าไดง่้ายข้ึน ประการท่ีสอง 
ยามขาดแคลนกระสุนปากกระบอกท่ีบานออกช่วยใหพ้ลยงิบรรจุตะปูกอ้นกรวดขนาดเล็ก เพื่อใช้
ทดแทนเวลายงิได ้ประการท่ีสาม ปากกระบอกบานออกเวลายงิจะมีเสียงดงัมาก เป็นท่ีน่าเกรงขาม
และส่งผลทางจิตวทิยาต่อขา้ศึกได ้และปืนปากแตรน้ีน่าจะเป็นตน้ก าเนิดของปืนลูกซองใน
ปัจจุบนั18 

 … 

18 ส าราญ วงัศพา่ห์ (2535) “ป้ืนกอ้งไพร” ศิลปากร 35, 2 (มี.ค.-เม.ย.) 95-101 
 
 

…ท่ีเรียกในภาษาชาวบา้นวา่ “โบสถแ์บบ ก.ข.” 10 โดยใชเ้ป็นมาตรฐานในการก่อสร้างตามวดัทัว่ไป
ใน  ทุกภูมิภาค และไดเ้ขา้ไปแทนท่ีคุณค่าและเอกลกัษณ์ทางประเพณีตลอดจนจิตวญิญาณทอ้งถ่ินท่ี
เคยแฝงสะทอ้นผา่นสถาปัตยกรรมของบริเวณวฒันธรรมอนัหลากหลาย เช่น ในดินแดนลา้นนา ท่ี
โบสถ ์วหิาร ศาลา และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ลว้นสามารถบ่งบอกเอกลกัษณ์ของสกุลช่าง (เช่น ล าปาง 
เชียงใหม่) บอกช่วงเวลาในการสร้าง (เช่น ยคุครูบาศรีวชิยั สมยัรัชกาลท่ี 5) สามารถสะทอ้นอิทธิพล
จากสังคมอ่ืน (เช่น จากพม่า มอญ และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ )  
 … 
  10 เป็นแบบท่ีมาจากเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
สัดส่วนใหญ่โตอลงัการ และใชแ้บบศิลปะยคุรัตนโกสินทร์ ท่ีมาจากวฒันธรรมหลวง (Court 
tradition) ของภาคกลาง โดยเผยแพร่และสร้างการยอมรับผา่นกลไกของรัฐ เช่น กรมศิลปากร 
กรมการศาสนา 
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ตัวอย่างที ่3 
เชิงอรรถโยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: วีรวฒัน์ อ าพนัสุข (2544) “พุทธศิลป์: การส่ือสารสญัลกัษณ์และสถานภาพใน     

                สงัคมไทย” นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 5,3 (มีนาคม – มิถุนายน): 145 

 . . . 

นอกจากน้ีในบางกรณีไดพ้บวา่มีการใชรู้ปแบบของการส่ือสารโฆษณาประชาสัมพนัธ์เชิงรุกท่ีใกลเ้คียง
กบัแนวคิดทางการตลาดของวงการธุรกิจ ดงัเช่น กรณีวดัพระธรรมกายท่ีมีทั้งการสร้างระบบบริหาร
จดัการองค์กร การใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ รวมถึงมีกิจกรรมการส่ือสารกับสังคม
มวลชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชนชั้นกลางและนิสิตนกัศึกษาซ่ึงปฏิเศธไม่ไดเ้ลยว่า
จะตอ้งใชง้บประมาณจ านวนไม่นอ้ย กล่าวไดว้า่เป็นการก่อกระแส “พุทธพาณิชย”์16 ข้ึนในสังคมไทยท่ี
เป็นรูปธรรมอีกแบบหน่ึง แมว้า่การ “มองต่างมุม” อาจเห็นวา่เป็นพฒันาหรือความกา้วหนา้รูปแบบหน่ึง 
ของการส่งเสริม (promotion) พุทธศาสนา  
 . . . 

 ขอ้สังเกตขา้งตน้ยงัสามารถมองหาเหตุปัจจยัจากภายในสถาบนัพุทธศาสนาไดอี้กว่าเป็น
เพราะความไม่รู้เท่าทนัโลกภายนอก ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากสังคมสมยัใหม่ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนยิ่งข้ึนมี
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากบทบาทของสถาบนั
ส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลสูงอนัเป็นปัจจยัภายนอกและเป็นตวัเร่งปฏิกริยาท่ีส าคญั ดงันั้นในท่ามกลาง
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยใีนปัจจุบนัจึงมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งมีการปฏิรูปองคก์ร
สงฆใ์นทุก ๆ ดา้น17 ทั้งในเชิงโครงสร้าง กฎระเบียบ รวมถึงในระบบยอ่ยอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาของสงฆ ์
ขอ้เสนอใหมี้การทบทวนบทบาทหนา้ท่ีและผลกระทบจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด พร้อม ๆ กบั
มีการปฏิรูประบบการศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และส่ือมวลชลท่ีสอดคลอ้งเป็น “องคร์วม” 
(holistic) อยา่งแทจ้ริงจึงจะสามารถแกปั้ญหาและสร้างทางออกส าหรับสถานการณ์น้ีได ้
            .... 

16  
สนใจโปรดอ่านงานของศรีศกัร วลัลิโกดม  และนิธิ เอียวศรีวงศ ์ในประเด็นวพิากษ ์ 

“พุทธพาณิชย”์ รวมถึงงานศึกษาเก่ียวกบั “กรณีวดัพระธรรมกาย” อีกหลายช้ิน 
17โปรดอ่านรายละเอียดเร่ืองน้ีใน  นิธิ เอียวศรีวงศ(์2543)  “พุทธศาสนาในความเปล่ียนแปลง

ของสังคมไทย”  
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การเขยีนอ้างองิแทรกในเนือ้หา 
 

                 การเขียนอ้างอิงแทรกในเน้ือหาเป็นการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมีของข้อความท่ี
คดัลอกหรือเก็บแนวการศึกษา โดยใช้รูปแบบการอา้งอิงท่ีเรียกว่า “ระบบนาม - ปี” 
โดยทัว่ไปประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั 3 รายการ คือ ผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์ เลขหน้าท่ีอา้งอิง โดย
ใส่ข้อความในเคร่ืองหมายวงเล็บ ผู ้แต่งของไทยใส่ทั้ งช่ือและนามสกุล ส่วนชาว
ต่างประเทศใส่เฉพาะนามสกุล การเวน้ระยะระหว่างผูแ้ต่งกับปีท่ีพิมพ์ ให้เวน้วรรค 1 
ตวัอักษร และระหว่างขอ้มูลปีท่ีพิมพ์กับเลขหน้าท่ีอ้างอิงให้พิมพ์คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย
ทวิภาค (:) โดยพิมพติ์ดกบัปีท่ีพิมพแ์ลว้เวน้วรรค 1 ตวัอกัษรก่อนพิมพเ์ลขหนา้ 
 

(ช่ือผูแ้ต่ง/ปีท่ีพิมพ:์/เลขหนา้ท่ีปรากฏ)  หรือ (Author/Year/:/Page) 
หมายเหตุ     เคร่ืองหมาย / คือการเวน้วรรค 
 

รูปแบบการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา  มีดงัน้ี 
1.  การอา้งอิงโดยช่ือผูแ้ต่งทั้งท่ีเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือช่ือเอกสารเป็น

ส่วนหน่ึงของเน้ือหา ถา้กล่าวนามผูแ้ต่งเอกสารในเน้ือหา ใหร้ะบุเฉพาะปีท่ีพิมพ ์และเลข
หนา้ต่อในเคร่ืองหมายวงเลบ็จากช่ือ โดยไม่ใส่รายการผูแ้ต่งซ ้ า หรือถา้แทรกในเน้ือหาให้
ใส่ในเคร่ืองหมายวงเลบ็ หลงัขอ้ความท่ียกมาอา้งอิง  หรือน าแนวคิดมาอา้งอิง 

    กรณีท่ีอา้งเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม เช่น ผลการศึกษาวิจยัของดุษฎี
นิพนธ์ทั้งเล่ม อาจระบุ ผูแ้ต่ง นามสกุล และปีท่ีพิมพ ์โดยไม่ตอ้งระบุเลขหนา้ 

 
ตวัอย่างที ่1 

  การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณอ้ีางเอกสารเล่มเดยีว) 
 
 
 
 
 
 

 ภาวะผูน้ าในสถาบนับริการสารสนเทศ คือ ความสามารถบนัดาลใจหรือจูงใจให้
บุคคลและสถาบนัท างานร่วมกนัในบรรยากาศของความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั  
(DeKlerk and Deckle, 1993: 42)  แนวคิดน้ีน าไปสู่ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดในรูปแบบ
ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ นีดแฮม (Needham, 
2001: 133) ระบุวา่องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยโีดยเนน้หอ้งสมุด 
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ตัวอย่างที ่2  
การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณอ้ีางเอกสารหลายเล่ม) 

 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างที ่3 
การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณกีล่าวนามผู้แต่งเอกสารในเนือ้หา) 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่4  
การอ้างแทรกเนือ้หา (กรณกีารอ้างเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…จรรยาบรรณวชิาชีพมีความส าคญัทั้งต่อผูป้ระกอบวชิาชีพองคก์ารและสังคม ประมวลจาก
แนวคิดของนกัวชิาการหลายท่าน (ติณ ปรัชญพฤทธ์ 2543: 3; Finks, 1991: 84 Froehlich, 
1997: 5 ; Lindsey ,1985: 11)  สรุปไดด้งัน้ี 

พระธรรมปิฏก (2540: 3)  อธิบายวา่ ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ า คือ คุณสมบติั เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถท่ีชกัน าใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพาไปสู่
จุดหมายท่ีดีงาม ความเป็นกลัยาณมิตร คือ ลกัษณะเด่นของความเป็นผูน้ า 

ยวุดี กาญจนนษัฐิติ  และคณะ (2533) ศึกษาความเป็นไปได…้ 
 
เอกพล  หนุ่ยศรี และคณะ (2536) ศึกษาความตอ้งการ… 
 
นอกจากน้ี ฟิดเลอร์ (Fiedler, 1967) ยงัเช่ือวา่สถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
คือ ความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก ตวังาน คือ ความยากง่ายและโครงสร้างของ
งาน ยิง่งานมีระบบยิง่ท าใหผู้น้  าไดใ้ชอิ้ทธิพลมากข้ึน และอ านาจตามต าแหน่ง 
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                  2.  การอา้งอิงรายการโดยแทรกไวใ้นเน้ือหาทา้ยขอ้ความท่ียกมาอา้งอิง โดยอาจ
อา้งถึงเอกสารรายการเดียวหรือหลายรายการ 

 
ตัวอย่างที ่1 

การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความทีย่กมาอ้างองิ  (กรณอ้ีางเอกสารหลายเล่ม) 
 

 
 

 
 
 
 

 
ตัวอย่างที ่2  

การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความทีย่กมาอ้างองิ (กรณอ้ีางเอกสารเล่มเดียว) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูบ้ริหารใชแ้หล่งสารนิเทศประเภทบุคคลมากกวา่ประเภทส่ือและสถาบนั โดย 
ผูบ้ริหารมกัใชแ้หล่งบุคคลในการแสวงหาสารนิเทศดา้นการตลาด ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงโดยง่าย 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัหลายเร่ืองท่ีพบวา่ผูบ้ริหารมีความตอ้งการสารสนเทศดา้นการตลาดมาก
ท่ีสุด (วฒันา ณ ระนอง 2533; Choo and Auster ,1993; Jones and Mcleod ,1986; Olaisen ,1990; 
White, 1988) 

…คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคญัต่อผูบ้ริหาร ขงจ้ือปราชญค์นส าคญัของจีนไดว้างหลกัปฏิบติั
ในการปกครองส าหรับผูบ้ริหารไวป้ระการหน่ึงวา่ “อบรมคุณธรรมใหมี้ในตน นกัปกครองท่ีดี
จะตอ้งมีคุณธรรมในตนก่อนก่อนท่ีจะปกครองคนอ่ืนอยา่ใหเ้ป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูใหเ้ดินตรง” 
(นอ้ย หงษส์นิท 2528: 23) 
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บทที่ 4 

แนวทางการเขียนบทคดัย่อ 
 
 

 การเขียนบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหน้กัศึกษาครอบคลุมองคป์ระกอบ
และแม่แบบ ดงัน้ี 
 

แม่แบบบทคดัย่อ 

 

 ในการเขียนบทคดัยอ่ใหย้ดึแม่แบบตามท่ีเสนอในหนา้ 32 และ 33 
 

องค์ประกอบของบทคดัย่องานวจิัย 

 

 บทคดัยอ่มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน  คือ  ส่วนระบุท่ีมาของงานวจิยั  เน้ือหาบทคดัยอ่  และ
ค าหลกั  เพื่อการคน้ควา้ ซ่ึงนักศึกษาต้องพมิพ์ให้จบภายใน 1  หน้า  ไดแ้ก่ 
 1.  ทีม่าของงานวจัิย  เป็นส่วนท่ีระบุรายละเอียดของงานวจิยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน 
  1.1  ช่ือหัวข้องานวจัิย   เป็นท่ีช่ือถูกตอ้งสมบูรณ์ผา่นการพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอน
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดอยา่งเป็นทางการแลว้  
           ตัวอย่าง 
   ภาษาไทย  
   ช่ืองานวจัิย   การพฒันาแบบจ าลองศูนยเ์ทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
               ในสังกดัสถาบนัราชภฏั 
   ภาษาอังกฤษ  
   Thesis title:  Development of a Model for Educational Technology  and 
               Communication Centers in Rajabhat Institutes 
  1.2  ผู้วิจัย  รหัสนักศึกษา ระบุช่ือนกัศึกษาโดยให้ใส่ นาย นาง นางสาว หรือ ยศติดตวั 
น าหนา้ช่ือและนามสกุล ส่วนภาษาองักฤษให้ใส่  Mr., Mrs., Miss  ยศติดตวัเป็นภาษาองักฤษ ตาม
ดว้ยช่ือตน้  (First Name)  และนามสกุล (Family Name) และพิมพร์หสันกัศึกษา 
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        ตัวอย่าง   
   ภาษาไทย      ผู้วจัิย   นายปรีชา  หอมวงศ ์ รหัสนักศึกษา  2512101107 
   ภาษาอังกฤษ  Researcher:  Mr. Preecha  Homwong,  ID: 2512101107 
  1.3  ปริญญา  ใหร้ะบุปริญญาเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาองักฤษ พร้อมวงเล็บ 
แขนงวชิา  (ถา้มี) 
           ตัวอย่าง   
   ภาษาไทย      ปริญญา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรและการสอน) 
   ภาษาอังกฤษ   Degree:  Master of  Education (Curriculum and Instruction) 
  1.4  อาจารย์ทีป่รึกษา  ใหใ้ส่ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัตามดว้ยท่ีปรึกษาร่วม 
ภาษาองักฤษ ใหใ้ช ้ Thesis advisors:  ส่วนช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาใหใ้ส่ช่ือตน้ (First Name)  และ
นามสกุล (Family Name)  ตามดว้ยต าแหน่งวชิาการ หากเป็นปริญญาเอก ใหใ้ส่  Dr. น าหนา้ช่ือ   
           ตัวอย่าง      
      ภาษาไทย     อาจารยท่ี์ปรึกษา       ศาสตราจารย ์ดร. ไชโย  พรหมบุตร 
        รองศาสตราจารยว์าสินี  ทวทีรัพย ์
        ผูช่้วยศาสตราจารยม์ณี  ส่องแสง 
      ภาษาอังกฤษ  Thesis advisors:      Dr. Chaiyo Brahmabutra, Professor 
        Wasini Taweesap, Associate Professor 
        Manee Songsaeng, Assistant Professor 
  1.5  ปีการศึกษา  ให้ใส่ปีการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อให้ขอ้มูล
ของงานวจิยัทนัสมยัและตรงตามความเป็นจริง 
หมายเหตุ  ขอ้ท่ี 1.2 -1.5 ใหพ้ิมพต่์อเน่ืองโดยไม่ตอ้งข้ึนบรรทดัใหม่ 
 2.  เนือ้หาบทคัดย่อ  หมายถึงส่วนท่ีเป็นบทคดัยอ่จริง ให้เวน้ 2 บรรทดั ก่อนพิมพค์  าวา่ 
"บทคัดย่อ" หรือ ค าว่า  " Abstract"  ตรงกลางหน้ากระดาษจะเป็นสาระของบทคดัย่อซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) วตัถุประสงคก์ารวจิยั (2) วธีิด าเนินการวจิยั (3) ผลการวจิยั 
 2.1 ความส าคัญของปัญหา   มุ่งตอบค าถาม "ท าไมจึงวิจยั"  โดยน าสาระส าคญัจาก
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาในบทท่ี 1 มาสรุปให้ได้ 3-4 บรรทดั อย่างกระชบัและ   
โนม้นา้วใจใหผู้อ่้านรู้สึกถึงความส าคญัของเร่ืองท่ีท าการวิจยั  ความส าคญัของปัญหาจะมีหรือไม่มี
ก็ได ้หากมีนิยมจดัไวใ้นยอ่หนา้แรก 



25 
 

  2.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  มุ่งตอบค าถาม  "ตอ้งการทราบอะไร" โดยหยบิยก
วตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ หากมีมากกวา่ 1 ขอ้ ใหจ้  าแนกเป็นขอ้ ๆ โดยพิมพ์
หมายเลยใส่ใน (..)  แลว้พิมพต่์อเน่ืองกนัไปโดยไม่ตอ้งข้ึนบรรทดัใหม่ (แบบ run-in-text) 
   ในการเขียนบทคดัยอ่แบบเรียงหวัขอ้ "วตัถุประสงคข์องการวจิยั" นิยมจดัไวใ้น
ยอ่หนา้ท่ี 2 
  2.3  วธีิด าเนินการวจัิย  มุ่งเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการวจิยั ประชากร และกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เคร่ืองมือวจิยั การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการสถิติ 
   2.3.1  การวิจัย  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวจิยั  เป็นขอ้ความแรกท่ีปรากฏในยอ่หนา้ท่ี
เก่ียวกบัวธีิด าเนินการวจิยั รูปแบบการวจิยั อาจจะมีหรือไม่มีก็ได ้
            การก าหนดรูปแบบการวจิยัมีประโยชน์ คือ  ท าใหผู้ว้จิยัมีความชดัเจนใน
รูปแบบการวจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานวจิยับางเร่ืองซ่ึงก ่าก่ึงระหวา่งการวจิยัสองรูปแบบ 
            การระบุรูปแบบอาจระบุเป็นประโยคหรือเป็นส่วนของค าขยายก็ได ้
 
  ตัวอย่างการระบุเป็นประโยคเอกเทศ 
        "การวิจัยคร้ังนี ้เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  ประชากรท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษา จงัหวดัสระบุรี  โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบ...." 
 
  ตัวอย่างการระบุเป็นค าขยาย 
    การวิจัยเชิงทดลองนี ้ครอบคลุมประชากรท่ีเป็นนกัเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา จงัหวดัสระบุรี โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบ...." 
    ในบางกรณี การระบุรูปแบบการวจิยั อาจปรากฏในยอ่หนา้หรือหวัขอ้ท่ีวา่
ดว้ยวตัถุประสงคก์ารวจิยัก็ได ้เช่น 
    "การวจิยัเชิงทดลองคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ...." 
 
