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 การต้ังค่าหน้ากระดาษ  
ระยะขอบกระดาษ 

 
สําหรับทุกหน้าในเล่มการค้นคว้าอสิระ 

  กระดาษ A4        พิมพห์นา้เดียว 

  ตวัอกัษร  ฟอนต ์: Angsana New 

 บน 1.25 น้ิว ล่าง 1.00 น้ิว 

ซา้ย 1.25 น้ิว ขวา 1.00 น้ิว 
 
 

สําหรับหน้าแรกของแต่ละบท 

 ขอบบน   ตั้ง 1.25 น้ิว และเคาะบรรทดัลงมา 1 Enter ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง จะเป็น 1.75 น้ิว พอดี 

 

 

 

ขอบซา้ย ตั้ง 1.25  น้ิว 

ขอบล่าง  และขอบขวา   ตั้ง 1.00 น้ิว 

 

ส่วนนํา 

กาํกบัดว้ยตวัอกัษร (_)  เช่น  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  (ซ) (ฌ)  (ญ)  (ฎ)  (ฏ)   ... 
 
 
 
 
 
 

   

 
    

ส่วนนาํเร่ิมตน้จากหนา้บทคดัยอ่ ถึง หนา้สารบญัภาพ 
 จดัไวก่ึ้งกลางห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว  

 

 

 

 

 

การพมิพ์ลาํดบัเลขหน้า 

  เลขหนา้จดัไวมุ้มขวา ฟอนต ์ Angsana New ขนาดตวัอกัษร 16 

   ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 0.5 น้ิว เร่ิมลาํดบัเลขหนา้ในบทท่ี 1 

  ส่วนท่ีไม่ตอ้งใส่เลขหนา้  
  -หนา้แรกของแต่ละบท -หนา้แรกของบรรณานุกรม 

  -หนา้แรกภาคผนวก และภาคผนวก ก ข ค -ประวติัผูวิ้จยั 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

หากนักศึกษาตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นนิว้ไม่ได้ ให้ทาํตาม ดังนี ้

1.  คลกิทีมุ่มซ้ายสุดของหน้ากระดาษ 

 

 

 
 

2. คลกิตรงคําว่า “ตัวเลอืกของ Word” 

 

 
 

 

 

 

  ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

3. คลกิตรงคําว่า “ข้ันสูง” 

 
 

4. คลกิเลอืกหัวข้อว่า “แสดง” 

 
 

5. คลกิตรง  “แสดงการวดัในหน่วยของ” แล้วเลอืกตั้งค่าเป็น “นิว้”  

 
 

 

  ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

การกาํหนดขนาดของรูปภาพ  

 

 

 

 

1.คลิกขวาท่ีรูปภาพ และคลิกท่ีคาํวา่  “จดัรูปแบบรูปภาพ” 

 

2. คลิกคาํวา่ “ขนาด” แลว้ตั้งค่าตามกาํหนด  

และนาํเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง “ล็อกอตัราส่วนกวา้งยาว” และ “สัมพนัธ์กบัขนาดรูปภาพเดิม” ออก 

 

 

ตราสญัลกัษณ์ ขนาด 1.5 x 1.5 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษคร้ังแรก       

     ขอบดา้นบน  1.25 น้ิว    

     ขอบดา้นซา้ย 1.25 น้ิว    

     ขอบดา้นล่าง  1  น้ิว 

     ขอบดา้นขวา  1  น้ิว 

 

 

 

  

สาํหรับหนา้แรกในแต่ละบทขอบบน ตั้ง 1.25 น้ิว และเคาะบรรทดัลงมา 1 Enter ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง 

จะเป็น 1.75 น้ิว พอดี 

 

2.  การปรับการตั้งค่าของหัวกระดาษบนและล่างของทุกหน้าตามนี ้

              - ตรวจสอบการตั้งค่าหวักระดาษดา้นบน และค่าหวักระดาษดา้นล่าง ปรับการตั้งค่า ดงัน้ี 

ดา้นบน 0.5   ดา้นล่าง  1.0   

 

 
 

 

 

 

 

วธีิการปรับใหด้บัเบิ้ลคลิกตรงพื้นท่ีหวักระดาษหรือทา้ยกระดาษ 

ให้ปรับการตั้งค่าของทุกหน้าตามนี ้

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

3. ตั้งค่าความห่างระยะบรรทัด ระบุเป็น 1.0 

 

 

4. หน้าปกนอก: ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ทั้งหมด ตรวจสอบขนาดฟอนตใ์หถู้กตอ้ง 

5. หน้าปกใน : 

-  ตรวจสอบตวัอกัษรตวัพิมพใ์หญ่พิมพเ์ล็ก และขนาดฟอนตใ์หถู้กตอ้ง โดยอา้งอิงจากคู่มือ   

- ในแต่ละคาํของช่ือเร่ืองภาษาองักฤษใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ข้ึนตน้ และตามดว้ยตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก 

