บทที่ 2

โครงสรางและรูปแบบวิทยานิพนธ

โครงสรางวิทยานิพนธโดยทั่วไปประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1. สวนนํา (The front matters or preliminaries)
2. สวนเนื้อความ (The text)
3. สวนอางอิงหรือสวนประกอบตอนทาย (References)
สวนนํา (The front matters or preliminaries)
สวนนํามีสาระสําคัญๆ หลายประการเริ่มตั้งแตสวนที่เปนปก สวนที่เปนการเสนอและ
การอนุมัติ บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศและสารบัญตางๆ เรียงตามลําดับตอไปนี้
1. ปกนอก (Cover)
วัสดุที่ใช มหาวิทยาลัยกําหนดใหใชปกทําดวยกระดาษแข็งสีดํา พิมพขอความตางๆ
ดวยอักษรสีทองดังนี้ (การวางรูปแบบการพิมพใหเปนไปตามตัวอยางในภาคผนวก ก)
1.1 ชื่อวิทยานิพนธ เปนชื่อหัวขอวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ใหเขียนชื่อไว
กลางหนากระดาษ หางจากริมขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว ถาชื่อเรือ่ งมีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด
ใหพิมพเปนรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ▼
1.2 ชื่อนักศึกษาใหระบุเพียงชื่อ สกุล ยกเวนหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ พิมพ
ไวตรงกลางหนากระดาษ
1.3 ระบุ ข อ ความว า วิ ท ยานิ พ นธ นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รใด
สาขาวิชาใด
1.4 ชื่อสถาบัน ใหใชชื่อวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1.5 ปที่พิมพ ใชป พ.ศ. ที่สอบวิทยานิพนธผานและไดรับอนุมัติ
1.6 ระบุคําวา “ ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน” หางจากริมขอบกระดาษลาง 1.5
นิ้ว
1.7 การพิมพสันปก ใหพิมพชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงตามความในขอ 1 และ2 และป พ.ศ. ที่
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สอบวิทยานิพนธผานและไดรับอนุมัติ เรียงไปตามความยาวของสันปก (ภาคผนวก ข)
2. ใบรองปก (Fly sheet)
ใชกระดาษวางขนาดเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธโดยตองวางคั่นทั้งปกหนา
และปกหลังดานละหนึ่งแผน
3. ปกใน (Title page)
พิมพขอความตางๆ เชนเดียวกับปกนอกและนับเปนหนาแรกของวิทยานิพนธ
4. หนาเสนอวิทยานิพนธ (Thesis entitled)
หน า เสนอวิ ท ยานิ พ นธ กํ า หนดให ร ะบุ ร ายนามที่ แ สดงคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธเพื่อลงนามรับรอง โดยมีคํานําหนาชื่อและตําแหนง การมี ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
ทั้งนี้ใหเขียนอักษรยอคุณวุฒิไวทายชื่อ การลงนามเรียงลําดับดังนี้ ชื่อนักศึกษา ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ภาคผนวก ค)
5. หนาอนุมัติ (Approval sheet)
หนาอนุมัติเปนสวนที่แสดงรายนาม ชื่อนักศึกษา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
คํานําหนาชื่อเชนเดียวกับหนาเสนอวิทยานิพนธ เพื่อลงนามอนุมัติ (ภาคผนวก ง)
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)
กิตติกรรมประกาศเปนสวนที่ผูเขียนวิทยานิพนธกลาวคําขอบคุณผูใหความชวยเหลือ
ดา นต า งๆ ในการทํา วิ ทยานิ พ นธ ขอบคุ ณ สถาบัน องคก ร ที่ ใ ห ค วามชว ยเหลือ ดา นข อ มูล และ
ขอบคุณสถาบันที่ใหทุนอุดหนุนวิจัย (ถามี) ความยาวของขอความไมควรเกินหนึ่งหนากระดาษ โดย
ไมมีการพิมพชื่อนักศึกษาไวทายขอความ (ภาคผนวก จ)
7. หนาบทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอประกอบดวยสองสวน คือ บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ ใน
บทคัดยอทั้งสองภาษามีขอความแบงเปนสองตอน คือ
ตอนที่ 1 สวนที่เปนขอมูลวิทยานิพนธ ประกอบดวยขอความดังนี้
1. รหัสประจําตัวนักศึกษา
2. สาขาวิชา และปริญญาที่ไดรับ
3. คําสําคัญ (Key words) ไมควรเขียนคํายอเพราะจะตองนําไปใชในการทํา
ดรรชนีเพื่อการสืบคน
4. ชื่อนักศึกษา
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5. ชื่อวิทยานิพนธ
6. ชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพรอมระบุปริญญาที่ไดรับไมควร
เกินสองปริญญา
7. จํานวนหนาของวิทยานิพนธ
ตอนที่ 2 สวนที่เปนบทคัดยอ เปนขอความโดยยอของวิทยานิพนธทั้งเลมที่กลาวถึง
ความสําคัญของเรื่องที่วิจัย แบงเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ประกอบดวยความเปนมาและความสําคัญของปญหา และวัตถุประสงค
ของการวิจยั
สวนที่ 2 ประกอบดวยกรอบแนวคิดในการวิจัย (Framework) ประชากร กลุม
ตัวอยาง วิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล ชวงเวลาเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล พรอมทั้งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 3 ประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูล ขอสรุปผลการวิจัย พรอมทั้ง
ข อ เสนอแนะที่ สํ า คั ญ ๆ อนึ่ ง บทคั ด ย อ ควรเป น ข อ ความสํ า คั ญ และสั้ น ที่ สุ ด ไม ค วรเกิ น หนึ่ ง
หนากระดาษ ซึ่งอาจพิมพดวยตัวอักษรขนาดเล็กลงเพื่อใหเหมาะสมกับความยาวของเนื้อหาและ
ตองเขียนใหถูกตองตามหลักภาษาและวิธีการเขียน มีลักษณะของการรายงานผลขอมูลที่สําคัญที่ได
จากการวิจัย โดยไมมีคําวิจารณ (ภาคผนวก ฉ)
8. สารบัญ (Table of contents)
เปนบัญชีที่แสดงถึงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ นับตั้งแตบทคัดยอไป
จนถึงหนาสุดทาย การวางรูปสารบัญ (ภาคผนวก ช)
9. สารบัญตาราง (List of tables)
เปนบัญชีที่แจง “ตําแหนงหนา” ของตารางที่มีอยูในวิทยานิพนธทั้งหมด รวมทั้งตาราง
ในภาคผนวกดวย กรณีที่นําตารางจากแหลงอื่นมาใชใหแจงแหลงที่มาไวใตตารางดวย การวางรูป
สารบัญตาราง (ภาคผนวก ซ)
10. สารบัญภาพประกอบ (List of illustrations or figures)
เนื่องจากภาพประกอบแบงออกไดหลายประเภท อาจลําดับประเภทดังตัวอยางตอไปนี้
คือ ประเภทแผนผัง ประเภทภาพลายเสน ประเภทภาพถาย กราฟ แผนภูมิและภาพเขียนลําดับ
ประเภทดังกลาว อาจสลับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตจะตองมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
10.1.ใหเริ่มลําดับดวยหมายเลข 1 เมื่อเริ่มตนภาพประกอบภาพแรกของแตละ
ประเภท
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10.2 หมายเลขและคําอธิบายภาพประกอบที่ใหไวในสารบัญภาพประกอบ ตอง
ตรงกับขอความใตคําอธิบายภาพ
10.3 กรณีที่นาํ ภาพประกอบจากแหลงอื่นมาใช เชน จากเอกสารที่พมิ พเผยแพร
แลวใหแจงแหลงที่มานั้นไวใตภาพดวย