   2.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  บทคดัยอ่ตอ้งระบุประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยระบุได ้2 แนว  คือ  ระบุประชากรก่อนเป็นขอ้ความแรก และระบุกลุ่มตวัอยา่งก่อนแลว้โยงถึง
ประชากร 
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    การระบุประชากรเป็นขอ้ความแรก ใหร้ะบุอยา่งตรงไปตรงมา เช่น 
    "....ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ (หรือ ครอบคลุม)....ตามดว้ยประเภทของ
ประชากร โดยระบุจ านวน  หากประชากรมีจ านวนแน่นอน เช่น จ านวนผูบ้ริหาร จ านวนครู หรือ 
จ านวนนกัเรียนสังกดัหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษา หรือไม่ระบุจ านวน หากประชากรมีจ านวน
มากจนระบุจ านวนไม่ได ้
    ส่วนการระบุกลุ่มตวัอยา่งก่อนแลว้โยงถึงประชากรในภายหลงั ตอ้งมีลีลาใน
การเขียนใหก้ารเช่ือมโยงเป็นไปอยา่งกลมกลืน เช่น 
    "....กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน 60 คน ท่ี
ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย จากจ านวนนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6  ทั้งหมดในจงัหวดันครสวรรค.์..." 
   2.3.3  เคร่ืองมือวิจัย  ให้ระบุเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีจ  าแนกได ้5 ประเภท 
ตามแนว "PACIS"  ไดแ้ก่  เคร่ืองมือสร้างตน้แบบช้ินงาน  เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวดับริบท  เคร่ืองมือวดัผลกระทบ  และเคร่ืองมือทางสถิติ 
    (1)  เคร่ืองมือต้นแบบชิ้นงาน (Prototype-P)  ไดแ้ก่เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัน ามาใช้
ในการพฒันาหรือสร้างตน้แบบช้ินงาน หรือ  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการทดลอง เช่น 
     ก.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ไดแ้ก่ 
      -  ระบบการผลิตชุดการสอนท่ีใชใ้นการผลิตชุดการสอน 
      -  โปรแกรม Authorware ท่ีใชใ้นการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
         ช่วยสอน 
      -  กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB  หรือ  POSDCARE ท่ีใช ้
         ในการจดัระบบบริหารองคก์รใดองคก์รหน่ึง 
       -  เทคนิคเดลฟายท่ีใชใ้นการขอความเห็นผูเ้ช่ียวชาญส าหรับน ามาใช้
      สร้างระบบ หรือแบบจ าลอง เป็นตน้ 
     ข. เคร่ืองมือหลักในการวิจัย  ไดแ้ก่   
      -  ชุดการสอน  ส าหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวา่งการสอน 
       สองแบบ 
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      -  อุปกรณ์ส าหรับการทดลองเพื่อหารูปแบบพฤติกรรมอยา่งใด 
         อยา่งหน่ึง 
      -  ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนเป็นส่วนของการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา 
         เป็นตน้ 
    (2)  เคร่ืองมือวดัคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง  (Attribute-A)  เป็นเคร่ืองมือจ าแนก
ประเภทกลุ่มตวัอยา่งหรือบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น 
     -  ขอ้สอบวดัความสามารถของนกัเรียนเพื่อจ าแนกเป็นกลุ่มควบคุมหรือ
กลุ่มตวัอยา่ง 
     -  ขอ้สอบวดัความถนดัหรือทศันคติ หรือวดับุคลิกภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
    (3)  เคร่ืองมือวดับริบท (Context-C)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบ 
สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์หรือบริบทท่ีจะตอ้งใชใ้นการทดลอง  เช่น  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ  วดัมิติ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั  แบบตรวจสอบองคป์ระกอบของสถานท่ีท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นตน้ 
    (4)  เคร่ืองมือวดัผลกระทบของการวิจัย  (Impact-I)   เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปรุงแต่ง (treatment)  ตามกระบวนการวจิยั เช่น 
     -  แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 
     -  แบบวดัมิติก่อนและหลงัการปรุงแต่ง (ก่อนเขา้โปรแกรมการควบคุมน ้าหนกั
หรือปรับพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
     -  เคร่ืองมือประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการ หรือการปรุงแต่งของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เป็นตน้ 
    (5)  เคร่ืองมือทางสถิติ (Statistics-S)  ไดแ้ก่ เคร่ืองมือและสูตรทางสถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั ไดแ้ก่  t-test, mean, standard deviation  เป็นตน้ 
   2.3.4  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  ให้ระบุวิธีการ
รวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือวิจยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ และวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งสั้น ๆ เพื่อให้ผูอ่้าน
มัน่ใจวา่ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งไรถูกตอ้งหรือไม่ 
     ในการเขียนบทคดัย่อแบบเรียงหัวข้อ วิธีด าเนินการวิจยั นิยมน าเสนอในย่อ
หนา้ท่ี 3 
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  2.4  ผลการวิจัย  มุ่งให้ผูอ่้านทราบขอ้คน้พบท่ีเป็นค าตอบของประเด็นปัญหา/ 
สมมติฐาน น าเสนอผลเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจยั  การเขียนตอ้งกระชับ  
เฉพาะผลการวิจยัหลัก ๆ ไม่ตอ้งน าผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลของประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง 
มาเสนอ ยกเวน้เป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งโดยตรง 
   ในการเขียนบทคดัยอ่แบบเรียงหวัขอ้ ผลการวจิยันิยมน าเสนอในยอ่หนา้ท่ี 4 
  2.5  ข้อเสนอแนะ  เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ หรือด าเนินการวิจยั
ต่อเน่ือง น าเสนอเฉพาะท่ีเห็นวา่ส าคญัเป็นขอ้ ๆ อยา่งยอ่ อยา่งไรก็ตาม หากไม่มีขอ้เสนอแนะท่ีเด่น
หรือส าคญัอยา่งยิง่จะมีก็ไดไ้ม่มีก็ได ้หากมีก็นิยมใส่ไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 5 
 3.  ข้อมูลส าหรับอ้างอิงและสืบค้น  ได้แก่ส่วนท่ีเสนอค าส าคญัเพื่อการสืบค้น 
ส าหรับผูส้นใจจะไดข้ยายองคค์วามรู้ต่อไป 
   ค  าส าคญัตรงกบัภาษาองักฤษวา่ "Keywords"  หรือ  "Descriptors"  หมายถึง ค าท่ี 
ผูว้ิจยัก าหนดข้ึนเพื่อใช้แทนเน้ือหาใจความส าคญัของเอกสาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการอ านวย
ความสะดวกในการคน้คืน ท าให้ผูอ่้านสามารถคดัเลือกเอกสาร และจดักลุ่มเอกสารตามประเภท
หรือใจความส าคญัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
       การก าหนดค าส าคัญเป็นส่วนหน่ึงของการจัดท าบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ โดยมี
หลกัเกณฑส์ าคญัในการเขียนทัว่ไป ไดแ้ก่ 
  3.1  ค าส าคัญต้องเสนอเป็นค าหรือวลทีีแ่สดงประเด็นสาระในระดับกว้าง   กล่าวคือ  
ไม่เสนอค าส าคญัเป็นประโยค  หรือค าถาม หรือเสนอในระดบัยอ่ย 
   ไม่ดี -  ชุดการสอนมีพฒันาการมาอยา่งไร 
     -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั 
     -  การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางดีกวา่การสอนแบบครูเป็น 
        ศูนยก์ลาง 
     -  ความแตกต่างการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางกบัแบบครูเป็น 
         ศูนยก์ลาง 
   ดีขึ้น -  พฒันาการชุดการสอน 
     -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     -  การสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
  3.2  บรรจุอกัษรตามจ านวนที่สถาบันการศึกษาก าหนด   เพื่อเป็นการประหยดัเน้ือท่ี
ในฐานขอ้มูลและประโยชน์ในการจดัระบบการสืบคน้ จึงก าหนดให้ค  าส าคญัมีความยาวไม่เกิน       
72 อกัษรทั้งภาษาไทยและองักฤษ (รวมการเวน้ช่องว่างระหว่างค า) บทคดัย่อภาษาไทยให้ใช ้        
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ค าส าคญัภาษาไทย และบทคดัย่อภาษาองักฤษให้ใช้ค  าส าคญัภาษาองักฤษ โดยให้ค  าส าคญัในทั้ง
สองภาษามีความหมายตรงกนั เช่น Reading achievement ผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน, Community 
learning centers ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน, Creative thinking ความคิดสร้างสรรค์, School Boards 
กรรมการศึกษาประจ าโรงเรียน เป็นตน้  
 3.3 หลกัการในการก าหนดค าส าคัญ เป็นค าหรือวลีท่ีประกอบดว้ย SOS คือ 
   Subject-S  หมายถึง เร่ืองท่ีวจิยั เช่น 
       -  ชุดการสอน (Instructional Packages) 
       -  ระบบการสอน  (Instructional System) 
       -  แบบจ าลองระบบ (Systems Model) 
       -  วธีิการสอน (Teaching Methods) 
 -  กิจกรรมการเรียน  (Learning Activity) 
      -  การสอนผา่นจอภาพ (On-Screen Interactive Instruction) 
      -  การสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based  
         Teaching Approach) 
      -  การสอนแบบศูนยก์ารเรียน (Learning Center Teaching 
         Method) 

- -  การสอนจุลภาค  (Micro-Teaching) 
      -  การศึกษาทางไกล  (Distance Education) 
      -  การศึกษาไร้พรมแดน  (Borderless Education) 
      -  พฤติกรรมการบริหาร  (Administrative Behaviors) 
      -  มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) 
      -  กระบวนการบริหาร (Administrative Process) 
      -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) 
                                                     ฯลฯ 
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  Object-O  หมายถึง  ผูท่ี้ถูกศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
รวมทั้ง ค  าส าคญัเพื่อใชแ้ทนเทคนิคหรือวธีิวจิยั  โดยเป็นเทคนิคหรือวธีิท่ีส าคญัในการวิจยั หรือการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เช่น  
 -  ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten school  
     administrators) 
 -  ครูประถมศึกษา (Primary school teachers) 
 -  นกัเรียนมธัยมศึกษา (Secondary school students) 
 -  เศรษฐมิติ (Econometrics)  
      -  การวเิคราะห์ความแตกต่าง (Discriminated analysis) 
        Setting-S  หมายถึง  บริบทหรือสถานการณ์ท่ีการศึกษาวิจยัเกิดข้ึน  
ระบบโรงเรียน หอ้งปฏิบติัการ สภาพแวดลอ้ม ค าส าคญัดา้นภูมิศาสตร์ ตวัอยา่งของค าส าคญั 
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นครพนม ฯลฯ 
 

ตัวอย่างข้อความในการเขยีนบทคดัย่อ 
 
 การเขียนบทคดัยอ่มีภาษาเฉพาะนกัศึกษาจึงตอ้งอ่านมากและสังเกตรูปแบบประโยค 
การใชต่้อไปน้ีเป็นรูปแบบประโยคท่ีก าหนดใหเ้ลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความเหมาะสม   
 1.  การเขียนจุดมุ่งหมาย  (Objectives) 
  -  The  purpose  of  this  study  was  to ... 
  -  The  purposes  of  this  study  were  as  follows: (1) to ...;  
     (2) to...; and (3) to .... 
  -  The  purposes  of  this  study  were (1) to ...; (2) to...;  
     and (3)  to.... 
  -  The  purposes  of  this  study  were  to (1) ...; (2) ...; and (3) .... 
  -  The  objectives  of  this  research  were  three-fold: (1) to ...; 
     (2) to...; and (3) to .... 
  -  This study  (The investigator)  examined  (investigated, aimed  
     at, attempted  to, developed, compared, etc.) ... 
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 2. วธีิการวจัิย  (Research  Methodology) 
  -  This  was  a  historical  (survey, experimental, research  and  
     development) research .... 
  -  The  population  was  (elementary school teachers in the  
      Southern part of Thailand). 
  -  The sample was selected using (sampling technique) ... หรือ  
   (Sampling technique was used to draw 500 subjects...) 
  -  The instruments used were (self-administered questionnaires, 
      interview guides, rating scales, etc.) 
  -  Data  were  collected  via  (data  collecting  techniques) ... 
  -  Data  were  analyzed  using  (statistical  tools) ... 
 3.  การเขียนผลการวจัิย  (Major  Findings:) 
  -  The  finding (s)  was  (were)  as  follow(s): (1) ...; (2) ...;   and (3) .... 
  -  (The)  result(s) of  this  study  was  (were) (1) ...; (2) ...; and (3)….  -  
The  study revealed that (1)....; (2)....; and (3).... 
  -  The study suggested that.... 
  -  It was found that (1)...; (2)...; and (3).... 
  -  Major research findings indicated (that).... 
  -  Based on the findings of this investigation, it was concluded  
     that.... 
  - The results of these analyses showed that (1)...; (2)..; and (3)... 
 
 
หมายเหตุ    การเขียนบทคดัยอ่ภาษาองักฤษโปรดดูการเวน้ระยะหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน 
 ในหนา้  7  
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(ตัวอย่างแม่แบบบทคดัย่อภาษาไทย/วทิยานิพนธ์) 
 
ช่ือวทิยานิพนธ์ 
ผู้วจัิย       รหัสนักศึกษา   
ปริญญา        (วชิาเอก  ถา้มี) 
อาจารย์ทีป่รึกษา        
ปีการศึกษา 

/ 
/ 

บทคัดย่อ 
/ 

 
 
วตัถุประสงค์ 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 
 
ผลการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ 
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(ตัวอย่างแม่แบบบทคดัย่อวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ) 
 
Thesis  title:  
Researcher: (Mr., Mrs., Miss)      ID:    
Degree:  (Major field)   
Thesis  advisors:           
Academic year: 

/ 
/ 

Abstract 
 
/ 

 
 
Objectives: 
 

 
 

Research Methodology: 
 

 
 

Major Findings: 
 
 
 
 
 
Keywords: 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เอ (1) พฒันาแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 และ (2) 
ตรวจสอบคุณภาพแบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 800 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวดั
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 48 ขอ้ ตรวจสอบ
คุณภาพวดัโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตรวจสอบความยากและอ านาจ
จ าแนก ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างดว้ยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและตรวจสอบความเท่ียงดว้ยวิธี
ค  านาณสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั ท่ี 20 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีสร้างข้ึน มีจ านวน 48 ขอ้ 
วดัองคป์ระกอบ 6 ดา้น ดา้นละ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการตีความ ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้นการประเมินผล ดา้นการ
สรุปอา้งอิง ดา้นอธิบายและดา้นการควบคุมตนเอง และ (2) แบบวดัมีความตรงเชิงเน้ือหา โดยมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่ง .71 – 1.00 มีความยากระหวา่ง .37 ถึง .75 มีอ านาจจ าแนกระหวา่ง .23 ถึง .78 มีความตรงเชิง
โครงสร้างอยูใ่นเกณฑดี์ องคป์ระกอบ 6 ดา้น มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าไค-สแควร์เท่ากยั 7.84 (p= 
.35) ท่ีองศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากยั 7 ดชันี วดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 1.00 ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั .99 และดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 มี
ความเท่ียงดา้นการตีความ .68 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล .70 ดา้นการประเมินผล .70 ดา้นการสรุปการอา้งอิง .74  
ด้านการอธิบาย .73 ด้านการควบคุมตนเอง .75 และความเท่ียงรวมทั้ งฉบับ .94 กณฑ์ปกติ มีคะแนนท่ีปกติ
ระหวา่ง T12 ถึง T74 
 
 
 
ค าส าคัญ  การพฒันาแบบวดั  แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  มธัยมศึกษา 
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Abstract 

 

  The objectives of this study were (1) to develop a critical thinking test for Mathayom Suksa III 
students in schools under the Office of  Chanthaburi Educational Service Area 2; and (2) to verify the critical 
thinking  test for Mathayom Suksa III students in schools under the Office of Chanthaburi Educational Service 
Area 2. 

 The sample consisted of  800  Mathayom Suksa III students in  schools under the Office of 
Chanthaburi Educational Service Area 2, obtained by multi-stage sampling. The employed research instrument 
was a critical thinking  test  comprising  48 items for Mattayom Suksa III students. Content validity of the 
developed test was verified by the item-objective congruency (IOC) index. Each item’ s difficulty level and 
discriminating power were verified with the difficulty index and discriminating index. Its construct validity was 
verified by confirmatory factor analysis (CFA). Its reliability was verified  by  calculation of  Kuder- Richardson 
20 (K-R 20) formula. 

 Research findings were as follows: (1) The developed a critical thinking test contained 48 items 
for assessment of six factors each of which required 8 items. The six factors under assessment were 
interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation, and self-regulation. (2) Content validity of the test as 
shown by the IOC index ranged from .71 to 1.00. Its difficulty indices were in the range of .37 to .75 and its 
discriminating indices were in the range of .23 to .78 Its construct validity was at the good level as shown by all 
six  factors being significant at the .05 level with the chi-square goodness of  fit  test  at 7.48; p = .35, df =7, 
GFI = 1.00, AGFI = .99 and CFI = 1.00. Reliability  indices  of the test were as follow: .68 for interpretation, 
.70 for analysis, .70 for evaluation, .74 for inference, .73 for explanation, .75 for self- regulation, and .94 for the 
whole test. As for the test norm, the normalized T-scores were in the range of  T12 to T74 

 

Keywords: Test development, Critical thinking test,  Mathayom Suksa  
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเอกชนโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
(2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู
โรงเรียนเอกชน ระดบัมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริหารและครูระดบัเอกชนระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน 108 คน ครูจ านวน 341 คน รวมทงัส้ิน 449คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจของวรูมและเยตตนั แบบสอบถามมีค่าความเท่ียงเท่ากบั .95 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า  (1)  พฤติกรรมการตดัสิจใจของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดบั
ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูอยูใ่นรูปแบบท่ี 3  ผูบ้ริหาร
ตดัสินใจเอง โดยปรึกษากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายคน  (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารระดบัเอกชนระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร
เก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 
 
 
ค าส าคัญ  พฤติกรรมการตดัสินใจ  มธัยมศึกษา 
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บทที่ 5 

การเขียนและการพมิพ์บรรณานุกรม 
 
 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์จ าเป็นตอ้งศึกษา คน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ อยา่ง
มาก  ตั้งแต่ขั้นการศึกษาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหวัขอ้ท่ีจะน ามาเป็นหัวขอ้ในการท าวิทยานิพนธ์  การศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การด าเนินการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ตลอดจนการสรุปผลการวิจยัได้
เป็นผลส าเร็จ  การคน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งน ามาเรียบเรียงและจดัท าเป็นบญัชี
รายการบรรณานุกรมอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนไวต้อนทา้ยเล่มของวิทยานิพนธ์ดว้ย  และในส่วน
เน้ือหาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่บทท่ี 1 ถึง บทท่ี 5  เม่ือไดย้กขอ้ความหรือคดัลอกขอ้ความใดมาเป็น
ส่วนประกอบในการเขียนดว้ยแลว้ ก็จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งระบุแหล่งท่ีมาของขอ้ความนั้น ๆ เพื่อ
แสดงการรับทราบ และป้องกนัมิให้เป็นปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจา้ของผลงานอนัมี
ลิขสิทธ์ิ   ซ่ึงไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พุทธศกัราช 2537 ดว้ย  อีกทั้งยงัเป็น
การเอ้ือให ้ผูอ่้านในการติดตามไปศึกษาถึงตน้แหล่งสารสนเทศท่ีไดน้ ามาอา้งอิงไดโ้ดยสะดวก 
 ในการเขียนบรรณานุกรม  ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจค าว่าบรรณานุกรมเสียก่อนว่ามี
ส่วนประกอบท่ีเป็นสาระอะไรบา้งเพื่อท าให้ทราบวา่ผลงานเขียนนั้น ๆ เป็นของใคร มีช่ืองานเขียน
วา่อะไร ส านกัพิมพใ์ดจดัพิมพ ์ตั้งอยูท่ี่ใด และจดัพิมพปี์ลิขสิทธ์ิเม่ือใด  โดยท่ีปัจจุบนัผลงานเขียน
ทางวิชาการ และรายงานศึกษาคน้ควา้วิจยันิยมแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมท่ีน าปีพิมพ์ หรือปี
ลิขสิทธ์ิไวต่้อทา้ยจากช่ือเจา้ของผลงานเขียน หรือ   ผูแ้ต่งเป็นส่วนใหญ่  เพื่อแสดงใหเ้ห็นโดยง่ายวา่
ไดศึ้กษาคน้ควา้ผลงานของใคร ช่วงปีใด มีความทนัสมยัเพียงใด และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
อา้งอิงแบบนาม-ปีท่ีกล่าวแลว้ในบทท่ี 3  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจึงก าหนดให้ระบุช่วงปี 
หรือปีลิขสิทธ์ิไวต่้อทา้ยจากช่ือผูแ้ต่งดว้ย  

การเขียนบรรณานุกรมมีหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีควรทราบ และแบบแผนท่ีก าหนด และน าไปใช้
หลายประการซ่ึงแตกต่างกนัไปตามรูปลกัษณ์ของสารสนเทศ  ดงัรายละเอียดและตวัอยา่งท่ีจะกล่าว
ต่อไป 

 
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปทีค่วรทราบ 

1. ช่ือผู้แต่ง 
1.1 ช่ือบุคคล ใหล้งรายการช่ือบุคคลท่ีเป็นผูแ้ต่งไดไ้ม่เกิน 3 คน โดยใหล้งรายการ 
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ช่ือทั้ง 3 คน โดยใชค้  าวา่และน าก่อนช่ือสุดทา้ย หากเกิน 3 คน ให้ลงรายการเฉพาะช่ือแรก ต่อดว้ย
ค าวา่และคนอ่ืน ๆ หรือ and others ดว้ย กรณีเป็น ผูร้วบรวม หรือบรรณาธิการก็ใหร้ะบุต่อทา้ยช่ือ  ผู้
แต่งดว้ย โดยใชค้  าวา่ “ผูร้วบรวม” (Comp.) หมายถึง Compiler “บรรณาธิการ” (ed. (s) )  หมายถึง 
editor (s) เป็นตน้ 
        1.2 ช่ือบุคคลชาวไทยให้เขียนช่ือ นามสกุล ตามปกติ ส่วนช่ือบุคคลชาว
ต่างประเทศใหเ้ขียนช่ือสกุลข้ึนก่อน ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) แลว้ต่อดว้ยช่ือตน้ และช่ือกลาง 
(ถา้มี) 
        1.3 ช่ือหน่วยงาน/หรือสถาบนั ให้ลงช่ือหน่วยงานตามท่ีปรากฏในเอกสาร หรือ
วสัดุสารสนเทศท่ีน ามาอา้ง เช่น มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กระทรวงสาธารณสุข กรม
ราชทณัฑ ์American Psychological Association เป็นตน้ 
 2. ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือวัสดุสารสนเทศ  ให้พิมพด์ว้ยตวัอกัษรเอน เพื่อเนน้ให้
เด่นชดัวา่เป็นช่ือหนงัสือ ช่ือวารสาร และวสัดุสารสนเทศ ในบางกรณีท่ีวสัดุสารสนเทศไม่ปรากฏ
ช่ือบุคคลหรือหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบเน้ือหาโดยชดัเจน ให้ลงช่ือหนงัสือ ช่ือบทความ หรือช่ือ
วสัดุสารสนเทศนั้นเป็นรายการหลกัของบรรณานุกรมไดเ้ลย 
 3. ช่ือบทความในวารสาร และช่ือวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์  ให้พิมพ์อยู่ใน   
เคร่ืองหมาย “อญัประกาศ” 
 4. ปีทีพ่มิพ์ หรือปีลขิสิทธ์ิ  ใหพ้ิมพอ์ยูใ่นเคร่ืองหมาย (วงเล็บ) หลงัรายการผูแ้ต่ง กรณี
ท่ีไม่ปรากฏท่ีพิมพช์ดัเจนในส่วนหนา้ปกใน หรือหนา้หลงัหนา้ปกของหนงัสือ ให้คน้หา จากส่วน  
ต่าง ๆ ของหนงัสือ เช่น หนา้ค าน า หนา้สุดทา้ยท่ีระบุพร้อมช่ือโรงพิมพป์ระกอบดว้ย หรือขอ้ความ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของหนงัสือท่ีพออนุมานไดว้า่น่าจะเป็นปีพิมพห์นงัสือนั้น แลว้ให้ใส่ปีนั้นอยูใ่น    
วงเล็บตามดว้ยเคร่ืองหมายค าถาม (?) เพื่อให้เห็นชดัเจนวา่เป็นปีพิมพท่ี์คน้ไดจ้ากขอ้มูลขา้งเคียง 
เช่น ถา้มีขอ้มูลขา้งเคียงท่ีพออนุมานไดว้า่เป็นปี 2540 ให้ลงรายการปีพิมพเ์ป็น (2540?) หรือถา้มี
ขอ้มูลประมาณไดว้า่ในระหวา่งปี 2530-2539 จะใชว้า่ (253?) เป็นตน้  ถา้ไม่ปรากฏและไม่สามารถ
อนุมานได ้ใหใ้ช ้ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีพิมพ ์หรือ n.d. หมายถึง no date ได ้
 5. ฉบับพิมพ์  ตั้งแต่การพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไปให้ระบุดว้ย เช่น พิมพค์ร้ังท่ี 2   2 nd ed.      
3 rd ed. 4 th ed. เป็นตน้  
 6. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุช่ือเมืองท่ีพิมพต์ามดว้ยช่ือส านกัพิมพ์ หรือหน่วยงานยอ่ยท่ี       
จดัพิมพ ์ หรือโรงพิมพ์ ถา้เป็นช่ือเมืองในสหรัฐอเมริกาให้ลงอกัษรช่ือรัฐท่ีเมืองนั้นตั้งอยู่ตามท่ี
ปรากฏดว้ย เช่น Englewood Cliff, N.J. หมายถึง รัฐ New Jersey ถา้ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพใ์ห้ใช ้ม.
ป.ท. หมายถึงไม่ปรากฏท่ีพิมพ ์หรือ n.p. หมายถึง no place ทั้งน้ีการลงอกัษรช่ือรัฐ  มีทั้ง     รูปแบบ
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ใชต้วัพิมพใ์หญ่ทั้งหมด หรือตวัพิมพใ์หญ่ตามดว้ยตวัพิมพเ์ล็ก  อยา่งไรก็ตามให้ลงรายการไปตามท่ี
ปรากฏในหนงัสือ เช่น Denver, Colo  หมายถึง รัฐ Colorado 
 7. เลขหน้า  ใชใ้นกรณีเป็นบทความในหนงัสือรวมเร่ือง สารานุกรม หนงัสือพิมพ ์
รายงานการประชุม การสัมมนาทางวชิาการ โดยบรรณานุกรมภาษาไทยใช ้“หนา้” ตามดว้ยเลขหนา้ 
ส่วนบรรณานุกรมภาษาองักฤษใช้ “p.” หมายถึง page ท่ีเป็นเลขหนา้เดียว และใช้ “pp.” หมายถึง  
เลขหนา้ท่ีมีหลายหนา้ เช่น pp.92-102 เป็นตน้ ส าหรับบทความวารสารให้ระบุเลขหนา้ไดเ้ลยโดย
ไม่ตอ้งใส่ค าวา่ “หนา้” หรือ “p, pp.” 
 8. การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน  บรรณานุกรมภาษาไทยไม่ตอ้งใช้เคร่ืองหมาย     
วรรคตอนคัน่ในระหวา่งขอ้มูลแต่ละส่วน แต่ให้ใชร้ะยะเวน้วรรค 2 ระยะเคาะแป้นพิมพแ์ทน ส่วน 
บรรณานุกรมภาษาองักฤษใหใ้ชเ้คร่ืองหมายมหพัภาค (.) จุลภาค (,) และทวภิาค (:) และวงเล็บ    (  ) 
และเคร่ืองหมายค าถาม (?) ตามท่ีก าหนด 
 9. การเว้นวรรค  

    - ใหเ้วน้ 2 ระยะเคาะแป้นพิมพร์ะหวา่งรายการแต่ละส่วน เช่น ผูแ้ต่ง//(ปีพิมพ)์//ช่ือหนงัสือ// 
เมืองพิมพ/์/สถานท่ีพิมพ ์

    - ใหเ้วน้ 1 ระยะแป้นพิมพร์ะหวา่งเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ท่ีใชค้ัน่ขอ้มูลยอ่ยท่ีอยูใ่นส่วน
ใหญ่เดียวกนั อาทิ ปีท่ี, ฉบบัท่ี ของวารสาร เช่น 14, 1 หมายถึง ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 เป็นตน้ 
 10. การเรียงล าดับบรรณานุกรม 

      10.1 ใหจ้ดักลุ่มเป็นบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในแต่ละกลุ่มเรียงตาม 
ล าดบัอกัษร ก – ฮ และ  A – Z ของรายการหลกัของบรรณานุกรม ซ่ึงอาจเป็นผูแ้ต่งช่ือบุคคล   ผูแ้ต่ง
ช่ือหน่วยงาน / สถาบนั ช่ือหนงัสือ ช่ือบทความ ช่ือวสัดุสารสนเทศ ในกรณีท่ีรายการนั้นไม่ปรากฏ
ช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นบุคคล หรือหน่วยงานชดัเจน 
     10.2 กรณีมีบรรณานุกรมของช่ือผูแ้ต่งเดียวกนั แต่มีหนงัสือหรือรายการท่ีอา้งหลาย
รายการใหเ้รียงตามล าดบั 

- ปีพิมพ ์คือ ใหปี้พิมพข์องหนงัสือเรียงตามล าดบัก่อนหลงั เช่น (2538),  
(2539), (2541), (2543) หรือ (1998), (1999), (2001), (2003) เป็นตน้ 

- กรณีมีผลงานในปีพิมพเ์ดียวกนัหลายรายการใหเ้รียงความล าดบัอกัษรของ 
ช่ือหนงัสือ หรือรายการท่ีอา้งอิงโดยใชพ้ยญัชนะ ก, ข, ค หรือ a, b, c ทา้ยปีพิมพใ์นวงเล็บเพิ่มเติม
ดว้ย และในการอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ก็ตอ้งระบุปีพิมพพ์ร้อมพยญัชนะท่ีก ากบัน้ีไวด้ว้ย 
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  -   ให้พิมพบ์รรณานุกรมโดยระบุ ช่ือ นามสกุลผูเ้ขียนเฉพาะรายการแรก ส่วน 
รายการต่อไปให้ขีดเส้นละช่ือผูแ้ต่งไวป้ระมาณ 8 ระยะเคาะแป้นพิมพต่์อดว้ยปีพิมพใ์นวงเล็บได้
เลย  ดงัตวัอยา่ง 

การอา้งอิงแบบนาม – ปี               
แทรกในเน้ือหา 

การเขียนช่ือผูแ้ต่ง และปีพิมพข์อง
บรรณานุกรม 

(ยนื  ภู่วรวรรณ  2538 : 99)  
(ยนื  ภู่วรวรรณ  2540 : 53) 
(ยนื  ภู่วรวรรณ  2543 (ก) : 139) 
(ยนื  ภู่วรวรรณ  2543 (ข) : 340) 
(ยนื  ภู่วรวรรณ  2543 (ค) : วดิีทศัน์) 

ยนื  ภู่วรวรรณ  (2538) ช่ือเร่ือง  
--------  (2540) ช่ือเร่ือง 
--------  (2543  ก) ช่ือเร่ือง 
--------  (2543  ข) ช่ือเร่ือง  
--------  (2543  ค) วดิีทศัน์ 

 

แบบแผนการเขยีนบรรณานุกรมทีก่ าหนด 
 การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิงท่ีน าเสนอในคู่มือวทิยานิพนธ์น้ีมีรูปแบบ และ      
ตวัอยา่งการเขียนรวม 20 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. หนงัสือ 
2. หนงัสือรายงานประจ าปี และหนงัสือท่ีระลึกโอกาสพิเศษ 
3. หนงัสือรายงานการประชุม การสัมมนาทางวชิาการ 
4. บทความในวารสาร 
5. บทความในหนงัสือรวมเร่ือง 
6. บทความในสารานุกรม 
7. บทความในหนงัสือพิมพ ์
8. บทความในรายงานการประชุม สัมมนาทางวชิาการ 
9. วทิยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ 
10. บทความวจิยั และบทความสาระสังเขปวทิยานิพนธ์ในวารสาร 
11. ชุดวชิามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
12. หนงัสือแปล บทความแปล 
13. การสัมภาษณ์ 
14. กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งของทางราชการและหน่วยงาน 
15. พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส พระราโชวาท ค ากล่าว และปาฐกถาในโอกาสต่าง ๆ  
      ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

โปรดศึกษา 
ตวัอยา่งการเขียน
บรรณานุกรม
สมบูรณ์ในหวัขอ้
การรวบรวมและ
การจดัพิมพ์
บรรณานุกรม 
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16. เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารส านกังาน 
17. ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีไม่เป็นรูปเล่ม 
18. ส่ือโสตทศัน์ (วซีีดี, เทปเสียง, วดิีทศัน์, สไลด,์ วสัดุยอ่ส่วน) 
19. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ซีดีรอม, ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต, อินทราเน็ต) 
20. การอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรมงานท่ีมีผูอ้า้งไวแ้ลว้ 

 
 
1. หนังสือ  
 รูปแบบ  
  ช่ือผูแ้ต่ง//(ปีพิมพ)์//ช่ือหนังสือ//คร้ังท่ีพิมพ ์ตั้งแต่คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป (ถา้มี)// 

////////เมืองท่ีพิมพ/์/ส านกัพิมพ/์หรือโรงพิมพ ์
Author.//(Year).//Title.//Place:/Publisher. 

 
 
 
 ตวัอยา่ง 

 
นิศา  ชูโต  (2545)  การวิจัยเชิงคุณภาพ  พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพฯ  แมท็ส์ปอยท ์
บุญยนื  จนัทรสวา่ง, ผูร้วบรวม  (2541)  ท าเนียบผู้ทรงคุณวฒิุในวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
            และสารนิเทศศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ 
อุมาพร  ตรังคสมบติั  (2545)  จิตวิทยาชีวิตคู่และการบ าบัดคู่สมรส  (The sychology of 
 Marriage and Martial Therapy)  กรุงเทพมหานคร  ศูนยว์จิยัและพฒันา
 ครอบครัว 
Gummerson, Event.  (2000).  Qualitative Method in  Management Research.   
            2 nd ed.  London: Sage  Publications. 
Streibal, Barbara, J.  (2003).  The Manager's Guide to Effective Meetings.   
     New York: McGraw-Hill. 
 

 
 

 ช่ือ  นามสกลุ  เอน 

เวน้ 8 ระยะแป้นพิมพ ์
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2. หนังสือรายงานประจ าปี และหนังสือทีร่ะลกึโอกาสพเิศษ 
 
 หนงัสือกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จดัพิมพ์เผยแพร่ในนามหน่วยงาน ถา้มีช่ือบุคคลเป็นผูแ้ต่ง 
หรือบรรณาธิการโดยตรง  ให้เขียนบรรณานุกรมโดยใช้ช่ือบุคคลเป็นรายการผูแ้ต่ง หรือ
บรรณาธิการ แต่ถา้ไม่มีใหใ้ชช่ื้อหน่วยงานเป็นช่ือผูแ้ต่ง 
 
 รูปแบบ 
  ช่ือหน่วยงาน//(ปีพิมพ)์//ช่ือหนังสือ//ขอ้ความเก่ียวกบัการจดัพิมพ ์
  ////////เน่ืองในโอกาสพิเศษ (ถา้มี)//เมืองท่ีพิมพ/์/ส านกัพิมพ ์ 

////////(หรือหน่วยงานยอ่ยท่ีรับผดิชอบจดัท า) 
 
 ตวัอยา่ง 
 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2545)  วิพิธกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 
 ปีการเงิน 2543 (1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2544)  กรุงเทพมหานคร
 ส านกังานสารนิเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  (2545)  100ปี ธนบัตรไทย 2445-2545 (Centenary of 
                    Thai Banknote : 1902-2002)  กรุงเทพมหานคร 
ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์  สุนทร  บุญญาธิการ  และแสงสันต ์ พานิช  มหาวิทยาลัย 
 ชินวตัร : ปรัชญา และแนวคิดสู่มิติใหม่ทางการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 รักษก์ารพิมพ ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  (2541)  สามทศวรรษ… 
 พระจอมเกล้าลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
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3. หนังสือรายงานการประชุม การสัมมนาทางวชิาการ 
  
 หนงัสือรายงานการประชุม การสัมมนาทางวิชาการให้เน้ือหาสาระทนัสมยั อาจเป็น    
รายงานการวิจยั การคน้พบ หรือการน าเสนอแนวคิดใหม่ในแวดวงวิชาการ วิชาชีพเฉพาะดา้น  
ส่วนมากเป็นหนงัสือท่ีหน่วยงานจดัประชุม สัมมนาเป็นผูร้วบรวมจดัพิมพข้ึ์น หน่วยงานเหล่าน้ีมี
ทั้งท่ีเป็นส่วนราชการ สมาคมวิชาการ วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเขียน
บรรณานุกรมมีหลายแนวทางข้ึนอยูก่บัแต่ละรายการวา่มีลกัษณะใด อาทิ หากมีบรรณาธิการหรือผู ้
รวบรวมระบุไวช้ดัเจนก็ใหล้งช่ือบุคคลนั้นไวด้ว้ย หากไม่มีช่ือบุคคลรับผิดชอบ ให้ใส่ช่ือหน่วยงาน
ท่ีเป็นผูจ้ดัประชุม สัมมนาเป็นรายการผูแ้ต่ง และตามดว้ยช่ือหนงัสือ และขอ้ความเก่ียวกบัการ
ประชุมประกอบดว้ย 
 
 รูปแบบ 
  ช่ือบุคคล หรือช่ือหน่วยงาน//ช่ือหนังสือรายงานการประชุม หรือ 

////////รายงานการสัมมนา//ขอ้ความเก่ียวกบัการจดัประชุม หรือ 
  ////////จดัสัมมนา//วนั เดือน ปี ผูจ้ดัประชุมหรือจดัสัมมนา 
 ตวัอยา่ง 
 

 
นนัทิยา  สวา่งวฒิุธรรม  บรรณาธิการ  (2541)  ข้าวกับวิถีชีวิตไทย  เอกสารประกอบการสัมมนา 
 เร่ือง วฒันธรรมข้าวในสังคมไทยเน่ืองในพิธีเปิดหอไทยนิทัศน์ 
 วนัท่ี 30 มีนาคม 2536  พิมพค์ร้ังท่ี 3  กรุงเทพมหานคร  หอไทยนิทศัน์ 
 ส่วนไทยนิทศัน์  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2539)  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
                 เร่ือง การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา  คร้ังท่ี 9 
              จดัโดย ศูนยส์ารสนเทศทางการศึกษาแห่งชาติ  ส านกังานคณะกรรมการ 
                การศึกษาแห่งชาติ  วนัท่ี 9 – 12 ตุลาคม 2538  คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 

     มหาวทิยาลยั 
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4. บทความในวารสาร 
 รูปแบบ 
  ช่ือผูแ้ต่ง//(ปีพิมพ)์//"ช่ือบทความ"//ช่ือวารสาร//เลขปีท่ี,/เลขฉบบัท่ี//(เดือน)/:/ 

////////เลขหนา้ของบทความ 
Author.//(Year).//"Title of Article"//Title of Periodical.//number of volume,  
////////number of issue//Month):/number of page(s) 

 ตวัอยา่ง 
 

 
สุชาดา  ตั้งทางธรรม  (2545)  "การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ : กรณีโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลงั"  
 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  15, 3 (กนัยายน-ธนัวาคม) : 23-37 
Himmelfrab, Gertrude.  (1999).  "Revelution in the Library."  Library Trends.  47, 4 
 (Spring): 612-619. 
Swatz, Nikki.  (2002).  "Six Months That Changed the Face of Information  Management."  
Information Management Journal.(July-August) : 18-25. 
 