สวนเนื้อความ (The text)
สวนเนื้อความ หมายถึงสวนที่เปนสาระสําคัญของวิทยานิพนธที่จะตองกลาวถึงโดย
ละเอียด ถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดของวิทยานิพนธ คุณคาของวิทยานิพนธขึ้นอยูกับลักษณะ
เนื้อหาสวนนี้ ซึ่งอาจแบงไดเปน สามตอน คือ สวนที่เปนเนื้อหา สวนประกอบในเนื้อหา และ
สวนประกอบตอนทาย
ตอนที่ 1 สวนที่เปนเนื้อหา (Text) หมายถึง เนื้อหาของวิทยานิพนธที่แบงออกเปนบทๆ
ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธตองลําดับหัวขอเรื่องและสาระสําคัญใหเปนระบบ มีระเบียบ โดยทัว่ ไป
เนื้อหาของวิทยานิพนธมักประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ 6 บทดังนี้ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 อภิปรายผล บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
บทที่ 1 บทนํา (Introduction) เปนการกลาวนํากอนที่จะเขาสูเนื้อเรื่อง เพื่อใหผูอานได
ทราบเรื่องราวเปนพื้นฐานกอนเขาสูเนื้อหาสําคัญของเรื่อง อาจเปนที่มาของเรื่องที่จะศึกษาหรือ
ลักษณะสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวข องกับเรื่องที่จะศึกษา บทนําประกอบดวยบางหัวขอหรื อทุกหัวขอ
ตอไปนี้
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(Background and significance of the
problems) กลาวถึง ที่มาของเรื่องที่จะทําการวิจัยวา มีความเปนมาอยางไร อะไรที่เปนจุดสนใจให
ทําการศึกษาคนควาและวิจัย กลาวถึงขอเท็จจริง กรอบแนวคิดที่ทําใหเรื่องที่เสนอเปนเรื่องนาศึกษา
บอกใหเห็นถึงความสําคัญของการคนควาวามีประการใด การวิจัยเรื่องนี้ใหประโยชนอยางไรบาง
อธิบายใหผูอานเชื่อถือวาผลที่ไดจากการวิจัยจะกอประโยชนแกสวนรวมอยางจริงจัง
2. ปญหาหรือคําถามของการวิจัย
(Statement of research problems or research
questions) เปนการกลาวถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนการหาทางคลี่คลายปญหาเหลานัน้ ในชวง
ที่ผานมา หลังจากนั้นใหนําเสนอปญหาที่จะวิจัยมาเขียนใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ใหเขียนเปนประโยค
บอกเลาหรือประโยคปฏิเสธก็ได
หรือเปนการตัง้ คําถามเพื่อแสวงหาคําตอบจากการวิจัยทีจ่ ะ
ดําเนินการเพื่อนําไปสูการแสวงหาคําตอบทีช่ ัดเจนขึ้น
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เกณฑมาตรฐานการนําเสนอปญหา
1. มีความเปนนวภาพ (Originality)
2. เปนปญหาเชิงวิชาการ หรือเชิงการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับคนสวนใหญ หรือสวนนอย
ที่มีจํานวนมาก
3. นําเสนอในรูปของประโยคบอกเลาหรือประโยคปฏิเสธ
4. ลักษณะของประโยคที่แสดงความเปนปญหา จะตองเนนไปที่ตัวปญหาจริงๆ ไม
จํากัดทางแกไข และแสดงนัยใหเห็นวาหากไมมีการดําเนินการใดๆ จะมีผลเสีย
ตามมา
5. มีขอมูลอางอิงในความเปนปญหานั้นอยางชัดเจนเพียงพอ
3. วัตถุประสงคของการวิจัย (Research objectives) ระบุถึงวัตถุประสงคของการวิจัยวา
ตองการพิสูจนทราบเรื่องอะไรหรือตองการรูขอเท็จจริงในเรื่องใดบาง การแสดงความมุงหมายและ
วัตถุประสงคของการศึกษาอาจกลาวรวมๆ กันได แตถาเปนเรื่องยาวการนํามากลาวรวมกันอาจทํา
ใหผูอานสับสน ดังนั้นควรระบุเปนขอๆ ใหชัดเจนและจัดลําดับตามลักษณะของเนื้อหา การกําหนด
วัตถุประสงคควรกําหนดในรูปของผลที่ไดจากงานวิจัย (Output) หรือ ผลลัพธ (Outcome) วา
ตองการอะไรเมื่อวิจัยแลวเสร็จ
เกณฑมาตรฐานการเขียนวัตถุประสงคของการวิจยั
1. เปนประโยคบอกเลา ที่สะทอนปญหาการวิจัย
2. ใชภาษาชัดเจน เขาใจงาย ไมวกวน
3. มีการระบุชอื่ ตัวแปร และแสดงนัยของความสัมพันธระหวางตัวแปรตามบริบทของ
เรื่องเพื่อหาขอมูลมาตอบคําถามและตั้งสมมุติฐานได
4. กรณีที่การวิจัยเกีย่ วพันกับตัวแปรหลายตัว ตองแยกแยะใหเห็นเรื่องทีต่ องการศึกษา
เปนรายขอยอยๆ
4. สมมติฐานของการวิจัย (Research hypothesis) เปนการคาดการณคําตอบลวงหนาจาก
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว โดยการอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่จะวิจัย
กอนที่จะดําเนินการวิจัย หรือทดสอบสมมติฐานเพื่อที่จะตอบคําถามการวิจัยนั้นๆ การคาดการณ
คําตอบลวงหนานี้จะชวยใหผูวิจัยมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ
ตลอดจนแนวความคิดเขากับหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตอง
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เกณฑมาตรฐานการเขียนสมมุติฐานของการวิจัย
1. เปนประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธที่สะทอนคําถามการวิจัย
2. สามารถทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรไดดวยขอมูลหรือหลักฐานตางๆ
3. กําหนดขึ้นจากหลักของเหตุผลตามทฤษฎี ความรูพนื้ ฐานหรือผลงานวิจยั ที่ผานมา
4. ปกติแลวมักนิยมกําหนดในรูปของความมีนัยสําคัญทางสถิติที่เปนกลางหรือเปน
สมมติฐานวาง (Significant null form)
5. กรอบแนวคิดของการวิจัย (Theoretical / Conceptual framework of research study)
มีความสําคัญมากเพราะจะเปนตัวกําหนดสมมติฐานและแบบแผนการวิจัย ตลอดจนนิยามตัวแปร
ซึ่งจะพัฒนาเปนตัวกําหนดขอคําถามของเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัยมีที่มาได 2 กรณีดังนี้
5.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) หมายถึงการนําความรูสวน
ใหญมาจากทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือหลายทฤษฎีรวมกันเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
5.2 กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual framework) หมายถึง การนําความรู
มาจากงานวิจัยหรือขอเขียน บทความ หรือแนวคิดของนักวิชาการคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆ คน
รวมกันเปนหลัก
เกณฑมาตรฐานในการเขียนกรอบแนวคิดของการวิจยั
1. มีพื้นฐานเชิงทฤษฎีหรืองานวิจยั อางอิง
2. แสดงวิธีการอุปนัยหรือนิรนัยตัวแปรตางๆ ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ศึกษา
พรอมลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกตัวในบริบทนั้นๆ อยางครบถวน
3. บริบทที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดนั้น จะตองตรงตามลักษณะของปญหาการวิจยั
มีรูปแบบสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือคําถามการวิจยั
6. ขอบเขตของการวิจยั (Delimitation of the research) เปนการระบุวาการศึกษานัน้ จะ