 
5. บทความในหนังสือรวมเร่ือง 
 
 5.1 หนังสือรวมเร่ืองทีม่ีบรรณาธิการ 
 
       รูปแบบ 
  ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพิมพ)์//"ช่ือบทความ" ใน ช่ือบรรณาธิการ//ช่ือหนังสือ// 

////////เลขหนา้ของบทความ//เมืองท่ีพิมพ/์/ส านกัพิมพห์รือโรงพิมพ ์
 
 
 
 
 
 

คือ ส่วนลงรายการบรรณานุกรมของหนงัสือต่อไป
ตามปกติ โดยระบุเลขหนา้ของบทความไวห้ลงัช่ือ
หนงัสือ 
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 ตวัอยา่ง 
 

 
       สิรินทร  ฉนัศิริกาญจน์  (2539)  "โรคกระดูกพรุน"  ใน  สุวฒันา  จุฬาวฒันฑล 
               และ เนติ  สุขสมบูรณ์  บรรณาธิการ  เภสัชกรรมชุมชนกับการให้ค าปรึกษา 
               เร่ืองยาแก่ผู้ป่วย  หนา้ 67-96  กรุงเทพมหานคร  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
               มหิดล                                               
                                                    เลขหนา้ของบทความในหนงัสือท่ีอา้ง 
                                                                 
       Josey, E.J.  (1998).  "Student of Library and Information Science."  In  Roy, 
               Lorience and Sheldon, Brooke, E., eds.  Library and Information Studies  
               Education in the United States.  pp. 49-64. London : Maused. 
 
 

 
 5.2 หนังสือรวมเร่ืองทีไ่ม่มีบรรณาธิการ และหนังสือทีร่ะลกึในโอกาสพเิศษ 
  

      รูปแบบ 
  ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพิมพ)์//"ช่ือบทความ"//ใน//ช่ือหนังสือ//เลขหนา้ของ 
  ////////บทความ//เมืองท่ีพิมพ/์/ส านกัพิมพ ์หรือผูรั้บผดิชอบจดัพิมพ ์
 ตวัอยา่ง 
 

 
วจิิตร  ศรีสอา้น  (2541)  "ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวติั มสธ." ใน  20 ปี มสธ.  
 แห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531-254 หนา้ 15-28  
 นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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6. บทความในสารานุกรม 
 
 6.1 การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือสารานุกรมทีม่ีช่ือเสียงมายาวนาน ใหล้ง   
รายการช่ือสารานุกรม และระบุหมายเลขเล่มท่ีอา้งไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งลงรายการเมืองท่ีพิมพ ์ 
ส านกัพิมพ ์
 รูปแบบ 
  ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพิมพ)์//"ช่ือบทความ" //ใน//ช่ือหนังสือสารานุกรม 
  ////////ฉบบัพิมพ(์ถา้มี) หมายเลขเล่มท่ีปรากฏบทความ//เลขหนา้ 
  Author of Article.//(Year).//"Title of Article."//In//Title of Encyclopedia.// 
  ////////number of volume, number of page(s). 
 ตวัอยา่ง 
 

 
สวสัด์ิ  ปัจฉิมกุล  (2527)  "แผนท่ี"  ใน  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  เล่ม 19   
 หนา้ 1237-2380 
อุทยั  สินธุสาร  (2540?)  "กาแล, เรือน"  ใน  สารานุกรมไทย ฉบับดร.อุทัย  สินธุสาร   
 เล่ม 2  หนา้ 916-921 
Vincent, Clare and Chandler, Bruce.  (1993).  "Sundial."  In 
             Encyclopedia Americana.  International Edition.  Vol. 26, pp.24-25. 
 

 
 6.2 การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือสารานุกรมทีจั่ดพมิพ์เฉพาะกจิ หรืออาจ
จัดพมิพ์ในโอกาสพเิศษ  ใหล้งรายการตามท่ีปรากฏพร้อมเมืองท่ีพิมพ ์และส านกัพิมพเ์ช่นเดียวกบั
หนงัสือทัว่ไปดว้ย 
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 ตวัอยา่ง 
 

 
กิติมา  ปรีดิลก  (2539)  "หลกัการของปีเตอร์"  ใน  สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 
           จดัพิมพเ์ป็นท่ีระลึกเน่ืองในมหามงคล สมยัฉลองสิริราชสมบติั 
                   ครบ 50 ปี พุทธศกัราช 2539  กรุงเทพมหานคร  คณะศึกษาศาสตร์ 
                   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  หนา้ 32-33 

 
7. บทความในหนังสือพมิพ์ 
 
 รูปแบบ 
  ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพิมพ,์/วนัท่ี/เดือน)//"ช่ือบทความ" 
  ////////ช่ือหนังสือพิมพ์//เลขหนา้ 
  Author of Article.//(Year,/Month,/date).//"Title of Article." 
  ////////Title of Newspaper.//number of page(s). 
 
 ตวัอยา่ง 
 

 
            วฑูิรย ์ สิมะโชคดี  (2545, 7 พฤศจิกายน)  "การพฒันาทรัพยากรมนุษย"์ 
         ผู้จัดการรายวนั  หนา้ 7 
             Supara  Jauchitfah.  (1999, April 11).  "Hearing the Public."   
                         Bangkok Post. : p. 6. 
 

 
 
 
 
 
 

ผูเ้ขียนชาวไทยท่ีเขียนงานเป็นภาษาองักฤษใหล้งช่ือเหมือนช่ือไทยตามปกติ 
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8. บทความในหนังสือรายงานการประชุม สัมมนาทางวชิาการ 
 
 ในหนงัสือรายงานการประชุม และสัมมนาทางวิชาการมีการเสนอเอกสารท่ีวิทยากร
บรรยาย หรือเอกสารท่ีนกัวิชาการน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม เม่ือใช้ขอ้มูลจากเอกสารเหล่าน้ี
ประกอบการศึกษาคน้ควา้ หรืออา้งอิง ใหเ้ขียนบรรณานุกรมโดยระบุถึงตวับทความท่ีศึกษา ต่อดว้ย
ช่ือหนงัสือรายงานการประชุม สัมมนาทางวชิาการนั้น ๆ 
 
 รูปแบบ 
  ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพิมพ)์//"ช่ือบทความ"//ใน//ช่ือหนังสือรายงาน 
  ////////การประชุม สัมมนาทางวิชาการ//วนัท่ีจดัประชุม//สถานท่ี//ผูจ้ดั//เลขหนา้ 
 ตวัอยา่ง 
 

 
จุฑารัตน์  บวรสิน  (2543)  "โครงการ 7 นาที สู่ครูเป่ียมคุณธรรม"  ใน กระบวนการผกูพันธมิตร
 วิชาชีพ ใน การประชุมระดับชาติ คร้ังท่ี 4 บัณฑิตคุณภาพไทย  วนัท่ี 14-17 
 พฤศจิกายน 2543  อาคารเฉลิมพระบารมี 

     กรุงเทพมหานคร  ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวทิยาลยั  เล่ม 1  
       หนา้ 99-103 

บุญเลิศ  ไพรินทร์  (2541)  "การเปล่ียนแปลงแนวบริหารจดัการแบบใหม่" 
        ใน  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2541 และการประชุมทางวิชาการ เร่ือง 
        ห้องสมดุในกระแสแห่งการปรับเปล่ียน  วนัท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2541 
        โรงเรียนสตรีวทิยา  กรุงเทพมหานคร  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ 
        หนา้ 70-79 

Hallam, Gillan and Partidge, Helen.  (2003).  “Changing a Triangle into a Circle : 
                     Developing the New Information Professional.”  In  International  
  Conference (Asia – Pacific) on Challenges and Opportunities for  
                  Libraries and Information Professionals in Knowledge Management  
                  and the Digital Age.  March 20 –22, 2003.  Organized by Department of  
                     Library Sciences, Faculty of Humanities, Chiengmai  University,    
                     Chiengmai, Thailand.  pp. 4-13. 
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9. วทิยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ 
 
 รูปแบบ 
  ช่ือผูท้  าวทิยานิพนธ์//(ปีพิมพ)์//"ช่ือวทิยานิพนธ์"//ระดบัของวทิยานิพนธ์ 
  ////////ช่ือสาขาวชิา/ภาควชิา/แขนงวชิา//ช่ือคณะ//ช่ือสถาบนั 
 

 ตวัอยา่ง 
 
ทรงศิริ  สาประเสริฐ  (2542)  "ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบา้น” 

   วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ 
    และการศึกษาต่อเน่ือง  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 

สุรพล  เวยีงนนท ์ (2543)  "การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 
                วชิาภูมิศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติส าหรับนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัเชียงราย” 

   วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  แขนงวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสาร 
    การศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

Chutima  Sacchanand.  (2002).  “Libraries as Educators In Supporting a 
   Graduate Distance Education System : A Case Study of Sukhothai 
    Thammathirat Open University (STOU), Thailand.”  Unpublished 
   Doctoral Dissertation, Faculty of Education.  Charles Sturt University. 

 
 
10. บทความวจัิย และบทความสาระสังเขปวทิยานิพนธ์ในวารสาร 
 
 ในกรณีท่ีผูว้ิจยัศึกษางานวิจยั  หรือวิทยานิพนธ์จากบทความท่ีเรียบเรียงมา  หรือ        
สาระสังเขปท่ีตีพิมพใ์นวารสาร ให้เขียนบรรณานุกรมบทความสาระสังเขปงานวิจยั วิทยานิพนธ์ท่ี
ตีพิมพใ์นวารสาร มีวิธีการเขียนท านองเดียวกบัการเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสาร คือตอ้ง
ระบุวา่บทความวจิยันั้นอยูใ่นวารสารใด  ดงัตวัอยา่ง 
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 รูปแบบ  บทความวจิยั 
  ช่ือผูว้จิยั//(ปีพิมพ)์//"ช่ือบทความวจิยั"//ช่ือวารสาร//เลขปีท่ี,/เลขฉบบัท่ี// 
  ////////เดือน:/เลขหนา้ของบทความ 
 ตวัอยา่ง   
 

 
รสิกา  องักรู  และคนอ่ืน ๆ  (2545)  "ความพร้อมของวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
             เก่ียวกบัการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยผา่นการน าชมศิลปวฒันธรรม”   
               วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  15, 3  (กนัยายน-ธนัวาคม): 147-154 
 

  
 รูปแบบ    ความสาระสังเขปวทิยานิพนธ์ 

 ช่ือผูท้  าวทิยานิพนธ์//(ปีพิมพ)์//"ช่ือวทิยานิพนธ์พร้อมขอ้ความแสดงระดบั 
 ////////ของสาขาวชิา ภาควชิา และช่ือสถาบนัการศึกษา"//ช่ือวารสาร// 
 ////////เลขปีท่ี,/เลขฉบบัท่ี//(เดือน):/เลขหนา้ของบทความ  

 ตวัอยา่ง 
 

 
บวักนก  วชัรปรีดา  (2545)  "การผสมผสานทางวฒันธรรม : กรณีศึกษาบา้น 
         ท่ามะไฟหวาน  อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
                 มหาบณัฑิต  สาขาวชิาไทยคดีศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม"  วารสาร 
               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  20, 2  (พฤศจิกายน 2544-เมษายน 2545): 50-61 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรณีน้ีใส่ พ.ศ.ไวต้รงน้ีเพราะ 
คาบเก่ียว 2 ปี คือ   2544  และ 2545 
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11. ชุดวชิามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
 ชุดวชิาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีทั้งในระดบัปริญญาตรีท่ีเรียกวา่ "เอกสาร   
การสอน" หรือในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเรียกวา่ "ประมวลสาระ" นั้น เม่ือไดน้ ามาศึกษาคน้ควา้อา้งอิง
ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ให้เขียนบรรณานุกรมระบุถึงหน่วยการสอนในชุดวิชา และลงช่ือ
สาขาวชิาเป็นส่วนหน่ึงของรายการส านกัพิมพต่์อจากช่ือมหาวทิยาลยัดว้ย  ดงัน้ี 
 รูปแบบ 
  ช่ือผูเ้ขียนหน่วย//(ปีพิมพ)์//"ช่ือหน่วยการสอน"//ใน//ช่ือเอกสารการสอน/ 
  ////////ประมวลสาระชุดวิชา//เลขหน่วย//เลขหนา้//นนทบุรี//มหาวทิยาลยั 
  ////////สุโขทยัธรรมาธิราช//สาขาวชิา… 
 ตวัอยา่ง 
 

 
ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม  (2539)  "แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ 
   ภตัตาคาร"  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ 
   ภัตตาคาร  หน่วยท่ี 1  หนา้ 1-36  นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
                    สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
ทิพวรรณ  บุณยเ์พิ่ม  (2545)  "การจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
                    สถาบนับริการสารสนเทศ"  ใน  ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการขัน้สูงส าหรับ 
                    สถาบันบริการสารสนเทศ  หน่วยท่ี 7  หนา้ 267-328  นนทบุรี  มหาวทิยาลยั 
                    สุโขทยัธรรมาธิราช  บณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
วรนุช  มานะวนิชย ์ และชยัวฒัน์  น่าชม  (2546)  "การจดัการงานพฒันา 
   ทรัพยากรสารสนเทศ"  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากร 
   สารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)  หน่วยท่ี 5  หนา้ 187-235  นนทบุรี  มหาวทิยาลยั 
   สุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
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12. หนังสือแปล บทความแปล 
 กรณีอา้งอิงมาจากหนงัสือแปล บทความแปล ให้เขียนบรรณานุกรมช่ือผูเ้ขียนงาน
ตน้ฉบบัภาษาเดิม เป็นส่วนช่ือผูแ้ต่งตามด้วยช่ือหนังสือ/ช่ือบทความ พร้อมระบุว่าแปลจาก 
(translated from) ช่ือหนงัสือ/ช่ือบทความเดิม แลว้จึงลงช่ือผูแ้ปลต่อหลงัค าวา่ "โดย" (by) ตามดว้ย
(ปีพิมพ)์ และบรรณานุกรมของส่ิงพิมพน์ั้น ๆ  
 
 รูปแบบ 
  ช่ือผูแ้ต่งของงานตน้ฉบบั//ช่ือเร่ืองภาษาไทย//แปลจากช่ือเร่ืองงานตน้ฉบบั// 
  ////////โดย//ช่ือผูแ้ปล//(ปีพิมพ)์//เมืองท่ีพิมพ/์/ส านกัพิมพ ์
 ตวัอยา่ง 
 

 
เบโซลด,์ คลีเมนท ์และแฮนคอด, ทรีเวอร์  สุขภาพของโลก ค.ศ.2020 : ภาพอนาค เพ่ือการ
 ส่งเสริมสุขภาพ  แปลจาก World Health 2020 : Global Scenario 
 for Health Promotion  โดย  ลกัขณา  เติมศิริกุลชยั และสุชาดา  ตั้งทางธรรม 
ปนิธาน  หล่อเลิศวทิย ์ บรรณาธิการ  (2541)  กรุงเทพมหานคร  สถาบนัวจิยั  ระบบสาธารณสุข 
 ฟัง ฟัง  เมฆเหินน า้ไหล  พระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีน  โดย  สมเด็จ 

      พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (2540)  พิมพค์ร้ังท่ี 2 
      กรุงเทพมหานคร  นานมีบุค๊ส์ 

ออตี, ฟิลลิส  ติโต  พระราชนิพนธ์แปลจาก  Tito  โดย  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
   ภูมิพลอดุลยเดชฯ (2537)  พิมพค์ร้ังท่ี 3  กรุงเทพมหานคร  อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์
    พบับลิชช่ิง 

อิโนะ  ฮะระ, ฮิเดะโอะ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากร 
      ในบริษัทญ่ีปุ่น)  แปลจาก  Human Resource Development in Japanese 
    Companies  โดย ธญัญา  ผลอนนัต ์ (2540)  กรุงเทพมหานคร  สมาคมส่งเสริม 

                เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 
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 ตวัอยา่ง  บทความแปลและเรียบเรียง 
 
 
ธิลลอตสัน, จอย  (1995)  "การสืบคน้ดว้ยค าส าคญัเป็นการแกปั้ญหาจริงหรือ?"แปลและ 
 เรียบเรียงจาก  Tillotson, Joy.  "Is Keyword Searching the Answer?" College  and 
Research Libraries.  56,3 (May)  โดย  พรทิพย 
สุวนัทารัตน์  (2538)  วารสารห้องสมดุ  39, 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม) : หนา้ 1-5 
 
 
13. การสัมภาษณ์ 
 
 รูปแบบ 
  ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์//(ปี, วนัท่ี เดือน)//ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ถา้มี)// 
  ////////สัมภาษณ์โดย//ช่ือผูส้ัมภาษณ์//สถานท่ีท่ีสัมภาษณ์ 
 ตวัอยา่ง 
 
 
ศิริ  ศาสตร์มูล (2546, 6 มีนาคม)  เกษตรกรสวนทุเรียน  สัมภาษณ์โดย  ประดินนัท ์อุปรมยั  และ
 คณะ  บา้นเลขท่ี 28 หมู่ท่ี 1 ต าบลไทรมา้ อ าเภอไทรมา้ จงัหวดันนทบุรี 
สุวฒัน์  เงินฉ ่า  (2541, 20 มกราคม)  ผูต้รวจราชการเขต 2  ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
 สัมภาษณ์โดย  สมสรวง  พฤติกุล  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
 องักาบ  บุณยษัฐิติ, ท่านผูห้ญิง  (2541, 28 มกราคม)  อาจารยใ์หญ่และผูจ้ดัการ         
 โรงเรียนจิตรลดา  สัมภาษณ์โดย วรนุช  มานะวนิชย ์ โรงเรียนจิตรลดา  
 กรุงเทพมหานคร 
 
 กรณีท่ีบทสัมภาษณ์มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในหนงัสือหรือส่ิงพิมพใ์ด ใหเ้ขียน
บรรณานุกรมของหนงัสือส่ิงพิมพน์ั้นตามรูปแบบท่ีก าหนดต่อทา้ยดว้ย เช่น 
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สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544)  ผูอ้  านวยการส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (องคก์รมหาชน)  บทสัมภาษณ์ เร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษา  สัมภาษณ์โดย  
 มณีรัตน์  สุวรรณพรหมา  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 14, 3 (กนัยายน-ธนัวาคม)  
 หนา้ 5-16 
 
 
14. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังของทางราชการและหน่วยงาน 
 