เลือกตัวแปรใดบางมาศึกษา จะเวนไมศกึ ษาตัวแปรใดบาง โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดทีใ่ ชใน
การวิจยั ทั้งนี้เพื่อจะไดหาทางควบคุมตัวแปรที่ไมไดนํามาศึกษา (ตัวแปรแทรกซอน) ไดชัดเจนขึน้
7. ขอตกลงเบื้องตน (Research assumption) เปนการระบุเรื่องที่ผูวิจัยตองการใหผูอาน
เขาใจและยอมรับโดยไมตองมีการพิสูจน งานวิจยั บางเรื่องอาจไมมีเหตุการณหรือสิ่งที่จะกําหนด
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เปนขอตกลงเบื้องตนก็ได ขอตกลงเบื้องตนอาจเปนการตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การประมวลผลขอมูล
วิธีการวิจยั กลุม ตัวอยาง ซึ่งการกําหนดขอตกลงเบื้องตนนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานทําความเขาใจ
กับกระบวนการวิจัยและผลของการวิจยั โดยไมมีขอขัดแยงในภายหลัง และนอกจากนี้ยังเปน
ประโยชนตอผูวิจัยในการเลือกใชสถิติอีกดวย
8. ขอจํากัดของการวิจัย (Limitations of the research) เปนการระบุถึงสาเหตุตางๆ ที่ทํา
ใหไดผลการวิจัยไมถูกตองสมบูรณเทาที่ควรจะเปน สืบเนื่องจากควบคุมตัวแปรแทรกซอนไมได
หรือไดไมเต็มที่ การเขาไมถึงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองของแบบแผนการวิจัยและการเลือกกลุม
ตั ว อย า งมาศึ ก ษา เนื่ อ งจากสภาวการณ ไ มอํ า นวย แต ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมถึ งข อจํ า กั ด ในเรื่ อ งของเวลา
คาใชจายและความไมสามารถของผูวิจัย
9. นิยามตัวแปร (Definition of variables) เปนการอธิบายความหมายของตัวแปรที่ใชใน
การวิจัยรวมถึงขอความที่เปนคําหลักในชื่อเรื่องที่วิจัย งานวิจัยโดยทั่วไปมักมีคําหรือขอความที่
จําเปนตองอธิบายเพื่อสื่อความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูอานโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนที่เปนตัวแปร ซึ่งจําเปนตองนิยามใหชัดเจน นิยามตัวแปรนี้ถือเปนสวนหนึ่งในการนิยามหรือ
การชี้เฉพาะเจาะจงปญหาการวิจัย
การนิยามตัวแปรใหเขียนเปนนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition) ซึ่งตองอางอิงมา
จากทฤษฎีที่ใชและนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition) ซึ่งเปนการใหความหมายในเชิง
รูปธรรมหรืออธิบายลักษณะกิจกรรมที่สามารถวัดได นับไดของคําหรือตัวแปรนั้น การใหนิยาม
ระดับนี้ถือวาจําเปนมาก
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review of related literature and research)
เปนการเรียบเรียงสรุปสาระสําคัญผลการศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งที่จะทําวิจัย
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เหตุผลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาอยางกวางขวาง ครอบคลุมและเจาะลึก
นอกจากนี้ยังชวยใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เกิดความมั่นใจวานักศึกษาที่เสนอโครงราง
วิทยานิพนธมีขอมูล ความรู และแนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการวิจัยตอไปได กลาวคือนักศึกษาตอง
คัดสรรเรื่องที่จะนําเสนอใหเหมาะสม เนื่องจากในการศึกษาคนควานั้นนักศึกษาจะพบขอมูลตางๆ
ทั้ง ที่ เ กี่ ย วข อ งและคล า ยจะเกี่ ย วข อ งจํ า นวนมาก จึ ง ต อ งกํ า หนดกรอบการคั ด สรรให ดี โ ดยให
ครอบคลุมและตรงตามเรื่องที่จะวิจัย ไมใชรายงานผลการศึกษาทุกสิ่งทุกอยางที่รวบรวมมาได
ลักษณะการเรียบเรียง เปนการเขียนเชิงสังเคราะหจากสิ่งที่รวบรวมได เปนภาษาของ
ตนเอง ไมนําสิ่งที่คนควาไดมาเรียงตอๆ กัน ดังนั้นในการนําเสนอบทนี้นักศึกษาตองกําหนดโครง
เรื่องเปนหั ว ข อตางๆ ใหชัดเจนคือหัวขอ ใหญ หัว ข อรองและหั ว ขอยอย จากนั้ น จึงนําเสนอใน
รายละเอียดตามประเด็น (Main idea) ตางๆ ในแตละยอหนาโดยมีการอางอิงตามลําดับกอนหลังของ
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แหลงที่มาโดยมีงานวิจัยรวมอางอิงดวยตามควรแกกรณี นอกจากนั้นตองสรุปใหทราบถึงสถานภาพ
ปจจุบันหรือองคความรูที่มีอยูในปจจุบัน เกี่ยวกับปญหาของหัวขอวิทยานิพนธ เชน เคยมีใครศึกษา
คนควาเพื่อหาคําตอบในประเด็นนี้หรือประเด็นใกลเคียงมาแลวบาง ใชวิธีการใด และไดผลอยางไร
การที่ ไ ด อ า นทบทวนเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งกว า งขวางจะช ว ยให ท ราบว า ป ญ หาของหั ว ข อ
วิทยานิพนธที่ประสงคจะศึกษาคนควานั้นเคยมีใครศึกษามากอนแลวหรือไม อยางไร เรื่องที่เสนอวา
จะทําก็ไมควรจะซ้ําซอนกับงานที่เคยมีผูทํามากอนแลว เวนเสียแตวาเปนการศึกษาปญหาเดียวกัน
แตใชวิธีการหรือการเขาสูคําตอบ (Approach) แตกตางออกไป ใชปจจัยเงื่อนไขที่แตกตางจากงาน
เดิม หรืออาจใชวิธีการเดียวกันแตแนวคิดและสมมติฐานแตกตางออกไปซึ่งตองการพิสูจนเพื่อยืนยัน
หรือลมลางคําตอบของประเด็นปญหาจากผลงานเดิม ก็อาจเปนเหตุผลเพียงพอที่จะทํางานวิจัยนี้ได
และนําไปใชเปนหนังสืออางอิงทายเลมตอไป
เกณฑมาตรฐานการนําเสนอวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ตองประกอบดวยอยางนอยสองสวน คือ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วของ ประกอบดวย
2.1 ความหมายของสิ่งที่จะวิจัย (หรือเรื่องที่จะวิจัย)
2.2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย
2.3 ระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะ (ถามี)
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย ผลงานวิจยั ในประเทศ และผลงานวิจัยตางประเทศ
ที่ทันสมัยไมเกิน 10 ป และตองนําเสนอในรูปของการผสมผสานไวตามประเด็น
(Main idea) ที่เกี่ยวของกัน ไมใชแยกเสนอไวตางหาก
4. การนําเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวของใหใชภาษาทีเ่ รียบเรียงเปนของนักศึกษาเอง โดย
เขียนใหสัมพันธตอเนื่องกันทั้งบท สังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นการศึกษาที่เปน
วัตถุประสงค หลักการ เหตุผลและโยงแนวคิด ทฤษฎีเขากับคําถามวิจัยหรือสมมติฐาน
การวิจยั และสรุปการทบทวนวรรณกรรมไวทายบท
5. อางอิงแทรก (Quote) ขอความทุกครั้งที่กลาวถึงขอความของผูอื่น
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Method of research) วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 2
ขั้นตอน คือ ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ซึ่งในแตละขั้นตอนมีเนื้อหาพอสรุปได
ดังนี้