 การอา้งอิงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการนิยมใชก้ารอา้งอิงแบบแทรกปน
ในเน้ือหา ส่วนการเขียนบรรณานุกรมให้ลงรายการช่ือกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง 
เป็นส่วนช่ือเร่ืองในเคร่ืองหมายอญัประกาศ และระบุวนั เดือน ปี ท่ีประกาศใช้ ในกรณีท่ีอา้งอิงมา
จากท่ีตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาโดยตรงให้ลงรายการเล่มท่ี ตอนท่ี วนัท่ี ท่ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาดว้ยคลา้ยกบัการเขียนบรรณานุกรมบทความวารสาร หากอา้งอิงจากแหล่งท่ีตีพิมพใ์น  
ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ ให้ลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือท่ีใช้อ้างอิงด้วยคล้ายกับการเขียน
บรรณานุกรมอา้งอิงบทความวารสารในหนงัสือ กรณีเป็นระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งของ
ส่วนราชการ และหน่วยงาน เช่น ส่วนราชการระดบักรม สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ให้ช่ือหน่วยงาน 
หรือสมาคมเป็นลงรายการผูแ้ต่ง 
 14.1  กรณอ้ีางอิงจากราชกจิจานุเบกษาโดยตรง 
        รูปแบบ 
  "ช่ือและปีกฏหมาย"//(ปี, วนัท่ี เดือน)//ราชกิจจานุเบกษา//เล่ม…// 
  ////////ตอน…//หนา้…. 
       ตวัอยา่ง 

 
"พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545" 

  (2545, 2 ตุลาคม)  ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 119 
     ตอนท่ี 99 ก  หนา้ 1-13 

“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545”  (2542, 19 สิงหาคม) 
    ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 116  ตอนท่ี 74 ก  หนา้ 1-23 
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 14.2  กรณอ้ีางอิงจากหนังสือทีจั่ดพมิพ์เพือ่เผยแพร่พระราชบัญญติัโดยเฉพาะ ให้อ้าง
พระราชบัญญติัเป็นรายการหลักได้เลยแล้วต่อด้วยผู้จัดพมิพ์ 
     
        รูปแบบ 
  "ช่ือและปีกฎหมาย"//หน่วยงานท่ีรับผดิชอบจดัพิมพ/์/(ปีพิมพ)์// 
  ////////เมืองท่ีพิมพ ์
      ตวัอยา่ง 
 

 
"พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
 พ.ศ. 2542"  ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา  (2544)  กรุงเทพมหานคร 
 

 
14.3  กรณอ้ีางอิงจากหนังสืออ่ืน 
 

        รูปแบบ  
  "ช่ือและปีกฎหมาย"//ใน//ผูแ้ต่ง//(ปีพิมพ)์//ช่ือหนังสือ//(ปีพิมพ)์// 
  ////////หนา้…//เมืองท่ีพิมพ ์
  ตวัอยา่ง 
 

 
"ขอ้ก าหนดศาลรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2541”   
           ประกาศ ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2541  ใน  ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 
                  ข้อควรรู้เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ  (2541)  หนา้ 49-56  กรุงเทพมหานคร 
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14.4  ประกาศของหน่วยงาน สมาคม ให้ลงวันทีป่ระกาศไว้ด้วย 
 

       รูปแบบ 
  ช่ือหน่วยงาน//(ปีพิมพ)์//"ช่ือประกาศ"//ประกาศ ณ วนัท่ี เดือน ปี 
       ตวัอยา่ง 
 

 
สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย  (2545)  "ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศ 
 ไทยในพระราชูปถมัภข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 เร่ืองมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544"  ประกาศ ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม  
 2545  
 

 
15. พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส พระราโชวาท ค ากล่าว และปาฐกถาในโอกาสต่าง ๆ  
     ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ 
 
 พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท พระราโชวาท ปาฐกถา ในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศช์ั้นสูงในพระบรมราช
จกัรีวงศ ์ตลอดจนบุคคลทัว่ไปมีความส าคญัยิง่และมีขอ้คิดเป็นแนวทางในการด าเนินงานนานปัการ
ท่ีอาจ     น าใชอ้า้งอิงในงานเขียนวิทยานิพนธ์  การอา้งอิงพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท พระ
ราโชวาท    ค ากล่าวและค าบรรยายท่ีมีในโอกาสต่าง ๆ นั้น การเขียนบรรณานุกรมอาศยัหลกัการให้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์เก่ียวกบัโอกาสท่ีจดังานนั้น ๆ วนั เดือน ปี สถานท่ีของงาน ส่วนสุดทา้ยคือ ขอ้มูล
(ปีพิมพ)์ สถานท่ี ส านกัพิมพ ์หน่วยงานท่ีจดัพิมพ ์(ถา้มี) 
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 ตวัอยา่ง 
 
 
"ค าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ แขนงวชิาสารนิเทศศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช"  ใน  พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ า 

      ปีการศึกษา 2540 วนัพุธท่ี 20  วนัพฤหสับดีท่ี 21 และ วนัศุกร์ท่ี 22 มกราคม 
     2542 

ปาฐกถาน า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เร่ือง ยทุธศาสตร์ของ 
    ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวฒัน์  เน่ืองในโอกาสเสด็จในการอบรมประสบการณ์
 วชิาชีพ วนัองัคารท่ี 24 ตุลาคม 2543  ณ อาคารพิทยพฒัน์ 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
"พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วนัพฤหสับดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2522"  ใน 
 ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ 
 ปีพุทธศักราช 2522  (2523)  กรุงเทพมหานคร  ส านกัราชเลขาธิการ 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ท่ี 
 เขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม 

      พระชนมพรรษา สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต  วนัพฤหสับดีท่ี 4 ธนัวาคม 2540   
       ใน  พระราชด ารัสพระราชทานเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการด าเนิน 
       ชีวิตส าหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่  (2541)  กรุงเทพมหานคร 

 ส านกังาน จดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 
 บริษทัมงคลชยัพฒันา และบริษทับางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  
พระราชด ารัสสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านอาหารและ 
 โภชนาการ  จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
กุมารีทรงเจริญพระชนมาย ุ40 พรรษา วนัท่ี 2 เมษายน 2538 
                กรุงเทพมหานคร  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์

 
 



59 
 

16. เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารส านักงาน 
 
 ในการท าวิทยานิพนธ์บางคร้ังจ าเป็นตอ้งคน้ควา้อา้งอิงขอ้มูลจากเอกสารจดหมายเหตุ 
หรือเอกสารส านกังาน การอา้งอิงเอกสารเหล่าน้ีมีวธีิการเขียนบรรณานุกรมแตกต่างกนัดงัน้ี 
 16.1 เอกสารจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
         กองจดหมายเหตุแห่งชาติมีข้อแนะน าการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
เอกสารท่ีจดัเก็บในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นรูปแบบเฉพาะ ซ่ึงสอดคล้องกบัระบบการจดั
หมวดหมู่ของเอกสารจดหมายเหตุจดัเก็บทุกประเภท ไดแ้ก่ เอกสาร เอกสารเยบ็เล่ม ภาพ รูปถ่าย
ทางอากาศ แผนท่ี แบบแปลน แผนผงั แถบบนัทึกเสียง (เทปเสียง) โปสเตอร์ เม่ือศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสารเหล่าน้ีจะตอ้งจดบนัทึกรายละเอียดต่าง ๆ มาให้ครบถว้น เพื่อการเขียนบรรณานุกรมท่ี
สมบูรณ์ ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งพอสังเขป 
 ตวัอยา่ง 
 
 
 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  ร.6 ย.1/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6  
         กระทรวงยติุธรรม เร่ือง โรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพนัธ์ 2452 - 1 ตุลาคม 
         2461) 
 --------.  ภ.สบ.19.2 1/9  ภาพส่วนบุคคลเจา้กาวลิะวงศ ์ณ เชียงใหม่ ภาพพระท่ีนัง่ 
         อนนัตสมาคม 
 --------.  ผ.ร.5 ม.25  แผนท่ีกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย  
         แผนท่ีแสดงท่ีพกัทหารฝ่ายสยามจบัพวกขบถปาหงั (พ.ศ.2438) 
 
 
 

เส้นประน้ีแทนรายการผูแ้ต่งท่ีซ ้ ากบัผูแ้ต่งท่ีอยู่
ในรายการบรรณานุกรมมาก่อนแลว้ ในท่ีน้ีก็คือ 
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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 16.2 เอกสารส านักงาน 
         เอกสารส านกังาน หมายถึง เอกสารท่ีใชใ้นการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน     
ไดแ้ก่  หนงัสือโตต้อบ รายงานการประชุม บนัทึกขอ้หารือ ฯลฯ เอกสารส านกังานมีความส าคญัท่ี
ใชอ้า้งอิงในการปฏิบติังานของหน่วยงาน ซ่ึงอาจเป็นภาคราชการ หรือเอกชน เอกสารเหล่าน้ียงัอยู่
ในกระแสการปฏิบติังาน หรือถึงกระแสการใช้ หรือส้ินสุดกระแสการใช้ ปฏิบติังานแลว้ หากมี
ความจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้อา้งอิง ให้ใชว้ิธีการเขียนบรรณานุกรม โดยมีหลกัการคือ บอก
แหล่งเจา้ของหนงัสือ เลขท่ีหนงัสือ เร่ือง วนัท่ีออกหนงัสือ แหล่งท่ีมีหนงัสือ โดยระบุช่ือเร่ือง
หนงัสือในเคร่ืองหมายอญัประกาศ กรณีเป็นรายงานการประชุมตอ้งระบุช่ือการประชุม และคร้ังท่ี 
วนั เดือน ปี และสถานท่ีท่ีมีการประชุม 
 
 ตวัอยา่ง 
 
 
หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ.1505/10772 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2536 เร่ือง "การก าหนดคุณวฒิุ
 สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่เพื่อสมคัรสอบแข่งขนัในการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็น
 ขา้ราชการครู"  ถึงประธาน อ.ก.ค. กรมทุกกรม และ  

   อ.ก.ค. จงัหวดัทุกจงัหวดั 
หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม.0202.4/9343 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2542 เร่ือง"ขอเล่ือน
 ก าหนดเวลาการจา้งบุคคลเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั"  ถึง  กรรมการ 
  และเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ 
 
 
17. ส่ิงพมิพ์อืน่ ๆ ทีไ่ม่เป็นรูปเล่ม 
 ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีไม่เป็นรูปเล่ม แต่มีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใชป้ระกอบการคน้ควา้
อา้งอิงไดมี้หลายประเภท เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ จุลสาร ให้ลงช่ือหน่วยงานท่ีจดัท าเป็นรายการผู ้
แต่ง ตามดว้ยปีพิมพ์ ช่ือเร่ืองของแผ่นพบัหรือโปสเตอร์ เป็นรายการช่ืองานอยู่ในเคร่ืองหมาย
อญัประกาศ และวงเล็บค าบอกลกัษณะของส่ิงพิมพน์ั้นไว ้เช่น (จุลสาร) (แผน่พบั) (โปสเตอร์) เป็นตน้ 
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 ตวัอยา่ง 
 
 
ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (2540)  "โครงการทดสอบทางด่วน
 สารสนเทศ"  (จุลสาร) 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  (ม.ป.ป.)  "จรรยาบรรณนกัวจิยั สภาวจิยัแห่งชาติ"   
 (แผน่พบั) 
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีากาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์รมหาชน) และสมาคม 

  ส ารวจขอ้มูลระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์  (2545)  “ภาพสามมิติบริเวณ 
       จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลดาวเทียมแลนดแ์ซท 7  ETM + รายละเอียดภาพ 15 เมตร 
       ภาพสีผสม… บนัทึกภาพวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2544  ผา่นกรรมวธีิการแกไ้ขผดิพลาด 
       เชิงเรขาคณิต เนน้ความคมชดั และซอ้นพบักบัแบบจ าลองความสูงเชิงเลข” 
       (โปสเตอร์ และปฏิทิน) 

ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา  (ม.ป.ป.)  "สาระน่ารู้เก่ียวกบับทบาท 
 อ านาจ หนา้ท่ีของผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา"  (แผน่พบั) 
      ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  (2539)  "จรรยาบรรณครู 9 ประการ"  (โปสเตอร์) 

 
18. ส่ือโสตทศัน์ 
 การอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรมของขอ้มูลท่ีบนัทึกในส่ือโสตทศัน์ประเภทต่าง ๆ  
เช่น วซีีดี เทปเสียง วดิีทศัน์ สไลด ์วสัดุยอ่ส่วน ใหล้งช่ือเจา้ของผลงานเป็นรายการผูแ้ต่ง รายการช่ือ
เร่ือง ค าบอกลกัษณะของส่ือท่ีใชบ้นัทึกไวใ้นวงเล็บ ไวห้ลงัช่ือเร่ือง และขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัท า หรือ
ผูผ้ลิต และปีท่ีผลิตไวด้ว้ย กรณีท่ีไม่ปรากฏช่ือเจา้ของงานโดยชดัเจนให้ลงรายการช่ือเร่ืองแทน 
ส่วนอ่ืน ๆ เขียนบรรณานุกรมท านองเดียวกนั 
 ตวัอยา่ง  วซีีดี 
 
 ธญัญา  ผลอนนัต ์ (2546)  คู่มือการใช้สมอง (Mind Map Licensed Instruction) 
 (วซีีดี)  กรุงเทพมหานคร  วสิดอมมีเดียส 
นิรมล  เมธีสุวกุล  พิธีกร  (2545)  สู่โลกนักดูนก  (วซีีดี)  กรุงเทพมหานคร วสิดอมมีเดียส์ 
 
 ตวัอยา่ง  เทปเสียง 
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พระพยอม  กลัยาโณ  (2537?)*  ไม่ไหม้  ธรรม ท า (เทปเสียง)  นนทบุรี  วดัสวนแกว้ 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2541)  เทปเสียงชุดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร 
 ส่วนต าบลส าหรับสมาชิกสภา อบต. และกรรมการบริหารองค์การบริหาร 

     ส่วนต าบล  (เทปเสียง)  นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และกรม 
     การปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

Hopkins, Diana and Nettle, Mark.  (1995).  Passport to IELTS  (sound recording)   
 New York : Phoenix ELT. 
 
 
 ตวัอยา่ง  วดิีทศัน์ 
 
 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (2546)  ใจประทับใจ…ในบริการส่วนหน้า  (วดิีทศัน์) 
                    กรุงเทพมหานคร  กองบริการวชิาการและฝึกอบรม 
โบราณสถาน กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์  (วดิีทศัน์)  (2541)  กรุงเทพมหานคร   

        ตน้ออ้แกรมม่ี 
            ส านกังานปฏิรูปการศึกษา  (2544)  วีดิทัศน์ประกอบการประชุมสมชัชาปฏิรูปการศึกษา 
         และการเรียนรู้  (วดิีทศัน์)  กรุงเทพมหานคร  กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ 
 ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ  (2541)  พระบาท 
         สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วดิีทศัน์)  กรุงเทพมหานคร   
                    แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ 

 
 
 
* ดูค  าอธิบายในหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีควรทราบ ขอ้ 4 
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 ตวัอยา่ง  สไลด ์
 
โครงการผลิตส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษา  (2533)  พลังงานจากปิโตรเลียม 
  (สไลด)์  กรุงเทพมหานคร  สถาบนัเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 
 กรมสามญัศึกษา 
Focal Point Audiovisual.  (1985).  National Parks and Conservation. 
 (Slide)  n.p. 
 
  
 ตวัอยา่ง  วสัดุยอ่ส่วน (ไมโครฟิช และไมโครแจก๊เก็ต) 
 
 
"การสอนทางวทิย"ุ  (ไมโครฟิช)  (2474)  วิทยาจารย์  31, 7 (เมษายน)  หนา้ 573-576"   
 เล่นไพอ่ยา่งไรไม่ผดิกฎหมาย"  (ไมโครแจก๊เก็ต)   (2524)  วารสารพัฒนาชุมชน 
 20, 1 (มกราคม)  หนา้ 60-62 
  
 
19. ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 การเขียนบรรณานุกรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใชแ้นวการเขียนเช่นเดียวกบัส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ี
กล่าวมาแลว้ และเพิ่มค าบอกลกัษณะกายภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นวงเล็บต่อทา้ยช่ือเร่ือง เช่น 
(ซีดีรอม), (CD-ROM), (ออนไลน์), (Online) กรณีเป็นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตให้ระบุ วนัท่ี คน้
คืน พร้อม URL (หมายถึง Universal Resource Locator หรือ Uniform Resource Locator)* ของ
สารสนเทศนั้น ๆ ดว้ย 
 
 
* ในหนงัสือ ศพัทค์อมพิวเตอร์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พิมพค์ร้ังท่ี 4 กรุงเทพมหานคร (2540)  
ใชว้า่ Universal Resource Locator  ส่วนในหนงัสือ Publication Manual of the American 
Psychological Association  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 5 (2001) ใชว้า่ Uniform Resource Locator 
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 19.1 ซีดีรอม (CD-ROM) 
 
 ตวัอยา่ง  ซีดีรอมเน้ือหาทัว่ไป 
 
  
กรมควบคุมมลพิษ  (2544?)*  ระบบเอกสารก ากับการขนส่ง เคล่ือนย้าย และก าจัด 
  ของเสียอันตราย  (ซีดีรอม)  กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  (2543?)  รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม 
  เร่ืองน า้  (ซีดีรอม)  กรุงเทพมหานคร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ  กองสารสนเทศ 
  ส่ิงแวดลอ้ม 
การประชุม ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  (2543)  เอกสารการประชุม 
                 ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  (ซีดีรอม)  อุบลราชธานี  มหาวทิยาลยั 
                      อุบลราชธานี 
Southeast Asian Ministers of Education.  (2001).  SEAMEO Challenges in the New  
                 Millenium. (CD-ROM).  Co-hosted by Thailand’s Ministry of Education, 
                    Ministry of University Affairs and the Office of National Education 
                    Commission 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*ดูค าอธิบายในหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีควรทราบ ขอ้ 4 

 

ค ำระบปุระเภทสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
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 ตวัอยา่ง  ซีดีรอม สาระสังเขปบทความวารสาร 
 
        พลวรีย ์ สยามชยั  (2542)  “การพฒันาระบบสารสนเทศการจดัซ้ือ”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 
                วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  (วศิวกรรมอุตสาหการ)  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์ 
                มหาวทิยาลยั  (ซีดีรอม)  สาระสังเขปจากศูนยบ์ริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี 
                ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย  คน้คืนวนัท่ี 20 มีนาคม 2546 
        Beale, Andrew V.  and  William, J.  Claudia.  (2000).  “The Anatomy of Elementary 
                School Career Day.  Journal of Career Development.  26, 3 (Spring): 205-213. 
                (CD-ROM)  Abstract from ERIC : NISC DISCover Report : ERIC Accession 
                No. EJ600631 
 
 

 
 
 
  
 19.2 สารสนเทศออนไลน์จากอนิเทอร์เน็ต 
 รูปแบบ  ใหเ้ขียนบรรณานุกรมไปตามปกติของส่ือแต่ละประเภทดงักล่าวมาแลว้ และ
ระบุวนัท่ีสืบคน้ พร้อม URL ตามล าดบั  โดยลงถึงระดบัเอกสารท่ีอา้งอิง  ดงัตวัอยา่งโครงสร้างของ 
URL ต่อไปน้ี (APA 2001 : 270-271)* 
 
  http://www.apa.org/monitor/oct00/workplace.html 
 
 Protocol     Host name    Path to document File name of specific document 
 ขอ้สังเกต  ใหล้ง URL ตามตวัอกัษรท่ีปรากฏไม่วา่จะเป็นอกัษรตวัพิมพ ์ตวัเขียน ตวั
ใหญ่หรือตวัเล็กก็ตาม รวมทั้งระยะเวน้วรรค และเคร่ืองหมายต่าง ๆ หรือตวัเลข เน่ืองจากมีผลต่อ
ความส าเร็จในการคน้คืนสารสนเทศดว้ย 
ท่ีมา  * American Psychological Association.  (2001).  Publication Manual of the 
 American Psychological Association.  5th ed.  Washington, D.C.  
  