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1. ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) เปนวิธีที่ใชในการวิจัย เชน เปนงานวิจัยจาก
เอกสาร จากการสํารวจหรือจากการทดลอง เปนตน ประกอบดวยแบบแผนของการวิจัย ประชากร
กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล วิธีการสรางเครื่องมือและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีความถูกตองและ
เชื่อมั่นไดเพียงใด การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร การนําเสนอและการวิเคราะห
ขอมูลรวมถึงสถิติที่ใชในการวิจัย
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผนการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด (Research implementation
planning) โดยจัดเตรียม โครงการวิจยั เริม่ จากการศึกษา สภาพปญหาจากวรรณกรรม เอกสาร ตํารา
ขอมูล รายงานการวิจยั ตางๆ เพื่อนําความรูมากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติโครงรางการวิจยั
ระยะที่ 2 วิธีจดั การและดําเนินการวิจัย (Implementation and research methodology)
เปนระยะที่นําเครื่องมือที่จัดสรางขึ้นไปทดสอบหาคาความตรงและคาความเที่ยง พรอมทั้งแกไขให
เปนเครื่องมือที่สมบูรณนําไปใชกับผูใหขอ มูลและเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความเรียบรอย
สมบูรณของขอมูล วิเคราะห และแปลผล
เกณฑมาตรฐานเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
กรณี 1 : นําเครื่องมือของผูอื่นมาใช
1.1 ระบุแหลงที่มา ปที่สราง และคาสถิติแสดงคุณภาพ (ความตรงและความเทีย่ ง)
1.2. ชี้ใหเห็นเหตุผล และความสมเหตุสมผลที่จะใชเครือ่ งมือนั้นเก็บขอมูล เชน ใชวัด
คุณลักษณะเชนเดียวกัน กลุม ตัวอยางมีลักษณะคลายกันหรือเหมือนกัน
กรณี 2 : สรางเครื่องมือใชเอง
2.1 อธิบายขั้นตอนการสรางเครื่องมือตามหลักวิชาการ
2.2 ระบุแหลงที่มาของขอมูลพื้นฐานที่ใชประกอบการสรางเครื่องมือ เชน เอกสาร
หนังสือ คูมือ หรือตัวเครื่องมือของบุคคลอื่น
2.3 ชี้ใหเห็นเหตุผล และความสมเหตุสมผลที่จะใชเครือ่ งมือนั้นเก็บขอมูล
2.4 ระบุรายละเอียดของเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(ความตรงและความเที่ยง)
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เกณฑมาตรฐานการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และเหตุผลที่เลือกใชวธิ ีการนั้น
2. ระบุวิธีการตรวจสอบ ติดตามควบคุมคุณภาพขอมูลและระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีนนั้ ๆ
3. ระบุชวงเวลาเก็บรวบรวมขอมูล

เกณฑมาตรฐานวิธีการวิเคราะหขอมูล
กรณี 1: ขอมูลเชิงปริมาณ
ระบุวิธีการวิเคราะหตามวัตถุประสงคและหรือสมมติฐานการวิจัยแตละขอ
พรอมสถิติที่ใช
กรณี 2 : ขอมูลเชิงคุณภาพ
ระบุวิธีการวิเคราะหตามคําถามการวิจยั แตละขอ ไมวาจะเปนการวิเคราะห
เนื้อหา เรื่องราว โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับรูปแบบ (Pattern ) ใจความ (Theme)
และสิ่งที่จะใชเชื่อมโยงเรื่องราวเขาดวยกัน (Narrative threads)
ระยะที่ 3 การเรียบเรียบรายงานการวิจัย (Writing research report) เปนการนําผลการ
วิเคราะหขอมูลภายใตคําแนะนําของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวนําเสนอคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ แกไขตามที่คณะกรรมการสอบแจงใหทราบแลวจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการสอบ
นอกจากการกลาวถึงสองขั้นตอนดังกลาวแลว ในบทที่ 3 นี้ ตองนําเสนอเกี่ยวกับการ
สรุปการดําเนินการทําโครงรางการวิจัยดวย
บทที่ 4 ผลการวิจัย (Results) เปนการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยละเอียด
ชัดเจน ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยตามลําดับ การนําเสนออาจใชตารางหรือภาพ
ประกอบหรืออาจมีวิธีการทางสถิติประกอบ
บทที่ 5 อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายผลมีความสําคัญอยางมาก เพราะเปนการแสดง
ใหเห็นถึงความรู ความสามารถของผูวิจัยวามีแนวคิด ความรูหรือความสามารถในการวิเคราะห การ
อางเหตุผล ตอผลการวิจัยที่ไดอยางลึกซึ้ง กระจางและชัดเจนเพียงใด สามารถสรางสรรคความรูที่
ไดมานั้นใหขยายวงกวางเปนประโยชนอยางไรบาง การอภิปรายผลตองอางอิงหลักวิชา ทฤษฎีหรือ
ผลงานวิจัยของผูอื่นมาประกอบ ผูวิจัยจึงตองอานเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใหกวางขวาง
เพื่อจะไดอภิปรายผลการวิจัยไดอยางมีคุณภาพ
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บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ (Conclusion and recommendation) ในบทนี้
เปนการสรุปงานวิจัยทั้งหมดเพื่อใหผูที่สนใจงานวิจัยนี้แตมีเวลานอยหรือไมสันทัดในการอาน
ตารางในบทที่ 4 สามารถอานงานวิจัยจากบทนี้เพียงบทเดียวก็เขาใจเนื้อหาโดยตลอด ซึ่งในบทนี้
ควรมีหัวขอหลักๆ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย ใหเขียนแยกผลการวิจัยเปนขอๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
วาผลคืออะไร (What) สอดคลองหรือขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว คําบรรยายในการสรุปผลการวิจัย
นี้ ส ว นใหญ เ รี ย บเรี ย งมาจากคํ า แปลผลในบทผลการวิ จั ย แต อ าจปรั บ นํ า มาเฉพาะผลที่ สํ า คั ญ
นาสนใจเทานั้นมาสรุป (กรณีที่มีการทดสอบทางสถิติก็คือผลที่มีคานัยสําคัญทางสถิติ) โดยไมตอง
นําเสนอคาสถิติ
2. ขอเสนอแนะผูวิจัยจะเสนอแนวทางที่พึงปฏิบัติสําหรับบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ (What is next) ทั้งนี้ขอเสนอแนะตองเปนผลจากงานวิจยั ทีผ่ ูวิจัยคนพบเทานั้นไมใช
ความรูสึก หรือความคิดเห็นสวนตัว ดังนั้นกอนเสนอแนะควรกลาวนําวาผลการวิจัยที่ไดคืออะไร
เมื่อพิจารณารวมกับการอภิปรายผลแลวผูวิจัยจะเสนอแนะอะไร
ขอเสนอแนะอีกประการหนึ่ง คือ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ขอเสนอแนะ
นี้อาจมีไดกรณีผูวิจัยสรุปผลงานวิจัยนั้นแลวพบประเด็นที่นาสนใจอื่นๆ ที่ควรจะศึกษาตอ หรือ
ความผิดพลาดในการควบคุมตัวแปรในบางประเด็น จึงเสนอแนะใหศึกษาตอเพื่อผลการวิจัยที่
ชัดเจนสมบูรณ
โดยสรุ ป หลัก การเขีย นข อ เสนอแนะในบทสรุ ปนั้ น ตอ งเป น เนื้ อ หาสาระที่ไ ด จ าก
ผลการวิจัยมิใชจากขอคิดเห็นหรือจากสามัญสํานึก เปนเรื่องใหมและถาเปนเรื่องเกาตองชี้ใหเห็น
ความสํ า คั ญ พิ เ ศษที่ ค น พบ ข อ เสนอแนะต อ งสามารถปฏิ บั ติ ห รื อ ทํ า ได ภ ายในขอบเขต กํ า ลั ง
ความสามารถ เงินและเวลาที่มี และมีรายละเอียดมากพอที่จะนํามาปฏิบัติได
บรรณานุกรม (Bibliography) เปนสวนที่รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพแหลงอางอิงอื่นๆ ที่ใช
ในการทํารายงานการวิจัย (ดูวิธีเขียนในบทที่ 4 )
ภาคผนวก (Appendix) ภาคผนวกมีไวสําหรับเพิ่มเติมและนําเสนอขอมูลที่จะชวยให
ผูอานเขาใจในเนื้อหาไดดีขึ้น ภาคผนวกอาจมีมากกวาหนึ่งภาคผนวกก็ได กรณีที่มีมากกวาหนึ่ง
ภาคผนวกให ใ ช เ ป น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค (เรี ย งตามตั ว อั ก ษร ก,ข,ค,
...................... หรือ a, b, c, …...ไปตามลําดับ ) ภาคผนวกอาจประกอบดวย
1. ขอมูลเพิ่มเติมบางสวนทีไ่ ดใชไปแลวในสวนเนื้อเรื่อง
2. ขอมูลเพิ่มเติมจากการปฏิบัติการบางอยาง
3. สําเนาเอกสารหายาก
4. คําอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการ และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
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5. แบบฟอรมที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบ
ตรวจสอบ แบบทดสอบ ฯลฯ
6. โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการทําวิทยานิพนธหรือการวิเคราะหขอมูล
7. คําอธิบายเกีย่ วกับขั้นตอน หรือ วิธีการทําภาพประกอบ การสรางเครื่องมือ ฯลฯ
8. นามานุกรม บุคคลที่อางถึงในวิทยานิพนธ
ประวัติผูเขียน (Curriculum vitae) เปนรายละเอียดเกีย่ วกับประวัติการศึกษา และการ
ทํางานของผูเขียนตามลําดับดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล พรอมคํานําหนา
2. วัน เดือน ปเกิด
3. สถานที่เกิด
4. วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา
5. ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาที่สําคัญ
6. ตําแหนง สถานที่ทํางานของผูเขียน
พิมพคําวาประวัติผูเขียน ไวกลางหนากระดาษ หางจากริมขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว
และพิมพขอความบรรทัดแรกหางจากขอความดานบนสองชวงบรรทัดพิมพคู
ตอนที่ 2 สวนประกอบในเนื้อหา เปนสวนที่สอดแทรกอยูในเนื้อหาตั้งแตตนจนจบ อาจ
แยกประเภทไดเปน 3 สวน คือ ตาราง ภาพประกอบและสวนอางอิงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาราง (Table) เปนการเสนอขอมูลอยางมีระบบวิธีหนึง่
ซึ่งเปนที่นิยมกันมาก
ตารางที่ดีจะชวยใหผูอานวิทยานิพนธเขาใจและตีความขอมูลไดรวดเร็วขึ้น ขอแนะนําบางประการ
ในการสรางตารางมีดังนี้
1.1 ตารางที่ดีตองแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลโดยอาจจําแนกตามตัวแปร หรือ
ประเภทของขอมูลตางๆ อยางงายๆ รัดกุม แตละตารางควรเสนอความคิดหลักที่สําคัญอยางเดียว มี
รูปแบบที่สมบูรณ เขาใจงาย สะดวกแกการศึกษา ตารางควรจะอธิบายความสัมพันธของขอมูลได
ดวยตัวเองอยางสมบูรณ ทําใหผูอานเขาใจไดอยางดีโดยไมตองอานคําอธิบาย
1.2 ตารางทุกตารางตองมีชื่อที่กะทัดรัดเขาใจงายและมีหมายเลขกํากับเรียงหมายเลข
ตามลําดับตั้งแตตารางที่ 1 จนถึงตารางสุดทาย การอางตารางควรใชหมายเลขตาราง
1.3 ตารางควรมีคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตารางนั้น กลาวคือ หลังจากแสดงตาราง
ควรกลาวเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในตารางนั้น และหากมีการวิเคราะหหรือชี้ประเด็นเกี่ยวกับขอมูลใน
ตารางก็ควรกลาวไว เพื่อผูอานจะไดเขาใจและสามารถพิจารณาตารางประกอบการศึกษาวิเคราะห
ไดสะดวก
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1.4 ขนาดของตารางควรพอเหมาะกับหนากระดาษ
1.5 เสนตางๆ ในตารางควรใชเทาที่จําเปนเพื่อชวยใหตารางอานงายขึน้
1.6 ในกรณีทตี่ องอางอิงแหลงที่มา หรือตองอธิบายขอความบางตอนในตารางให
จัดไวที่ดานลางของตาราง
2. ภาพประกอบ (Figure) เปนสิ่งที่เสริมวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณหรือเขาใจงาย
ขึ้น ภาพประกอบแบงออกไดหลายประเภท รวมถึงภาพถาย แผนภูมิ แบบจําลอง แผนผัง แผนที่
ภาพเขียน ภาพลายเสน กราฟ แผนภาพและโฆษณา เปนตน การใหหมายเลขประจําภาพประกอบ
และคําอธิบายใตภาพ ตองตรงกับที่ใหไวในสารบัญภาพประกอบ การแสดงภาพประกอบจะชวยให
ผูอานมีความเขาใจวิทยานิพนธนั้นดียิ่งขึ้น
เพราะภาพจะชวยกระตุนความสนใจและชวยอธิบาย
เรื่องราวที่เกีย่ วของไดชัดเจน ขอควรคํานึงในการเสนอภาพประกอบมีดังนี้
2.1 เลือกภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของเรื่องที่จะกลาวถึงและสามารถชวยแสดงให
ผูอานเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระไดดีขนึ้ อยางแทจริง
2.2 เลือกภาพที่ชัดเจนไมเลือนราง ขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญเกินไป
2.3 ภาพประกอบตองมีหมายเลขกํากับทุกภาพ เรียงลําดับจากหมายเลข 1 ไปจนถึง
ภาพสุดทาย การใหหมายเลขประจําภาพประกอบและคําอธิบายใตภาพ จะตองตรงกับที่ใหไวใน
สารบัญภาพประกอบ ชื่อหรือคําอธิบายภาพควรกะทัดรัด การอางถึงภาพตองอางหมายเลขกํากับ
ภาพดวย
2.4 การวางตําแหนงภาพควรใหเหมาะสมกับลักษณะของงานวิจยั นั้นๆ
2.5 ในกรณีทตี่ องอางอิงแหลงที่มาหรือตองอธิบายขอความบางตอนในภาพประกอบ
ใหจดั ไวทดี่ านลางของภาพ
3. สวนอางอิง (Citation) หมายถึง สวนที่แจงแหลงที่มาของขอความและขอมูลประเภท
ตางๆ ที่กลาวอางหรืออางอิง เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบหรืออาจคนควาเพิ่มเติมได ระบบการ
อางอิงใหใชตามระบบของสมาคมจิตแพทยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (American Psychological
Association: APA) มี 2 ลักษณะดังนี้
3.1 ลักษณะการอางอิง
3.1.1 อัญพจน (Quotation) คือ ขอความที่คัดมาจากขอเขียนของผูอื่นโดยตรงมา
อางอิงไวในงานเขียนของตน เพื่อชวยเพิ่มคุณคาและน้ําหนักของเนื้อหาในวิทยานิพนธนั้นๆ ไม
จํ า เป น ว า ข อ ความที่ คั ด มานั้ น จะต อ งคั ด มาเพื่ อ การสนั บ สนุ น แต ป ระการเดี ย ว อาจคั ด มาเพื่ อ
วิพากษวิจารณ ขยายความ หรือนํามาอางอิงก็ได
โดยปกติการคัดขอความจากตนฉบับ หนังสือ หรือเอกสารที่อางถึงโดยตรงเพื่อจุดประสงค
ขางตนตองกระทําอยางสมเหตุสมผล ไมพร่ําเพรื่อจนเกินไป กลาวคือจะคัดขอความมาโดยตรงใน
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กรณีที่ขอความนั้นมีลักษณะคมคายชวนใหคิด หรือเปนขอความสําคัญที่ผูเขียนวิทยานิพนธไม
สามารถสรุปความหรือถอดความมาเปนสํานวนของผูเขียนเองได หรือทําไดไมดีเทาของเดิม หรือ