เป็นรายละเอียดบ่งช้ีวา่คน้มาจากสาระสงัเขปจากซีดีรอม 
ของ ERIC ซ่ึงมีหมายเลขรหสัของขอ้มูลอยูด่ว้ย 
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 ตวัอยา่ง  บทความวารสารออนไลน์ 
 
 
        Al – Hawarmdeh, Suliman (2002).  “Knowledge Management : Rethinking 
                Information Management and Facing the Challenge of Massaging Tacit 
                Knowledge.”  Information Research.  8, 1 paper no.143 (October). 
                Retrieved March 31, 2003, from http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 
  
 
 
 
 
 ตวัอยา่ง  บทความวารสารท่ีเป็นส่ิงตีพิมพแ์ละออนไลน์ ซ่ึงคน้คืนไดจ้ากอินเทอร์เน็ต 
 
 
        Vanden Bos, G., Knapp, S. and Doe, J.  (2001).  “Role of Reference Elements  
                in the Selection of Resources by Psychology Undergraduates.”   
                Journal of Bibliographic Research.  5 : 117-123.   
                Retrieved October 3, 2001, from http://jbr.org/articles.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ีระบุวนัท่ีคน้คืน Month, date, year และURL ของบทความ 

ส่วนระบุวนัท่ีคน้คืน Month date, year  และ URL ของบทความ 
 



67 
 

 ตวัอยา่ง  สาระสังเขปวทิยานิพนธ์ออนไลน์ 
 
 
        พลวรีย ์ สยามชยั  (2542)  “การพฒันาระบบสารสนเทศการจดัซ้ือ”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 
                วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  (วศิวกรรมอุตสาหการ)  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์ 
                มหาวทิยาลยั  (ออนไลน)์  สาระสังเขป  คน้คืนวนัท่ี 20 มีนาคม 2546 จาก 
                http://thesis.tiac.or.th/result2t.asp 
 
 
 
 
 
 
        Ali, M. Faroog.  (1992).  “The Concept of a Balanced Collection : An Analysis of 
                The Collection Development Literature, 1970-1990.”  Thesis (Ph.D.)  
                Texas Woman”s University. Abstract online.  Pub. No. AAI9227107 
                Retrieved  August 4, 2002,  from   Dissertation Abstracts Online 
                http://thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนระบุลกัษณะส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ วนัท่ีคน้คืน และ URL ของสาระสงัเขป 

หมายเลขสาระสงัเขปออนไลน์ 
ของฐานขอ้มูล DAO 

ส่วนระบุช่ือฐานขอ้มูลออนไลน์และ URL ท่ีเป็นแหล่ง 
สืบคน้ของสาระสงัเขปท่ีคน้ได ้ในท่ีน้ีคือ ฐานขอ้มลู DAO 
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 ตวัอยา่ง  สาระสังเขปเอกสารออนไลน์ 
 
 
        จุมพล  หนิมพานิช  (2542)  พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย  สาระสังเขป 
                ออนไลน์  คน้คืนวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2546  จาก  http://www.stou.ac.th/Thai/ 
                Research/Group1/research25.asp 
 
 
 
 
 
 
 
        “The Future Is Now : Quality Library Service in Colorado.  Strategic Plan  
                2001-2004.”  (2001).  Denver, Colo.  Colorado State Department of Education. 
                State Library and Adult Education Office.  Abstract Online.  ED456853 
                Retrieved August 4, 2002  from  ERIC Database (1992-2002/03) 
                http://thailis-web.uni.net.th/ERIC/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขเอกสารของ
ฐานขอ้มูล   ERIC 

ส่วนระบุฐานขอ้มูลออนไลน์ และ URL ท่ีเป็นแหล่งสืบคน้ของ
สาระสงัเขปท่ีคน้ได ้ในกรณีน้ีคือ ฐานขอ้มูล ERIC 

ส่วนระบุ URL ของสาระสงัเขปท่ีคน้
ได ้
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 ตวัอยา่ง  เอกสารออนไลน์จากโฮมเพจของมหาวทิยาลยั 
 
 
        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (2545?)*  “รูปแบบของ e – university”  คน้คืนวนัท่ี  
                 28 กุมภาพนัธ์ 2546 จาก http://www.ku.ac.th/character.html 
        “รูปแบบและขอ้ก าหนดการท าไฟล ์Power Point  เพื่อเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย 
                    การประชุมวชิาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 2546”  คน้คืนวนัท่ี 30 มีนาคม 2546   
                   จาก  http://www.hort.ku.ac.th/nhc2003/oral/Format%20powerpoint.doc 
        เลิศลกัษณ์  เงินศิริ  (2002)  “รูปแบบการแสดงออกของ Ten-a Ten-m  ในระยะเร่ิมตน้ 
                  การพฒันาระบบประสาทส่วนกลางในแมลงหวี”่  คน้คืนวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2546 
                  จาก http://www.ku.ac.th/research/research-good20.html 
 
 
 ตวัอยา่ง  เอกสารออนไลน์ท่ีเสนอในการประชุม สัมมนาทางวชิาการ 
 
 
        John, Nancy.  (1998).  “Providing Outsourced Internet Services to a Government 
                 Agency Agency.”  Paper presented in 64th General Conference  August 16-21, 

1998. Amsterdam, The Netherlands.  Retrieved  January 15, 1999  from 
http://www.ifla.org/IV/ifla64/64cp.html 
  

 
 
 
 
 
 
 
*  ดูค  าอธิบายในหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีควรทราบ ขอ้ 4 
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 19.3 เวบ็ไซต์   
         ใช้ในกรณีท่ีศึกษาและกล่าวถึงเวบ็ไซตท์ั้งหมดโดยมิไดเ้จาะจงถึงเอกสาร หรือ     
สารสนเทศเร่ืองใดโดยเฉพาะใหเ้ขียนบรรณานุกรมโดยระบุ URL ของเวบ็ไซตไ์ดเ้ลย ในขณะท่ีการ
อา้งอิงใหเ้ขียนค าอธิบายของเวบ็ไซตแ์ละระบุ URL แทรกปนในเน้ือหา  ดงัตวัอยา่ง 
 
  ตวัอยา่ง  การอา้งอิง 
 
 
        KidPsych  เป็นเวบ็ไซตท่ี์ดีเหมาะส าหรับครอบครัวคุณพอ่คุณแม่ท่ีมีบุตรธิดา มีค าแนะน า 
ต่าง ๆ รวมทั้งเกมส์ออนไลน์ของเด็กวยัตั้งแต่ 1-5 ขวบ และ 6-9 ขวบ ใหเ้ลือก ซ่ึงคุณพอ่คุณแม่
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือเล่นกบับรรดาลูก ๆ ได ้(http://www.kidpsych.org)  
         
 การเขียนบรรณานุกรม (http://www.kidpsych.org) Retrieved  March 19, 2002 
 
 19.4 สารสนเทศเผยแพร่บนเครือข่ายภายในองค์กร (อนิทราเน็ต) 
         ใชรู้ปแบบการเขียนบรรณานุกรมเช่นเดียวกบับรรณานุกรมบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
  ตวัอยา่ง  ข่าวสาร เอกสารท่ีเผยแพร่บนเครือข่ายภายในองคก์รอินทราเน็ต 
 
 
        มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2546)  สถิติขอ้มูลนกัศึกษาท่ียงัคงสถานภาพทั้งหมด 
                   จ  าแนกตามปีการศึกษาและระดบัการศึกษา  คน้คืนวนัท่ี 10 มีนาคม 2546 จาก 
                    http://apple.stou.ac.th/Edocument/OCS/statistics/main.htm 
         . (2543?)*  โครงการในแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 9  คน้คืน 
                   วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2545  จาก http://apple.stou.ac.th/Edocument/OPR/Planing  
                   Plan-4/plan9.html 
  
 
 
*  ดูค  าอธิบายในหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีควรทราบ ขอ้ 4 
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20. การอ้างองิ และการเขียนบรรณานุกรมงานทีม่ีผู้อ้างไว้แล้ว 
 
 หมายถึง การอา้งอิงถึงเอกสาร หรือสารสนเทศท่ีมีผูอ่ื้นอา้งอิงไวใ้นหนงัสือ หรืองาน
เขียนอีกรายการหน่ึง  และผูว้ิจยัไม่สามารถหาตน้ฉบบัมาศึกษาได ้ ในการเขียนการอา้งอิง และ
บรรณานุกรมใหเ้ขียนรายการอา้งอิงโดยใชรู้ปแบบ  ดงัน้ี 
 รูปแบบ 
 รายการอา้งอิงตน้ฉบบัท่ีถูกอ้างอิงไวแ้ล้วซ่ึงไม่สามารถหาอ่านได้ ตามด้วยค าว่า           
“อา้งถึงใน” หรือ “cited in” ตามดว้ยรายการบรรณานุกรมของงานเขียนท่ีศึกษาซ่ึงสามารถหา อ่านได ้
 ตวัอยา่ง  การเขียนการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา 
 
 
       Dervin and Nillan 1986 : 3-33  อา้งถึงใน  สมพร  พุทธาพิทกัษผ์ล  2546 : 6 
                 Draft International Standard 15489, Records Management, Part I, cited in 
          Kennedy and Schauder, 1998 : 5 
 
 
 ตวัอยา่ง  การเขียนบรรณานุกรม 
 
 
        Dervin, Brenda and Nilan, Michael.  (1986).  “Information Needs and Users.”  In   
                 Annual Review of Information Science and Technology.  Ed. By Martha M.  
                 Williams.  pp. 3-33  อา้งถึงใน  สมพร  พุทธาพิทกัษผ์ล  (2546)  “การจดัการ 
                 สารสนเทศ”  ใน  ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ  
  หน่วยท่ี 1  หนา้ 1-35  นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  บณัฑิตศึกษา  
 สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
        Draft International Standard 15489, Record Management, Part 1, cited in 
                 Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl.  (1998).  Records Management : 
              a guide to Corporate Record Keeping.  2 nd ed.  Frends Forest, NSW.: 
                 Longman 
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การรวบรวมและการจัดพมิพ์บรรณานุกรม 
 
 เม่ือท าการศึกษาคน้ควา้อา้งอิงสารสนเทศจากแหล่งใด ๆ แลว้จะตอ้งจดัท ารายการ
บรรณานุกรมไวท้า้ยเล่มเสมอ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือ ปรากฏรายการอา้งอิงในเน้ือหาของ   
วทิยานิพนธ์ แต่ไม่มีบรรณานุกรมสมบูรณ์ของรายการท่ีอา้ง  ดงันั้นเม่ือคน้หาเอกสารใดไวแ้ลว้และ
ตรงกบัความตอ้งการน าเสนอเน้ือหา ทุกคร้ังท่ีอา้งอิงจะตอ้งตรวจสอบเสมอวา่รายการนั้นไดมี้การ
เขียนบรรณานุกรมไวก่้อนหนา้แลว้หรือยงั ถา้เป็นรายการใหม่ตอ้งเขียนไวเ้พิ่มเติมดว้ย เพื่อป้องกนั
การลืม หรือท าขอ้มูลสูญหาย ท าให้ยากแก่การติดตามในภายหลงั ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการ
รวบรวมและเรียงล าดบับรรณานุกรมเพื่อการจดัพิมพอ์ย่างเป็นระเบียบแบบแผน อาจใช้วิธีการ
บนัทึกรายการบรรณานุกรมแต่ละรายการไวใ้นบตัร  บตัรละ 1 รายการ เม่ือมีรายการใดมาเพิ่มก็
สามารถตรวจสอบและเรียงล าดบัตามอกัษรได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมบรรณานุกรม   
รายการใหม่ไดต้ลอดเวลา 
 พึงระลึกเสมอว่าทุกรายการท่ีมีการอ้างอิงไว้ในเน้ือหาจะต้องปรากฏรายการ
บรรณานุกรมในส่วนทา้ยของวทิยานิพนธ์ดว้ย 

 การพิมพบ์รรณานุกรมมีแนวทาง ดงัน้ี 
 1. พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยไวก่้อนทั้งหมด แล้วต่อท้ายด้วยบรรณานุกรม

ภาษาองักฤษ โดยทั้งสองส่วนตอ้งเรียงล าดบัอกัษรของรายการหลกัของบรรณานุกรมนั้น 
 2. พิมพบ์รรณานุกรมทุกรายการไวชิ้ดขอบซ้ายมือของหนา้กระดาษ  กรณีท่ีรายการ

บรรณานุกรมใดมีความยาวเกิน 1 บรรทดัให้พิมพต่์อบรรทดัท่ี 2 โดยเวน้ระยะห่างจากขอบซ้าย
จ านวน 8 ระยะเคาะแป้นพิมพ์ และให้พิมพข์อ้ความต่อในระยะเคาะท่ี 9 หากยงัไม่จบขอ้ความก็ให้
ข้ึนบรรทดัใหม่ต่อไป โดยใชร้ะยะท่ี 9 ทุกบรรทดัจนจบรายการบรรณานุกรม ทั้งน้ีอาจใชร้ะยะตั้ง 
Tab ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระยะท่ีก าหนดไวแ้ทนการเวน้ระยะเคาะแป้นพิมพก์็ได ้
 3. พิมพบ์รรณานุกรมของผูแ้ต่งเดียวกนัท่ีมีหลายรายการให้เรียงล าดบัปีพิมพล่์าสุดไว้
ก่อนตามด้วยปีพิมพ์หลัง กรณีผูแ้ต่งเดียวกันมีรายการบรรณานุกรมท่ีปีพิมพ์เดียวกันให้เรียง
ตามล าดบัอกัษรของช่ือเร่ือง โดยให้ใส่พยญัชนะ ก, ข, ค หรือ a, b, c ก ากบัต่อทา้ยปีพิมพใ์นวงเล็บ
ไวด้ว้ย เพื่อการจดัล าดบัของบรรณานุกรมนั้น ๆ (โปรดดูรายการผูแ้ต่ง ยนื  ภู่วรวรรณ ในตวัอยา่ง) 
 ในท่ีน้ีน าเสนอตวัอยา่งบรรณานุกรมจากรายการท่ีใชย้กตวัอยา่งมาทั้งหมด และโปรด
สังเกตการพิมพบ์รรณานุกรมจากตวัอยา่งเหล่าน้ีดว้ย 
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บรรณานุกรม 
 