ผูเขียนตองการที่จะรักษารูปแบบของขอความเดิมไว เชน ขอความที่เปนคําพูดหรือความคิดเห็น
ขอความจากจดหมาย สํานวน กฎหมาย ทฤษฎี เปนตน
การคัดขอความมาโดยตรง ควรเปนขอความที่มีความยาวไมมากจนเกินไป ที่สําคัญตอง
รักษารูปแบบการเขียนตามตนฉบับเดิมไวทุกประการ ถามีการละเวนขอความ ตองใสจุดสามจุด
(…) เปนเครื่องหมายคั่นไว ใสอัญพจนนั้นไวในเครื่องหมายอัญประกาศ (“…...”) หากเปนอัญพจน
ที่มีความยาวไมเกินสามบรรทัด ซึ่งสามารถจะพิมพตอจากเนื้อหาไดโดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม การ
อางอิงโดยวิธีคัดขอความมาโดยตรงหรืออัญพจนดังกลาวมานี้ ตองแจงแหลงที่มาของอัญพจนทุก
ครั้ง
3.1.2 การสรุปความหรือถอดความ (Summary or paraphrase) หมายถึง ขอความ
ที่เปนความคิดริเริ่มหรือแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือและเอกสารตางๆ ที่ผูเขียนวิทยานิพนธใชเปน
แนวทางในการศึกษาคนควาและยกมากลาวอางหรืออางอิง โดยวิธีสรุปความหรือถอดความ หรือ
วิเคราะหขอความ การอางถึงแหลงที่มาของขอความตามขอนี้ไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศแต
ตองแจงแหลงที่มาของสวนอางอิงนี้
3.2 การเขียนอางอิงแหลงที่มาของเอกสารในเนื้อหาวิทยานิพนธ โดยทั่วไปการเขียน
อางอิงแหลงที่มาของเอกสาร จะประกอบดวยชื่อผูแตงและปพิมพในกรณีที่เปนการอางอิงเนื้อหา
โดยตรงหรือแนวคิดบางสวนหรือเปนการคัดลอกขอความบางสวนมาโดยตรง สมควรระบุเลขหนา
ไวดวย อยางไรก็ตามการไมระบุเลขหนาอาจทําไดในกรณีที่เปนการอางอิงงานของผูอื่นโดยการ
สรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้นมา ทั้งนี้หลักการและตัวอยางทางการอางอิงใน
เนื้อหา แบงเปน
3.2.1 หลักและตัวอยางการเขียนนามผูแตง
3.2.1.1 กรณีผูเขียนหรือผูแตงเปนชาวตางประเทศใหใชนามสกุลเทานั้น
หากเปนชาวไทยใหใสชื่อกอนแลวตามดวยนามสกุล ถึงแมเขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศก็ตาม
เพราะถือเปนแบบที่สากลยอมรับสําหรับประเทศไทยที่ใหความสําคัญกับชื่อแรกหรือชื่อตน ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
(เปลื้อง ณ นคร, 2511: 160)
(Fontana, 1985: 61)
(Thanat Khoman, 1976: 16 - 25)
(Kasem Suwanagul, 1962: 35)
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3.2.1.2 กรณีผแู ตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์
(กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2516: 40)
พระยาอนุมานราชธน, 2510: 20)
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน [จวน อุฏฐายี], 2512: 61- 65)
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2520: 3 – 4)
3.2.1.3 กรณีผแู ตงมียศทางทหาร ตํารวจ หรือมีตําแหนงทางวิชาการ เชน
ศาสตราจารย หรือ มีคําเรียกทางวิชาชีพ เชน นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ไมตอ งใสยศ หรือ
ตําแหนงทางวิชาการ หรือคําเรียกทางวิชาชีพนั้นๆ
(จรัส สุวรรณเวลา, 2538: 29)
(วสิษฐ เดชกุญชร, 2522: 82 - 83)
3.2.1.4 ผูแตงใชนามแฝง
(Dr. Seuss, 1968: 33 - 38)
(Twain, 1962: 15 - 22)
(หยก บูรพา, 2520: 47 - 53)
3.2.2 การอางเอกสารหนึ่งเรือ่ งที่มีผูแตงคนเดียว
การอ างถึ งเอกสารหรืองานเขียนในภาพรวม ให ระบุ นามผู แ ต งและปที่ พิ มพ
แทรกในขอความในตําแหนงที่เหมาะสม กลาวคือ ถาระบุนามผูแตงในเนื้อความ ใหอางปพิมพไว
ในวงเล็บ (ตัวอยาง 1) หรือใหระบุทั้งนามผูแตงและปพิมพของเอกสารนั้นในวงเล็บ (ตัวอยาง 2)
ตัวอยาง 1
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2543: 2) เสนอวา การคิดเป นกระบวนการในการ
ประมวลขอความรูเพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้น ถูกตอง ชัดเจนและสรางสรรค ...
Miller (1999: 137) described a mental status assessment of the elderly as an
organized approach to collecting data …
ตัวอยาง 2
ในขณะที่การใชผลการวิจัยทางสังคมศาสตรสวนใหญอยูในวงแคบ จํากัดเฉพาะ
ในกลุมสาขาวิชาของตนเทานั้น (จรรยา สุวรรณทัต, 2520)
Previous work on the group living talapoins (Keverne, 1979), demonstrated that…
การระบุชื่อผูเขียนที่เปนชาวตางประเทศ สามารถทําได 2 วิธี
1) ใหระบุชื่อภาษาตางประเทศในเนื้อความ และระบุปพิมพในวงเล็บ (ตัวอยาง 3)
2) ใหระบุชื่อเปนภาษาไทยในเนื้อความกอน และวงเล็บชื่อภาษาตางประเทศและปพิมพ
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(ตัวอยาง 4)
ตัวอยาง 3
Read (1972 a: 15 - 17) ไดอธิบายถึงลําดับขั้นในการเตรียมทํารายงานดังนี้
ตัวอยาง 4
แมคโดนัฟ (McDonough, 1984: 111) ใหความเห็นวา “หลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาที่มลี ักษณะเจาะจง เปนวิธที ี่ดีทีสุดที่จะบรรลุวัตถุประสงคหลักการของการศึกษาที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ”
ถาอางเอกสารเรื่องเดียว เขียนโดยผูแตงคนเดียว แตมีหลายเลมจบ ใหระบุหมายเลขของ
เลมที่อางถึงดวย เชน
(พระบริหารเทพธานี, 2496, เลม 3)
(Willmarth, 1980, vol. 3)
3.2.3 การอางเอกสารหนึ่งเรือ่ งที่มีผูแตง 2 คน
เมื่อเอกสารที่อางถึงมีผูแตง 2 คน ใหระบุนามผูแตงทัง้ 2 คน ทุกครั้งที่มีการอาง
โดยใชคํา และหรือ and เชื่อมนามผูแตง (ตัวอยาง 5)
ตัวอยาง 5
นภาพร ชโยวรรณ และจอหน โนเดล (2539: 26) ศึกษาพบวาผูสูงอายุที่เปนบิดา
อายุ 85 ปขึ้นไปกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53) อยูกับบุตร.
จากการวิเคราะหวิธีวิจัยที่ใชในวิทยานิพนธบรรณารักษศาสตร พบวา วิธีวิจัยเชิงสํารวจ
มีผูนิยมใชกันแพรหลายและคงจะเปนที่นิยมใชตอไป (Schlachter and Thompson, 1974)
In some studies the theoretical constructs are based on assumptions and premises
about the information transfer process, which derives from the theoretical formulation of Shannon
and Weaver (1949)
3.2.4 การอางเอกสารหนึ่งเรือ่ งที่มีผูแตง 3 คน
เวลาอางถึงเอกสารที่มีผูแตง 3 คน ครั้งแรก ใหระบุนามผูแตงทุกคน (ตัวอยาง 6) เมื่อ
อางถึงครั้งตอไป ใหระบุเฉพาะนามผูแตงคนแรก ตามดวย et al. หรือ and others สําหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ และคํา “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” สําหรับเอกสารภาษาไทย (ตัวอยาง 7)
ตัวอยาง 6
คณิต มีสมมนต, แสวง โพธิ์เงิน และสนอง คานสิทธิ์ (2502: 25) ไดกลาวถึง
คุณสมบัติของแมเหล็กวา “ ...................................”
Case, Borgman, and Meadow (1986: 31) stated : “....................................”
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ตัวอยาง 7
คณิต มีสมมนต และคณะ (2502: 27) กลาวสรุปไวดังนี…
้
Writing is one way of making meaning from experience for ourselves and for
others (Case et al., 1986: 31)
ขอยกเวน
ถาเอกสารสองเรื่องที่อางครั้งตอมา เมื่อเขียนยอโดยใช et al. แลวทําใหรายการที่อางปรากฏ
คลายกัน เชน
Bradley, Ramirez, and Soo (1983)…
Bradley, Soo and Brown (1983)…
ถาเขียนยอจะเปน Bradley et al. (1983) เหมือนกัน ในกรณีเชนนีเ้ พื่อไมใหผูอาน
สับสน ใหเขียนชื่อผูแตงทุกคน
3.2.5 การอางเอกสารหนึ่งเรือ่ งที่มีผูแตงมากกวา 3 คน
ในการอางถึงทุกครั้ง ใหระบุเฉพาะนามผูแตงคนแรก พรอมคํา et al. หรือ and
others สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และคํา “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย
ขอยกเวน
ถาเอกสารสองเรื่องที่อางเมื่อเขียนยอแลวทําใหรายการที่อางปรากฏคลายกันในกรณีนี้เมือ่
อางถึงเอกสารเหลานั้นในเนือ้ ความ ใหพยายามระบุผูแตงคนตอมาเรื่อยๆ จนถึงชื่อผูแตงที่ไมซ้ํากัน
เชน
Takac, Schaefer, Maloney, Bryant, Cron, and Wang (1982)
Takac, Schaefer, Bryant, Wood, Maloney, and Cron (1982)
ในเนื้อความการอางถึงจะปรากฏดังนี้
Takac, Schaefer, Maloney et al. (1982)
Takac, Schaefer, Bryant et al. (1982)
3.2.6 การอางเอกสารที่ผูแตงเปนสถาบัน
เมื่ออางเอกสารที่มีสถาบันเปนผูแตงแทรกในเนื้อความในระบบนาม-ป ใหระบุ
นามผูแตงที่เปนสถาบัน โดยเขียนชื่อเต็มในการอางครั้งแรก และถามีชื่อยอที่เปนทางการก็ใหระบุ
ชื่อยอนั้นในวงเล็บใหญ [ ] ไวดวย กรณีนี้ในการอางครั้งตอมาใหใชชื่อยอนั้นได ในกรณีที่ไมมีชื่อ
ยอ การอางครั้งตอๆมาใหระบุชื่อสถาบันเต็มทุกครั้ง (ตัวอยาง 8)
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ตัวอยาง 8
การอางครั้งแรก คือ
(องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ [ร.ส.พ.], 2519: 25)
(Asian Institute of Technology [AIT], 1981: 19)
การอางครั้งตอมา
(ร.ส.พ., 2519: 25)
(AIT, 1981: 19)
การอ า งถึง ผู แ ตง ที่ เ ป น สถาบั น ควรคํ า นึ ง ถึ ง แนวทางดั งต อ ไปนี้ ด ว ยคื อ ต อ ง
พยายามใหผูอานไมสับสนระหวางสถาบันที่อางถึงนั้น กับสถาบันอื่นๆ ทั้งนี้ ถาสถาบันนั้นเปน
หนวยงานรัฐบาล อยางนอยตองอางถึงระดับกรมหรือเทียบเทาและเขียนอางระดับสูงลงมากอน เชน
(กรมประชาสัมพันธ, 2534: 33)
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร, 2539: 21)
(กระทรวงมหาดไทย, สํานักนโยบายและแผน, 2538: 13)
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539: 109)
3.2.7 การอางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน
ในการอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน แตปพิมพตางกันให
ระบุนามผูแตงครั้งเดียว แลวระบุปพิมพตามลําดับ ใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหวางปพิมพ
โดยไมตองระบุนามผูแตงซ้ําอีก เชน
(บุญยงค เกศเทศ, 2516: 74, 2520: 18-20, 2523: 14 - 15)
(Hassam and Grammick, 1981: 56, 1982: 154)
แตถาวิทยานิพนธอางเอกสารหลายเรื่อง ที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน แตปพิมพ
ซ้ํากัน ใหใช ก ข ค ง ตามหลังปพิมพ สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช a b c d ตามหลังปพิมพ
สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ เชน
(เจือ สตะเวทิน, 2516ก: 3)
(เจือ สะตะเวทิน, 2516ข:10)
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2520ก: 3-34, 2520ข: 64)
(Katz, 1984a: 15-17)
(Katz, 1984b: 21-23)
(Bruce, 1980a: 4, 1980b: 4, 1980b: 10, 1980c: 18)
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3.2.8 การอางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน
การอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงตางกัน พรอมกัน มีวิธีเขียน 2 วิธี ให
เลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวตลอดทั้งเลม คือ
3.2.8.1 ใหระบุ นามผูแตง โดยเรียงตามลําดับอักษร ตามดวย ปพิมพ และ
ใสเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นเอกสารที่อางแตละเรื่อง เชน
(เจือ สตะเวทิน, 2516ข: 143; ฐะปะนีย นาครทรรพ และประภาศรี สีหอําไพ,
2519: 98 - 100; ทองสุข นาคโรจน, 2519: 83; เปลื้อง ณ นคร, 2512: 10 - 15)
(Fiedler,1967: 15; Kast and Rosenzweig,1973: 46-49;
Thompson,1967: 125; Woodward, 1965: 77 - 78)
3.2.8.2. ใหเรียงตามปพิมพจากนอยไปหามาก และใชเครื่องหมายอัฒภาค
( ; ) คั่นระหวางเอกสารที่อางแตละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อแสดงวิวฒ
ั นาการของเรื่องที่ศึกษา เชน
(Woodward, 1965: 77 - 78; Fiedler, 1967: 15; Thompson, 1967:125; Kast and
Rosenzweig, 1973: 46-49)
ในกรณีที่อางเอกสารหลายชื่อเรื่อง ที่มีทั้งผูแตงเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศให
อางชื่อผูที่แตงเปนภาษาไทยจนครบกอน แลวจึงตามดวยชื่อผูที่แตงเปนภาษาตางประเทศโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งขางตน
3.2.9 การอางเอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง
เอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง มีวิธีการอาง 2 วิธี ดังนี้
3.2.9.1 เอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตงใหลงชื่อเรื่องไดเลย เชน
(ภูมิศาสตรแหงทวีปเอเชีย, 2482: 15-16)
(“Study Finds,” 1982: 27)
3.2.9.2 เอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง มีแตผูทําหนาที่เปนบรรณธิการหรือ
ผูรวบรวม ใหลงชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม
(Anderson, ed.,1950: 143)
(Livingstone, comp., 1985: 29)
(ทวน วิริยาภรณ, บรรณาธิการ, 2505: 60)
(ว.ณ ประมวญมารค, ผูรวบรวม, 2489: 564-570)
3.2.10 การอางหนังสือแปล
ระบุชื่อผูเขียนที่เปนเจาของเรื่อง ถาไมทราบชื่อผูเขียน จึงระบุชื่อผูแปล เชน
(ครอวฟอรด, 2515: 111)
(สมุท ศิริไข, ผูแปล, 2507: 14-18)
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3.2.11 การอางเอกสารที่เปนบทวิจารณ
ใหใสชื่อผูวจิ ารณ เชน
(Dokecki, 1973: 18)
(เกศินี หงสนันท, 2517: 379)
3.2.12 การอางเอกสารที่อางถึงในเอกสารอื่น
ถาตองการอางเอกสารที่ผูแตงไดอางถึงในงานของตน การอางเชนนี้ถือวา มิได
เปนการอางถึงเอกสารนั้นโดยตรง ใหระบุนามผูแตงของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผูแตง
และปพิมพของเอกสารอันดับแรก ตามดวยคําวา อางถึงใน หรือ cited in แลวระบุนามผูแตงของ
เอกสารอันดับรองและปพิมพ
ตัวอยาง 9
…แทจริงประโยชนที่หอพระสมุดสําหรับพระนครจะทําใหแกบานเมืองได ไมใชแต
รวมหนังสือเก็บไวเปนสมบัติของบานเมืองอยางเดียว ถาหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเปนเหตุ
ใหเกิดวิชาความรู พิมพใหแพรหลายได ยังเปนประโยชนยิ่งขึ้นเหมือนกับแจกจายสมบัตินั้นไปให
ถึงมหาชนอีกชั้นหนึ่ง กรรมการจึงเห็นเปนขอสําคัญมาแตแรกตั้งหอพระสมุดสําหรับพระนคร ซึ่ง
หอพระสมุดควรเอาเปนธุระในเรื่องพิมพหนังสือดวย (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2495:
110 อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, 2509: 38)
ถาเอกสารอันดับรองไมไดระบุปพิมพของเอกสารอันดับแรก ใหลงดังนี้
(พระยาอนุมานราชธน อางถึงใน สายจิตต เหมินทร, 2507: 25 - 26)
(Bradford, cited in Deutsch, 1943: 43)
ถากลาวถึงนามเจาของเอกสารอันดับแรกในเนื้อหาอยูแลวก็ลงแตเพียงปพิมพและ
เลขหนา (ถามี) ของเอกสารอันดับแรกและชื่อเอกสารอันดับรองไวในวงเล็บ ( ) เชน
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงรายงานถึงจํานวนหนังสือไทยที่มีอยูในหอ
พระสมุดสําหรับพระนคร ในป พ.ศ. 2459 ดังนี้คือ…(2459: 60 อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, 2509: 24)
พระยาอนุมานราชธนในเรื่อง แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ (สายจิตต เหมินทร, 2507:
25-26)…
เรื่อง The Journals of Gamaliel Bradford, 1883-1932 (Deutsch, 1943: 43) ได
รายงาน…...