กรมควบคุมมลพิษ  (2544?)  ระบบเอกสารก ากับการขนส่ง เคล่ือนย้าย และก าจัดของเสีย 
         อันตราย  (ซีดีรอม)  กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  (2543?)  รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม เร่ืองน า้  (ซีดีรอม)   
         กรุงเทพมหานคร  ฝ่ายระบบสารสนเทศ  กองสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม 
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  ร.6 ย.1/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงยติุธรรม  
         เร่ือง โรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพนัธ์ 2452 - 1 ตุลาคม 2461) 
  .ภ.สบ.19.2 1/9  ภาพส่วนบุคคลเจา้กาวลิะวงศ ์ณ เชียงใหม ่ภาพพระท่ีนัง่อนนัต
 สมาคม 
  .ผ.ร.5 ม.25  แผนท่ีกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย   แผนท่ีแสดง
 ท่ีพกัทหารฝ่ายสยามจบัพวกขบถปาหงั (พ.ศ.2438) 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (2546)  ใจประทับใจ…ในบริการส่วนหน้า  (วดิีทศัน์)    
         กรุงเทพมหานคร  กองบริการวชิาการและฝึกอบรม 
การประชุม ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  (2543)  เอกสารการประชุมท่ีประชุม 
         อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  (ซีดีรอม)  อุบลราชธานี  มหาวทิยาลยั 
 อุบลราชธานี 
"การสอนทางวทิย"ุ  (ไมโครฟิช)  (2474)  วิทยาจารย์  31, 7 (เมษายน)  หนา้ 573-576 
กิติมา  ปรีดิลก  (2539)  "หลกัการของปีเตอร์"  ใน  สารานุกรมศึกษาศาสตร์  จดัพิมพ ์
         เป็นท่ีระลึกเน่ืองในมหามงคล สมยัฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี พุทธศกัราช 2539   
         กรุงเทพมหานคร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  หนา้ 32-33 
"ขอ้ก าหนดศาลรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2541”  (2541) 
         ประกาศ ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2541  ใน  ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ  ข้อควรรู้เก่ียวกับ 
        ศาลรัฐธรรมนูญ  หนา้ 49-56  กรุงเทพมหานคร 
"ค าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
         ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ แขนงวชิาสารนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
         สุโขทยัธรรมาธิราช"  ใน  พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2540  
         วนัพุธท่ี 20  วนัพฤหสับดีท่ี 21 และ วนัศุกร์ท่ี 22 มกราคม  2542 
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โครงการผลิตส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษา  (2533)  พลังงานจากปิโตรเลียม  (สไลด)์   
         กรุงเทพมหานคร  สถาบนัเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 
 กรมสามญัศึกษา  
จุฑารัตน์  บวรสิน  (2543)  "โครงการ 7 นาที สู่ครูเป่ียมคุณธรรม"  ใน  กระบวนการผกูพันธมิตร 
         วิชาชีพ ใน การประชุมระดับชาติ คร้ังท่ี 4 บัณฑิตคุณภาพไทย  วนัท่ี 14-17 
 พฤศจิกายน 2543 อาคารเฉลิมพระบารมี  กรุงเทพมหานคร  ส านกัมาตรฐาน
 อุดมศึกษา ทบวงมหาวทิยาลยั  เล่ม 1 หนา้ 99-103 
จุมพล  หนิมพานิช  (2542)” พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย”  สาระสังเขปออนไลน์   
         คน้คืนวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2546  จาก  http://www.stou.ac.th/Thai/Research/  
         Group1/research25.asp 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2545)  วิพิธกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 ปีการเงิน 2543  
         (1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2544)  กรุงเทพมหานคร  ส านกังานสารนิเทศ 
ชุติมา  สัจจานนัท ์ กาญจนา  ใจกวา้ง  วรนุช  มานะวนิชย ์ ศิริน  โรจนสโรช  สมสรวง  พฤติกุล 
         และนงลกัษณ์  ชายหาด  (2541)  รายงานการศึกษาค้นคว้า ความเป็นครูสถิตใน 
         หทัยพระองค์ : สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรุงเทพมหานคร 
         ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู 
ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม  (2539)  "แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภตัตาคาร"  ใน   
         เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร  หน่วยท่ี 1   
         หนา้ 1-36  นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
ทรงศิริ  สาประเสริฐ  (2542)  "ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบา้น” 
         วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ และ 
         การศึกษาต่อเน่ือง  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ทิพวรรณ  บุณยเ์พิ่ม  (2545)  "การจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มสถาบนับริการ 
         สารสนเทศ"  ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการขัน้สูง ส าหรับสถาบันบริการ 
         สารสนเทศ  หน่วยท่ี 7  หนา้ 267-328  นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
         บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  (2545)  100ปี ธนบัตรไทย 2445-2545 (Centenary of Thai  
         Banknote : 1902-2002)  กรุงเทพมหานคร 
 ธญัญา  ผลอนนัต ์ (2546)  คู่มือการใช้สมอง (Mind Map Licensed Instruction)  (วซีีดี 
 กรุงเทพมหานคร  วสิดอมมีเดียส์ 
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ธิลลอตสัน, จอย  (1995)  "การสืบคน้ดว้ยค าส าคญัเป็นการแกปั้ญหาจริงหรือ?"  แปลและ 
         เรียบเรียงจาก  Tillotson, Joy.  "Is Keyword Searching the  Answer?" College  
         and Research Libraries.  56,3 (May)  โดย  พรทิพย ์ สุวนัทารัตน์  (2538)  วารสาร 
         ห้องสมดุ  39, 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม): หนา้ 1-5 
นนัทิยา  สวา่งวฒิุธรรม  บรรณาธิการ  (2541)  ข้าวกับวิถีชีวิตไทย  เอกสารประกอบการสัมมนา  
         เร่ือง วฒันธรรมข้าวในสังคมไทยเน่ืองในพิธีเปิดหอไทยนิทัศน์  วนัท่ี 30 มีนาคม 
 2536  พิมพค์ร้ังท่ี 3  กรุงเทพมหานคร  หอไทยนิทศัน์ หอไทยนิทศัน์ ส่วนไทยนิทศัน์   
         ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
นิรมล  เมธีสุวกุล  พิธีกร  (2545)  สู่โลกนักดูนก  (วซีีดี)  กรุงเทพมหานคร  วสิดอมมีเดียส์ 
นิศา  ชูโต  (2545)  การวิจัยเชิงคุณภาพ  พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพมหานคร  แมท็ส์ปอยท ์
บวักนก  วชัรปรีดา  (2545)  "การผสมผสานทางวฒันธรรม : กรณีศึกษาบา้น 
         ท่ามะไฟหวาน  อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
         สาขาวชิาไทยคดีศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม"  วารสารมหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม  20, 2  (พฤศจิกายน 2544-เมษายน 2545): 50-61 
บุญยนื  จนัทรสวา่ง, ผูร้วบรวม  (2541)  ท าเนียบผู้ทรงคุณวฒิุในวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
         สารนิเทศศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ 
บุญเลิศ  ไพรินทร์  (2541)  "การเปล่ียนแปลงแนวบริหารจดัการแบบใหม่" ใน  การประชุมใหญ่ 
         สามญัประจ าปี 2541 และการประชุมทางวิชาการ เร่ือง ห้องสมดุในกระแสแห่งการ 
         ปรับเปล่ียน  วนัท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2541 โรงเรียนสตรีวทิยา  กรุงเทพมหานคร   
         สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  หนา้ 70-79 
เบโซลด,์ คลีเมนท ์และแฮนคอด, ทรีเวอร์  สุขภาพของโลก ค.ศ.2020 :ภาพอนาคต เพ่ือการ 
         ส่งเสริมสุขภาพ  แปลจาก World Health 2020 : Global Scenarions  for Health  
         Promotion  โดย  ลกัขณา  เติมศิริกุลชยั และสุชาดา  ตั้งทางธรรม   
 ปนิธาน  หล่อเลิศวทิย ์
บรรณาธิการ  (2541)  กรุงเทพมหานคร  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
โบราณสถาน กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์  (วดิีทศัน์)  (2541)  กรุงเทพมหานคร  ตน้ออ้แกรมม่ี 
ปาฐกถาน า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เร่ือง ยทุธศาสตร์ของประเทศไทยใน 
        กระแสโลกาภิวฒัน์  เน่ืองในโอกาสเสด็จในการอบรมประสบการณ์วชิาชีพ วนัองัคาร
 ท่ีองัคารท่ี 24 ตุลาคม 2543 ณ อาคารพิทยพฒัน์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์  สุนทร  บุญญาธิการ  และแสงสันต ์ พานิช  มหาวิทยาลัย ชินวตัร :  
         ปรัชญา และแนวคิดสู่มิติใหม่ทางการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  รักษก์ารพิมพ ์
"พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจาก 
         มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วนัพฤหสับดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2522"  ใน  ประมวล 
         พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  ปีพุทธศักราช  
         2522  (2523)  กรุงเทพมหานคร  ส านกัราชเลขาธิการ 
พระพยอม  กลัยาโณ  (2537?)  ไม่ไหม้  ธรรม ท า (เทปเสียง)  นนทบุรี  วดัสวนแกว้ 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ท่ีเขา้เฝ้าทูลละออง 
         ธุลีพระบาท ถวายชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สวนจิตรลดา  
         พระราชวงัดุสิต  วนัพฤหสับดีท่ี 4 ธนัวาคม 2540  ใน  พระราชด ารัสพระราชทานเม่ือ 
         วนัท่ี 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการด าเนินชีวิตส าหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎี
 ใหม่ 2541 กรุงเทพมหานคร ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ส านกังาน
 ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ บริษทัมงคลชยัพฒันา และบริษทับางจากปิโตรเลียม 
 จ ากดั (มหาชน)  
พระราชด ารัสสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านอาหารและโภชนาการ   
         จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ 
         พระชนมาย ุ40 พรรษา วนัท่ี 2 เมษายน 2538  กรุงเทพมหานคร  สมาคมโภชนาการ 
         แห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์ 
“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545”  (2542, 19 สิงหาคม)  ราชกิจจานุเบกษาฉบับ 
         กฤษฎีกา  เล่ม 116  ตอนท่ี 74 ก  หนา้ 1-23 
"พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา  พ.ศ. 2542"   
         ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา  (2544)  กรุงเทพมหานคร 
"พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545"  (2545, 2 ตุลาคม)   
         ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 119 ตอนท่ี 99 ก  หนา้ 1-13 
พลวรีย ์ สยามชยั  (2542)  “การพฒันาระบบสารสนเทศการจดัซ้ือ”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 
         วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  (วศิวกรรมอุตสาหการ)  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์ 
         มหาวทิยาลยั  (ซีดีรอม)  สาระสังเขปจากศูนยบ์ริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี 
         ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย  คน้คืนวนัท่ี 20 มีนาคม 2546 
พลวรีย ์ สยามชยั  (2542)  “การพฒันาระบบสารสนเทศการจดัซ้ือ”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 
         วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  (วศิวกรรมอุตสาหการ)  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์ 
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         มหาวทิยาลยั  (ออนไลน)์  สาระสังเขป  คน้คืนวนัท่ี 20 มีนาคม 2546 จาก  
         http://thesis.tiac.or.th/result2t.asp 
ฟัง ฟัง  เมฆเหินน า้ไหล  พระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีน  โดย  สมเด็จพระเทพ- 
         รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (2540)  พมิพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพมหานคร  นาน
 มีบุค๊ส์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (2545?)  “รูปแบบของ e – university”  คน้คืนวนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์  
         2546 จาก http://www.ku.ac.th/character.html 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2541)  เทปเสียงชุดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารส่วนต าบล   
         ส าหรับสมาชิกสภา อบต. และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  (เทปเสียง)   
         นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  . (2543?)  โครงการในแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 9   
 คน้คืนวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2545  จาก 
 http://apple.stou.ac.th/Edocument/OPR/Planing Plan-4/ plan9.html 
  . (2546)  สถิติขอ้มูลนกัศึกษาท่ียงัคงสถานภาพทั้งหมด จ าแนกตามปีการศึกษา 
 และระดบัการศึกษา  คน้คืนวนัท่ี 10 มีนาคม 2546 จาก 
 http://apple.stou.ac.th/Edocument/OCS/ statistics/main.htm  
ยนื  ภู่วรวรรณ  (2538)  "ระบบส่ือสารขอ้มูล"  ใน  ประมวลสาระชุดวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
         ขัน้สูงส าหรับครู  หน่วยท่ี 13  หนา้ 91-201  นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
         บณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
  . (2540)  “ระบบสารสนเทศเพื่อวเิคราะห์และวางแผนธุรกิจการเกษตร”  ใน  เอกสาร 
         การสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร  หน่วยท่ี 10  หนา้ 35-74  
 นนทบุรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
  . (2543 ก)  “การจดัองคก์รเทคโนโลยสีารสนเทศ”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา 
         ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  หน่วยท่ี 3  หนา้ 121-180  นนทบุรี   
         มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  .   (2543 ข)  “การประยกุตร์ะบบส านกังานอตัโนมติั”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา
 ระบบส านักงานอัตโนมติั  หนา้ 269-320  หน่วยท่ี 14  นนทบุรี  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ยนื  ภู่วรวรรณ  (2543 ค)   ห้องสมดุดิจิทัล  (วดิีทศัน์)  การสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง หอ้งสมุด 
         ดิจิทลักบัการเรียนการสอนทางไกลในสหสัวรรษใหม่ เน่ืองในโอกาสวนัสถาปนา
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ครบรอบ 22 ปี วนัศุกร์ท่ี 1 กนัยายน 2543  หอ้ง
 ประชุมอาคารพิทยพฒัน์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รสิกา  องักรู  และคนอ่ืน ๆ  (2545)  "ความพร้อมของวดัในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบั 
         การเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยผา่นการน าชมศิลปวฒันธรรม”  วารสารสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช  15, 3 (กนัยายน-ธนัวาคม): 147-154 
“รูปแบบและขอ้ก าหนดการท าไฟล ์Power Point  เพื่อเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายการประชุม 
         วชิาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 2546”  คน้คืนวนัท่ี 30 มีนาคม 2546  จาก   
         http://www.hort.ku.ac.th/nhc2003/oral/Format%20powerpoint.doc 
เล่นไพอ่ยา่งไรไม่ผดิกฎหมาย"  (ไมโครแจก๊เก็ต)  (2524)  วารสารพัฒนาชุมชน  20, 1 (มกราคม)   
         หนา้ 60-62 
เลิศลกัษณ์  เงินศิริ  (2002)  “รูปแบบการแสดงออกของ Ten-a Ten-m  ในระยะเร่ิมตน้การพฒันา 
         ระบบประสาทส่วนกลางในแมลงหวี”่  คน้คืนวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2546 จาก  
         http://www.ku.ac.th/research/research-good20.html 
วรนุช  มานะวนิชย ์ และชยัวฒัน์  น่าชม  (2546)  "การจดัการงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ"   
         ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)  หน่วยท่ี 
 5  หนา้ 187-235  นนทบุรี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
วจิิตร  ศรีสอา้น  (2541)  "ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวติั มสธ." ใน  20 ปี มสธ. แห่ง 
         การพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531-2541หนา้ 15-28  นนทบุรี   
         มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
วฑูิรย ์ สิมะโชคดี  (2545, 7 พฤศจิกายน)  "การพฒันาทรัพยากรมนุษย"์  ผูจั้ดการรายวนั  หนา้ 7 
ศิริ  ศาสตร์มูล (2546, 6 มีนาคม)  เกษตรกรสวนทุเรียน  สัมภาษณ์โดย  ประดินนัท ์ อุปรมยั  และ 
         คณะ  บา้นเลขท่ี 28 หมู่ท่ี 1 ต าบลไทรมา้ อ าเภอไทรมา้ จงัหวดันนทบุรี   
ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (2540)  "โครงการทดสอบทางด่วน 
         สารสนเทศ"  (จุลสาร) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  (2541)  สามทศวรรษ… พระจอมเกล้า 
         ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544)  ผูอ้  านวยการส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
         (องคก์รมหาชน)  บทสัมภาษณ์ เร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษา  สัมภาษณ์โดย   



79 
 

มณีรัตน์  สุวรรณพรหมา  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  14, 3 (กนัยายน-ธนัวาคม)  หนา้ 5-16 
สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย (2545)  "ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยใน 
         พระราชูปถมัภข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เร่ือง 
 มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544"  ประกาศ ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2545 
สวสัด์ิ  ปัจฉิมกุล  (2527)  "แผนท่ี"  ใน  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  เล่ม 19   
         หนา้ 1237-2380 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2539)  รายงานการประชุมทางวิชาการ  เร่ือง  
         การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา  คร้ังท่ี 9  จดัโดย  
        ศูนยส์ารสนเทศทางการศึกษาแห่งชาติ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   
         วนัท่ี 9 – 12 ตุลาคม 2538  คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  (ม.ป.ป.)  "จรรยาบรรณนกัวจิยั สภาวจิยัแห่งชาติ"   
         (แผน่พบั) 
ส านกังานปฏิรูปการศึกษา  (2544)  วีดิทัศน์ประกอบการประชุมสมชัชาปฏิรูปการศึกษา 
         และการเรียนรู้  (วดิีทศัน์)  กรุงเทพมหานคร  กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ 
ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา  (ม.ป.ป.)  "สาระน่ารู้เก่ียวกบับทบาท อ านาจ หนา้ท่ีของ 
         ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา"  (แผน่พบั) 
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีากาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์รมหาชน) และสมาคมส ารวจขอ้มูล 
         ระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์  (2545)  “ภาพสามมิติบริเวณจงัหวดัเชียงใหม่  
         ขอ้มูลดาวเทียมแลนดแ์ซท 7  ETM + รายละเอียดภาพ 15 เมตร ภาพสีผสม…  
         บนัทึกภาพวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2544  ผา่นกรรมวธีิการแกไ้ขผดิพลาดเชิงเรขาคณิต  
         เนน้ความคมชดั และซอ้นพบักบัแบบจ าลองความสูงเชิงเลข”  (โปสเตอร์ และปฏิทิน) 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  (2539)  "จรรยาบรรณครู 9 ประการ"  (โปสเตอร์) 
ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ  (2541)  พระบาทสมเดจ็ 
         พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วดิีทศัน์)  กรุงเทพมหานคร  แปซิฟิค 
 อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ 
สิรินทร  ฉนัศิริกาญจน์  (2539)  "โรคกระดูกพรุน"  ใน  สุวฒันา  จุฬาวฒันฑล  
 และ เนติ  สุขสมบูรณ์  บรรณาธิการ  เภสัชกรรมชุมชนกับการให้ค าปรึกษา เร่ืองยา
 แก่ผู้ป่วย  หนา้ 67-96  กรุงเทพมหานคร  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล                                               
สุชาดา  ตั้งทางธรรม  (2545)  "การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ : กรณีโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลงั"   
         วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  15, 3  (กนัยายน-ธนัวาคม) : 23-37 
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สุรพล  เวยีงนนท ์ (2543)  "การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต  วชิา 
         ภูมิศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติส าหรับนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัเชียงราย” 
         วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  แขนงวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสาร
 การศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สุวฒัน์  เงินฉ ่า  (2541, 20 มกราคม)  ผูต้รวจราชการเขต 2  ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ   
         สัมภาษณ์โดย  สมสรวง  พฤติกุล  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร 
หนงัสือส านกังาน ก.ค. ท่ี ศธ.1505/10772 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2536 เร่ือง "การก าหนดคุณวฒิุ 
         สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่เพื่อสมคัรสอบแข่งขนัในการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็น 
         ขา้ราชการครู"  ถึงประธาน อ.ก.ค. กรมทุกกรม และ อ.ก.ค. จงัหวดัทุกจงัหวดั 
หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม.0202.4/9343 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2542 เร่ือง  "ขอเล่ือน 
         ก าหนดเวลาการจา้งบุคคลเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั"  ถึง  กรรมการและเลขานุการ 
         ร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ 
ออตี, ฟิลลิส  ติโต  พระราชนิพนธ์แปลจาก  Tito  โดย  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล- 
         อดุลยเดชฯ (2537)  พิมพค์ร้ังท่ี 3  กรุงเทพมหานคร  อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์ 
 พบับลิช ช่ิง 
องักาบ  บุณยษัฐิติ, ท่านผูห้ญิง  (2541, 28 มกราคม)  อาจารยใ์หญ่โรงเรียนจิตรลดา  สัมภาษณ์ 
         โดย  วรนุช  มานะวนิชย ์ โรงเรียนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร 
อิโนะ  ฮะระ, ฮิเดะโอะ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญ่ีปุ่น)   
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ตารางท่ี  3.2   สถานภาพดา้นชีวสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม.............................................. 38 
ตารางท่ี  4.1   ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการบริหารดา้นการวางแผน 
    การจดัระบบ การจูงใจและการควบคุมของส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ 
    ในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นและไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่น...…. 41 
ตารางท่ี  4.2   ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการ 
    อ าเภอดา้นการวางแผนในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นและ 
    ไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่น........................................................................................ 44 
ตารางท่ี  4.3   ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการ 
    อ าเภอดา้นการวางแผนในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่น 
     และไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นเป็นรายขอ้................................................................ 48 
ตารางท่ี  4.4   ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการ 
    อ าเภอดา้นการจูงใจในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นและ 
    ไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นเป็นรายขอ้........................................................................ 52 
ตารางท่ี  4.5   ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการ 
    อ าเภอดา้นการควบคุมในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นและ 
    ไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นเป็นรายขอ้........................................................................ 56 
ตารางท่ี  4.6   พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอ าเภอในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ 
    ท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นกบัเกณฑ ์3.50 ในดา้นการวางแผน การจดัระบบ 
    การจูงใจ การควบคุมและรวม 4 ดา้น............................................................... 61 
ตารางท่ี  4.7   พฤติกรรมการวางแผนของศึกษาธิการอ าเภอในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ 
    ท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นกบัเกณฑ ์3.50 เป็นรายขอ้.............................................. 64 
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สารบัญตาราง  (ต่อ) (18pt/หนา) 
 

      หนา้ 
 
ตารางท่ี  4.8   พฤติกรรมการจดัระบบของศึกษาธิการอ าเภอในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ 
    ท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นกบัเกณฑ ์3.50 เป็นรายขอ้............................................… 68 
ตารางท่ี  4.9   พฤติกรรมการจูงใจของศึกษาธิการอ าเภอในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ 
    ท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นกบัเกณฑ ์3.50 เป็นรายขอ้............................................... 72 
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(ตัวอย่างสารบัญภาพ) 

 

  สารบัญภาพ (18pt/หนา) 
หนา้ 

 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั  5 
ภาพท่ี 2.1  แผนภูมิแสดงปัญหาท่ีสถาบนัการเงินประสบในการใชบ้ริการ   10 
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(ตวัอย่างรูปแบบและการจดัพมิพ์ส่วนเนือ้ความ) 
บทที่ 1 

บทน า 
/ 
/ 

1.//ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
/ 

 (ระบุความเป็นมาหรือภูมิหลงัของเร่ืองท่ีจะศึกษา ความส าคญัของปัญหาท่ีตอ้งการ
ศึกษา)...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................……………………… 
/ 

2.//วตัถุประสงค์การวจิัย                   
/ 
 (ระบุส่ิงท่ีตอ้งการจะศึกษาและตอ้งการค าตอบ โดยเขียนเป็นขอ้ ๆ...................…….. 
 2.1.........................................................................................................................................................
................................................................................................………. 
 2.2.........................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
 2.3.........................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
/ 

3.//กรอบแนวคดิการวจิัย  (ถ้าม)ี 
/ 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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4.//สมมติฐานการวจิัย (ถ้าม)ี 
/ 

 (เป็นขอ้สันนิษฐานท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนล่วงหนา้  เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัหรือ 
การศึกษา หวัขอ้สมมติฐานน้ี อาจมีหรือไม่มีก็ได ้แลว้แต่ความเหมาะสม การเขียนสมมติฐาน  
อาจเขียนเป็นความเรียงหรือระบุเป็นขอ้ ๆ ก็ได)้ 
 4.1...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 4.2...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 4.3...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
/ 

5.//ขอบเขตการวจิัย 

/ 
 (ระบุขอบเขตท่ีจะศึกษา เช่น กลุ่มบุคคล สถานท่ี ช่วงเวลา ฯลฯ โดยระบุเป็นขอ้ ๆ) 
 5.1...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 5.2...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 5.3...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
/ 

6.//ข้อตกลงเบือ้งต้น  (ถ้าม)ี       
/ 

 (ระบุขอ้ท่ีผูว้จิยัตอ้งการท าความตกลงเบ้ืองตน้ในการด าเนินการวจิยั กรณีมีหลายขอ้    
ควรระบุเป็นขอ้ ๆ).................................................................................................................... 
 6.1....................................................................................................................... 
 6.2....................................................................................................................... 
 6.3....................................................................................................................... 
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7.//ข้อจ ากดัในการวจิัย (ถ้าม)ี 
/ 
 ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
/ 

8.//นิยามศัพท์เฉพาะ 
/ 

 (ใหร้ายละเอียดความหมายของค าท่ีผูว้จิยัตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายตรงกบั 
ท่ีผูว้จิยัตอ้งการในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นค าจ ากดัความเชิงปฏิบติัการท่ีใชใ้นการวจิยั) 
 8.1....................................................................................................................... 
 8.2....................................................................................................................... 
 8.3....................................................................................................................... 
 8.4....................................................................................................................... 
 8.5....................................................................................................................... 
/ 

9.//ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
/ 

 (ระบุประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั ส่ิงท่ีจะไดรั้บทั้งในดา้นวชิาการและวชิาชีพโดย
จ าแนกเป็น.................................................................................................................................... 
 9.1//องค์ความรู้ใหม่............................................................................................ 
 9.2//การแก้ปัญหาทางวชิาการ............................................................................ 
 9.3//การน าไปใช้ประโยชน์และผลงานหรือเคร่ืองมือทีค่ิดค้นขึน้ใหม่จากการวจัิย… 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
/ 
/ 

 (เกร่ินน าเร่ือง แลว้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามประเด็นส าคญัหลกัท่ีปรากฏ 
ในหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์) 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิัย 
/ 
/ 

 ขอ้ความท่ีเป็นความน า....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
/ 

1.//ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
/ 

 (ระบุให้ชัดเจนว่าในการวิจยัคร้ังน้ี ใครเป็นประชากร หรือจะใช้เพียงกลุ่มตวัอย่าง 
เท่านั้ น ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างต้องบอกวิธีการเลือกหรือสุ่มตัวอย่างว่าจะท าโดยวิธีใด และจะใช ้   
ตวัอยา่งจ านวนเท่าใด............................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
/ 

2.//เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย              
/ 

 (ระบุเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัท่ีครอบคลุม (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาตน้แบบ
ช้ินงาน (2) เคร่ืองมือจ าแนกคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  (3) เคร่ืองมือวดับริบท หรือสถานการณ์ท่ี
ใช้ในการวิจยั (4) เคร่ืองมือวดัผลกระทบ เช่น การทดสอบก่อนและหลงัเรียนหรือแบบสอบถาม
ความคิดเห็นและ (5) เคร่ืองมือทางสถิติ เช่น สูตรต่าง ๆ วิธีการสร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือนั้น ๆ 
รวมทั้งรายงานผลการน าเคร่ืองมือไปทดลองใชด้ว้ย เช่น การหาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงความตรง
เป็นตน้).................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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/ 

3.//การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
/ 

 (ระบุขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการรวบรวมขอ้มูล เป็นขอ้ ๆ)...................…………. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
/ 

4.//การวเิคราะห์ข้อมูล 

/ 

 (ระบุถึงวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือวธีิการจดักระท าขอ้มูลสถิติท่ีใช.้............................. 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
/ 
/ 

 ขอ้ความท่ีเป็นความน า โดยระบุหวัขอ้ท่ีจะเสนอ โดยแบ่งเป็นตอนส าคญั ประกอบดว้ย  

ตอนที ่1   สถานภาพของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

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

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

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

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

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

ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานหรือประเด็นปัญหา (ทีไ่ด้จาก
แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์หรือจากการทดลองเป็นต้น
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

ตอนที ่3  ข้อสรุปทีไ่ด้จากการแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 
/ 
 ในการเสนอผลการวจิยัผูว้จิยัอาจเสนอเป็นค าบรรยาย ค าบรรยายประกอบตาราง 
แผนภูมิ แผนภาพ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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บทที่  5 

สรุปการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
/ 
/ 

  
(ขอ้ความท่ีเป็นความน า)...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
/ 

1.//สรุปการวจิัย                                                            
/ 

 1.1//วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 1.2//วธีิด าเนินการวจัิย (ประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวจิยั การเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล)..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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1.3  ผลการวิจัย  (ให้จ  าแนกเป็นหวัขอ้ยอ่ยตามวตัถุประสงค ์/สมมติฐานหรือประเด็นปัญหาปัญหา
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
/ 

2.//อภิปรายผล 
/ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................ 
/ 

3.//ข้อเสนอแนะ 
/ 

 3.1//ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  3.2//ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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(ตวัอย่างการน าเสนอตารางและค าอธิบายตาราง) 
  
 2.  ค่าสถิติพื้นฐานความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียนในงาน 6 ด้าน ตาม
ทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ  าแนกเป็นรายดา้น
และรวมทุกดา้นดงัไดแ้สดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 

/ 
ตารางท่ี  4.1  ค่าสถิติพื้นฐานความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียน รวมทั้ง 6 ดา้น ตามทศันะ
   ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเเล็ก จ าแนก
   เป็นรายดา้น และรวมทุกดา้น 
/ 
ขอ้ ความตอ้งการความรู้ทางการ

บริหารโรงเรียน 
ขนาดใหญ่ 

  X            S.D. 
ขนาดกลาง  
 X        S.D 

ข นาดเลก็  
    X         S.D.  

รวม  
X        S.D.  

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ  4.301 0.657 4.109 0.748 4.167 0.813 4.192 0.762 
2. ดา้นการบริการงานบุคลากร  3.675 4.018 0.758 0.910 4.056 3.916 0.776 0.839 
3. ดา้นการบริหารงานกิจการ 

นกัเรียน 
3.525 0.825 3.967 0.823 3.960   0.851  3.817  0.850 

4. ดา้นการบริหารงานธุรการ 
การเงินและพสัดุ          

3.627  0.829   3.991   0.781   4.062   0.914  3.893  0.856 

5. ดา้นการบริหารงานอาคาร 
สถานท่ี                 

3.420  0.837   3.649   0.893   3.826   0.895  3.631  0.896 

6. ดา้นการบริหารงานความ      
สมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน  
กบัชุมชน                

3.364  0.742   3.685   0.829   3.872  0.977   3.640  0.861 

 เฉล่ียรวม 3.652  0.774   3.909   0.808   3.984  0.893   3.848  0.844 

 
ท่ีมา: เชาว ์พลูนวม (2533: 94-93) 
 ผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.1  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่มีความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียนดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดา้นการ
บริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นอ่ืน ๆ 
มีความตอ้งการในระดบัมาก 
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 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีความตอ้งการความรู้ทางการบริหาร 
โรงเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีความตอ้งการความรู้ทางการบริหาร 
โรงเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 เม่ือพิจารณาโดยรวมแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความตอ้งการความรู้ทางการบริหารโรงเรียนรวมทั้ง 6 ดา้น  
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
  
 ตารางท่ี  4.13  เปรียบเทียบทศันะของศึกษาธิการอ าเภอ นกัวชิาการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน 

 มธัยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6 ท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการและกิจกรรม
 การศึกษาของศึกษาธิการอ าเภอ ในงานดา้นวชิาการเป็นรายคู่  

 

 กลุ่ม นกัวชิาการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยม  ศึกษาธิการอ าเภอ 

X   2.92 3.38 
นกัวชิาการศึกษา     2.78 - 0.14 0.60* 
ผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา 

2.92  - 0.46* 

ศึกษาธิการอ าเภอ 3.38   - 
     

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ศึกษาธิการอ าเภอมีทศันะต่อการบริหารงานวิชาการและ 
กิจกรรมการศึกษาในงานด้านวิชาการแตกต่างไปจากนักวิชาการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มศึกษาธิการ
อ าเภอมีค่ามากกวา่กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา และนกัวิชาการศึกษา แต่ไม่พบความแตกต่าง
ในกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษากบักลุ่มนกัวชิาการศึกษา  
ท่ีมา : เสริมปัญญา เทียมวนั (2534: 86)   
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ตารางท่ี  4.16   สถานภาพดา้นชีวสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพดา้นชีวสังคม 
ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส านกังานท่ีไดรั้บ 
รางวลั 

ส านกังานท่ีไม่ไดรั้บ
รางวลั 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง 
 ผูช่้วยศึกษาธิการอ าเภอ 
 เจา้หนา้ท่ีหรือนกัวชิาการ 

 
36 
41 

 
46.8 
53.2 

 
80 
87 

 
47.9 
52.1 

รวม 77 100 167 100 
เพศ 
 ชาย 

 
45 

 
58.4 

 
110 

 
65.9 

 หญิง  31 40.3   57 34.1 
 ไม่ระบุ 1   1.3   

รวม 77 100 167 100 
อายุ 
 ระหวา่ง 18-30     ปี 
 31-40     ปี  
 41-50     ปี  
 51-60     ปี 

 
79 
46 
20 
  4 

 
  9.1 
59.7 
26.0 
  5.2 

 
   9 
119 
  34 
    5 

 
 5.4 
71.3 
20.4 
3 

รวม 77 100 167 100 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 ระหวา่ง   1-10 ปี 
  11-20 ปี 
  21-30 ปี 
  31-40 ปี 

 
59 
11 
 6 
 1 

 
76.6 
14.3 
 7.8 
 1.3 

 
137 
26 
 4 
 

 
82.0 
15.6 
 2.4 

 
รวม 77 100 167 100 
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ตารางท่ี  4.16   (ต่อ) 
 

สถานภาพดา้นชีวสังคม 
ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส านกังานท่ีไดรั้บ 
รางวลั 

ส านกังานท่ีไม่ไดรั้บ
รางวลั 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วุฒิ 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี  

 
 8 
60 
 9 

 
10.4 
77.9 
11.7 

 
  25 
125 
  17 

 
15.0 
74.9 
10.1 

รวม 77 100 167 100 
ส านักงาน  
 เล็ก 
 ใหญ่ 

 
36 
41 

 
46.8 
53.3 

 
117 
  50 

 
70.1 
29.9 

รวม 77 100 167 100 
 

 จากตารางท่ี  4.16  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดรั้บ 
รางวลัดีเด่น เป็นผูช่้วยศึกษาธิการอ าเภอ ร้อยละ 46.8 เป็นเจา้หน้าท่ีหรือนกัวิชาการ ร้อยละ 53.2 
จากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นเป็นผูช่้วยศึกษาธิการอ าเภอร้อยละ 47.9 เป็น
เจา้หนา้ท่ีหรือนกัวิชาการ ร้อยละ 52.1 ในจ านวนน้ีเป็นผูมี้ อายุระหวา่ง 31-40 ปี เป็นส่วนใหญ่จาก
ส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดร้างวลัดีเด่นร้อยละ 59.7 จากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไม่ไดรั้บ
รางวลัดีเด่นร้อยละ 71.3 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 1-10 ปีจากส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นร้อยละ 76.6 จากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลั
ดีเด่นร้อยละ 82.0 คุณวุฒิส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลั
ดีเด่นร้อยละ 74.85 ส่วนขนาดส านักงานนั้น เป็นส านักงานขนาดเล็กจากส านักงานศึกษาธิการ
อ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นร้อยละ 46.75 จากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นร้อย
ละ 70.06 เป็นส านกังานขนาดใหญ่ จากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอท่ีไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่นร้อยละ 
29.94 
 
ท่ีมา : บณัฑิตย ์ ศรีพุทธางกรู  (2538: 35-36)  
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ตารางท่ี  4.17    อ านาจพยากรณ์ของพฤติกรรมผูน้ า สภาพการณ์ในคณะวชิา และประสิทธิผล
       การบริหารวชิาการในวทิยาลยัครู จากกลุ่มหวัหนา้คณะวชิาท่ีมีวฒิุทาง 
       การศึกษาปานกลาง 
  

ตวัพยากรณ์  R R2 r B F 

สอน 
 โครงสร้าง 

 
x3 

 
.392 

 
.154 

 
.392 

 
.392 

 
5.656** 

พฒันา   
 พฤติกรรมผูน้ า  
 โครงสร้าง 

  
x1 
x3 

 
.371 
.523 

 
.138 
.273 

 
.371 
.370 

 
.369 
.368 

 
4.964* 
5.660 

รวม 
 โครงสร้าง 

 
x3 

 
.402 

 
.161 

 
.402 

 
.402 

 
5.979*  

*  ระดบันยัส าคญั .05 
** ระดบันยัส าคญั .01 
  
 ตารางท่ี 4.17 เม่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวชิาการ 
ของหัวหน้าคณะวิชาท่ีมีวุฒิทางการศึกษาปานกลาง (33 คน) ปรากฏว่ามีพฤติกรรมผูน้ า และ
สภาพการณ์ในคณะวิชาด้านโครงสร้างของงานในคณะวิชามีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานวชิาการบางภารกิจโดยโครงสร้างของงานในคณะวชิาพยากรณ์ ประสิทธิผลของงาน
จดัการเรียนการสอนไดร้้อยละ 15.4 พฤติกรรมผูน้ าพยากรณ์ประสิทธิผลของงานพฒันาอาจารยไ์ด้
ร้อยละ 13.8 และร่วมกบัโครงสร้างของงานในคณะวชิาพยากรณ์ไดร้้อยละ 27.3 และโครงสร้างของ
งานในคณะวชิาพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวชิาการรวมไดร้้อยละ 16.1 แสดงวา่โครงสร้างของ
งานในคณะวชิาส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวชิาการรวมและประสิทธิผลของภารกิจ 2 ดา้น คือ 
งานจดัการเรียนการสอนและงานพฒันาอาจารย ์และพฤติกรรมผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน
พัฒนาอาจารย์ ส่วนสภาพการณ์ในคณะวิชาด้านความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าคณะวิชากับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดา้นอ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีของหัวหน้าคณะวิชาไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะอธิบาย
ประสิทธิผลการบริหารวชิาการในวทิยาลยัครู 

 

ท่ีมา : ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร  (2532: 96-67)  
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(ตวัอย่างการน าเสนอภาพประกอบ) 
   
  
  
  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

รวม การควบคุม การจูงใจ การจัดระบบ การวางแผน

ส านกังานท่ีไม่ได้รับรางวลั

ส านกังานท่ีได้รับรางวลั

 
    

ภาพท่ี 3.1  พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอ าเภอในส านกังานท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่น 
        และไม่ไดรั้บรางวลัดีเด่น 
 
ท่ีมา : บณัฑิตย ์ ศรีพุทธางกรู  (2538: 39)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนเฉลีย่ 
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ภาพท่ี 4.1    ความสัมพนัธ์ของระบบงานระหวา่งส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ 
                  กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ  (2537: 4)  

อ าเภอ จังหวดั 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวดั 

โรงเรียนประถมศึกษา สาธารณสุขอ าเภอ 

โรงเรียนเทศบาล 
 

ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ  
เกษตรอ าเภอ 

หน่วยบริการ  กศน. พฒันาชุมชน 

กลุ่มคณะอ าเภอเจ้าอาวาสวดัต่าง ๆ. กลุ่มมวลชน เช่น ลส.ชบ. 
แม่บ้าน,เยาวชน, ชมรมกฬีา 

หน่วยศิลปากร 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ศศว.อ., 
 คุรุสภาอ าเภอ , กพอ.,กปอ. 
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ภาพท่ี 4.20 ภาพตน้ฉบบัท่ี 2 ภาพลายเส้นลกัษณะ ไลน์ (Line)  

  
ท่ีมา : นรีรัตน์  สุตสุนทร (2531: 77) 
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     P 
     B0 
  
     B1 
  
  
     P1 
  
  
  
  
  
  
  
 

ภาพท่ี 3.2  แสดงการวดัส่วนเกินของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในตลาดเมล็ดถัว่เหลือง 
  
ท่ีมา : นิทรา  อาลยัเวช (2534: 70)  
  
 

ราคาเมล็ดถัว่
เหลือง 

ปริมาณเมล็ดถัว่
เหลือง 

Ps = f (Qs) 

Pd0 = f (Qd, Psm0) 

Pd1 = f (Qs, PsM1) 

E0 P0 
E1 

A0 

Q O 
Q0 Q1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.21  ปัญหาท่ีสถาบนัการเงินประสบในการใชบ้ริการสารนิเทศเชิงพาณิชย ์
 
ท่ีมา : นีรนาท  รักษศิ์ริ (2537: 40)  

อตัราค่าบริการ
25%

ลกัษณะของบริการ
30%

ปัญหาอ่ืน
3%วิ ธีการให้บริการ

20%

ประเภทบริการ
22%
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(ตัวอย่างใบคัน่หน้าบรรณานุกรม) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บรรณานุกรม   
(ตวัอกัษร 18 pt เขม้ จดัก่ึงกลาง) 
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(ตัวอย่างหน้าบรรณานุกรม) 
  

บรรณานุกรม 
  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2525) รายงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

ส านกังานปลดักระทรวง  
  . (2531) คู่มือปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวดั/อ าเภอ 

กรุงเทพมหานคร ส านกังานปลดักระทรวง  
  . (2538)  แผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบท่ี 2 (ปี 2533-2535) ของส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวดั/อ าเภอ  กรุงเทพมหานคร ส านกังานปลดักระทรวง 
กิติมา  ปรีดิลก (2529) ทฤษฎีการบริหารองค์กร กรุงเทพมหานคร ธนะการพิมพ ์ 
ฑิตยา  สุวรรณชฎ (2522) "พฒันาสังคม ขอบเขตและแนวความคิด" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 3 

(กรกฎาคม): 341-363 
ถวลิ   เก้ือกลูวงศ ์(2530) การบริหารการศึกษาสมยัใหม่ ทฤษฎีวิจัยและปฏิบัติ กรุงเทพมหานคร 

ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช  
เทพพนม  เมืองแมน และสวงิ  สุวรรณ(2529)  พฤติกรรมองค์การ  กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพ์

ไทยวฒันาพานิช  
นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์(2525)  หลักบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร เอส.เอม็.เอม็.  
สมพงษ ์ เกษมสิน (2526)  การบริหาร กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช  
สมยศ  นาวกีาร (2525)  การบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพก์รุงธน  
สมาคมศึกษาธิการแห่งประเทศไทย (2533) การประชุมสามญัประจ าปี 2533  กรุงเทพมหานคร 

สมาคมศึกษาธิการ แห่งประเทศไทย  
สัญญา  สัญญาววิฒัน์ (2523)  การพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช  
สิปปนนท ์ เกตุทตั (2529) "การจดัการศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม" สารพัฒนาหลักสูตร 

17 (กุมภาพนัธ์ ) หนา้ 10 

โสฬส  สิงห์ขวา (2527)"ปัญหาการบริหารงานของศึกษาธิการอ าเภอภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ" 
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร  
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(ตัวอย่างใบคัน่หน้าคัน่ภาคผนวก) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ภาคผนวก 
(ขนาดอกัษร 18 pt เขม้จดัก่ึงกลาง) 
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(ตวัอย่างหน้าประวตัผู้ิวจิยั) 
  

 ประวตัิผู้วจิัย  (ตวัอกัษร 18 pt เขม้ จดัก่ึงกลาง) 
  
ช่ือ  นางบณัฑิตย ์ ศรีพุทธางกรู 
วนั เดือน ปีเกดิ 18 ธนัวาคม 2500 
สถานทีเ่กดิ  อ าเภอวเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง 
ประวตัิการศึกษา ศษ.บ. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ.2525 
สถานทีท่ างาน ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัปราจีนบุรี 
  อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 
ต าแหน่ง  ผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดัปราจีนบุรี 
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ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ์ดร. สิริวรรณ  ศรีพหล 
(รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

คณะผู้จดัท า 
รองศาสตราจารย ์ดร. พรทิพย ์ เกยรุานนท ์
(ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา) 
รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  พุทธาพิทกัษผ์ล 
(รองผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา) 
นางนงคล์กัณ์  รุ่งวทิยาธร 
(หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา) 
นางอญัชลี  บิดหล่า 
(เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา) 
นางสาวอ านวย  กอ้นบุญไสย ์
(เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา) 
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