หรือ Bradford (Deutsch, 1943: 43) ไดกลาวถึงในการเดินทางตอนหนึง่ วา..
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3.2.13 การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือซึ่งเปนสิ่งพิมพรวมบทความหรือผลงานของผูเขียน
หลายคนและมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหนาที่บรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผูเขียน
บทความ ในกรณีที่ไมปรากฏนามผูเขียนบทความ ใหใชวิธีการอางอิงตามแบบเดียวกับการอาง
เอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตงที่กลาวมาแลวขางตน
3.2.14 การอางเอกสารพิเศษหรือสื่อลักษณะอื่น
การอางถึงเอกสารพิเศษ เชน ตนฉบับตัวเขียน รายการวิทยุ โทรทัศน สไลด
ฟลมสตริปส เทป แผนที่ เปนตน ใหระบุลกั ษณะของเอกสารพิเศษหรือสื่อนั้นๆ
3.2.14.1 ตนฉบับตัวเขียน คัมภีรโบราณ
ตัวอยางเชน
(London, British Library, Arundel MSS; 285, fol. 165b)
(“การเกต.” สมุดไทยขาว อักษรไทยเสนดินสอดํา, 1: 55)
(“ทีฆนิกายมหาวคคปาลี.” ฉบับลองชาด, ผูก 11)
(“เรื่องงบประมาณการจายเงินแผนดิน ร.ศ. 111 - 112.” หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
น. 1-3. เลขที่ 3, 10, 11)
3.2.14.2 รายการวิทยุโทรทัศน ตัวอยางเชน
(กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน ชุด “มรดกไทย”)
3.2.14.3 สไลด ฟลมสตริปส
ตัวอยางเชน
(กรมสงเสริมการเกษตร, สไลด)
3.2.14.4 เทป ตัวอยางเชน
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ)
เอกสารพิเศษเหลานี้ ถาในการอางถึงหัวขอใดก็ตามที่มีนามซ้ํากัน ใหใชอักษร ก ข ค ง
หรือ a b c d กํากับไวหลังชื่อเชนกัน เชน
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ก. สมุดไทยดําอักษรไทยเสนรง: 42 - 43)
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ข. สมุดไทยดําอักษรไทยเสนรง: 24 - 44)
3.2.14.5 การอางจากเว็บไซด
แพทยสมาคมไดจัดพิมพหนังสือ คุณสมบัติของศัลยแพทยที่ดี เขียนโดย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย สิระ บุณยรัตนเวช เปนหนังสือที่ศัลยแพทยสามารถใชเปนคูมือ
ในการทําหนาที่ไดอยางดี (www.mat.or.th/news_detail. php?news_id = 1054, 2550)
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3.2.15 การอางการสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารระหวางบุคคล อาจเปนจดหมาย บันทึก การสนทนา การสัมภาษณ
ฯลฯ ใหระบุชื่อที่ผูเขียนสื่อสารดวย พรอมวันที่ถาทําได ตัวอยางเชน
P.K. Nought (personal communication, April 10, 1983) mentioned…
(Wichai Sangsakda, interview, January 8, 1992)
(เสนอ อินทรสุขศรี, จดหมาย, 10 มกราคม 2530)
(กระมล ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ, 5 กันยายน 2529)
สวนอางอิงหรือสวนประกอบตอนทาย (References)
ประกอบด ว ยส ว นยอ ยต างๆ หลายประเภท ซึ่งล ว นช ว ยใหผูอา นทําความเข า ใจกับ
เนื้อหาไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น อยางนอยที่สุดควรประกอบดวยสวนยอยสามประการซึ่งเรียงลําดับ
ดังตอไปนี้
บรรณานุกรม (Bibliography)
คื อ รายชื่ อ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารอ า งอิ ง ที่ นํ า มาใช ใ นการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ดั ง นั้ น
บรรณานุกรมจึงเปนที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งที่ผูเขียนใชอางอิงและใชศึกษาคนควาในการ
เสนอวิทยานิพนธโดยเลือกเอาเฉพาะที่เห็นวาสําคัญและจําเปนในอันที่จะเอื้อประโยชนแกผูอานที่
ประสงคจะคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือหรือเอกสารที่อางอิงไว
ภาคผนวก (Appendix)
คือสวนที่ไมใชเนื้อหาแทจริงแตเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับเรือ่ งที่เขียนวิทยานิพนธ เปน
รายละเอียดทีน่ าสนใจ แตไมสามารถแสดงไวไดครบถวนในสวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ จึงนํามา
รวบรวมไวเปนหมวดหมูเสนอไวตอนทายของวิทยานิพนธ เพื่อประโยชนสําหรับผูประสงคจะอาน
และศึกษาในรายละเอียด เชน อภิธานศัพทหรือศัพทเฉพาะเรื่อง ตารางซึ่งแสดงรายละเอียดมากเกิน
กวาที่จะบรรจุไวในเนื้อเรื่องได ภาพหรือขอความประกอบที่มีขนาดใหญหรือยาวมาก และการยก
ขอความสําคัญที่มีความยาวมากๆ เปนตน กรณีที่ภาคผนวกมีหลายเรื่อง ควรแยกและจัดลําดับโดย
ตัวอักษร เชน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข เปนตน ภาคผนวกแตละเรื่องควรมีชื่อกํากับเพื่อสะดวกใน
การอางอิง

35

ประวัติผูวิจัย (Biography)
เปนการเสนอประวัติยอๆ เกี่ยวกับผูศึกษา / วิจัย โดยระบุชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ ยศ
สังกัด วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน สถานที่ทํางาน ผลงาน
ทุนที่ไดรับระหวางการศึกษา (ยกเวนทุนอุดหนุนการวิจัยใหใสไวในหนากิตติกรรมประกาศ) การ
เขียนประวัติผูวิจัยนี้ ใหเขียนไวที่กระดาษแผนสุดทาย กอนถึงปกหลัง