- คาํเช่ือม and or of in the ... ใชต้วัอกัษรพิมพเ์ล็ก 

6. หน้าอนุมัติ 

- กรอกขอ้มูลรายนามใหค้รบ (ประธาน กรรมการ อาจารยท่ี์ปรึกษา คณบดี/ผูอ้าํนวยการ)  

 -  ตรวจสอบขนาดฟอนต ์และตวัอกัษรใหถู้กตอ้ง 

7. บทคัดย่อ ไทย-องักฤษ :   

- ใส่ลาํดบัเลขหนา้   (ก) (ข) (ค) (ง)   ท่ีตรงกลาง ในส่วนขอบทา้ยกระดาษดา้นล่าง 

-  คาํสาํคญั ตอ้งมี 3 คาํ (ใส่ใหค้รบ) 

8. สารบัญ 

- ตรวจสอบตวัอกัษร และขนาดฟอนตใ์หถู้กตอ้ง  

                นอกจากคาํวา่  สารบัญ  ตรงกลางหนา้กระดาษเท่านั้นเป็นอกัษรตวัหนา  นอกนั้นเป็นตวับาง 

-ใส่ลาํดบัเลขหนา้ (ง)  (จ)  ฯลฯ ท่ีขอบทา้ยกระดาษดา้นล่าง ไล่เรียงลาํดบัส่วนนาํใหถู้กตอ้ง 

                ตามลาํดบัตวัอกัษร 

-สารบญัตาราง  ตอ้งเป็นเลขบทท่ีและตามดว้ยลาํดบัตาราง เช่น   4.1 4.2  4.3 ฯลฯ  

                                         ( 4.1 หมายความวา่  4 = บทท่ี,  1 = ลาํดบัของตารางภายในบท) 

-สารบญัภาพ  ตอ้งเป็นเลขบทท่ี และตามดว้ยลาํดบัภาพ เช่น 1.1    1.2     2.1  

 

 

  ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



9. บทที ่1-5 

- ตั้งค่าหนา้กระดาษทุกหนา้  บน  1.25 น้ิว   ล่าง  1  น้ิว 

        ซา้ย 1.25 น้ิว   ขวา  1  น้ิว 

- ในหนา้แรกของทุกบทใหเ้คาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง จะไดก้ารจดัหนา้ท่ี 1.75 น้ิว พอดี 

- หนา้แรกของทุกบท ไม่ใส่เลขหนา้  ในหนา้แรกของทุกบทจะไม่ใส่เลขหนา้กาํกบัตรงมุมขวามือ

ดา้นบน หนา้ถดัไปจึงค่อยใส่เลขหนา้กาํกบั ทาํแบบน้ีเหมือนกนัทุกบทไล่เรียงจนจบทุกบท 

10. ภาคผนวก   

 -  ทาํใบปะหนา้ภาคผนวกใหค้รบทุกรายการท่ีนกัศึกษานาํมาประกอบ 

 - ใบปะหนา้ภาคผนวก และภาคผนวก ก ข ค ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ แต่ให้นบัหนา้ดว้ย 

 -  ตรวจสอบตวัอกัษร ขนาดฟอนต ์ ภาคผนวกแต่ละหนา้ใหถู้กตอ้งตามแบบฟอร์มของคู่มือ 

11. บรรณานุกรม    

 -  หนา้แรกของบรรณานุกรมไม่ตอ้งลาํดบัหมายเลข   

 -  ใหเ้รียงบรรณานุกรมตามลาํดบัตวัอกัษร  ก-ฮ   A-Z   ตามอกัษรผูแ้ต่ง  

 -  ตรวจสอบรูปแบบการทาํรายการบรรณานุกรมจากคู่มือ 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



การเยบ็เล่ม 
การเยบ็เล่มปกแขง็ 

1. ปกนอก ( Cover )  ประกอบดว้ย ปกหนา้ (ใชไ้ฟลป์กนอก) สันปก และปกหลงั  

วทิยานิพนธ์ใชห้นงัปกสีนํ้าเงินเขม้ การคน้ควา้อิสระใชห้นงัปกสีเขียวเขม้  

ตวัอกัษรใชก้ารพิมพท์อง 

2. ใบรองปก ( Fly leaf ) ตอ้งรองทั้งปกหนา้ และปกหลงัดา้นละหน่ึงแผน่ และเป็นแผน่เดียวกบัใบผนึก

ปก (End Paper) [ซ่ึงการเยบ็เล่มแบบปกแขง็จะมีกระดาษปิดผนึกติดกบัดา้นในของปก ทั้งปกหนา้และปก

หลงั โดยคร่ึงหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นกระดาษผนึกดา้นในปก ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นใบรองปก] 

3. หนา้ปกในหนา้แรก (ใชไ้ฟลป์กนอก)  

4. หนา้ปกในหนา้ท่ีสอง (ใชไ้ฟลป์กใน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ปกนอก ( Cover ) 

- ใชไ้ฟลป์กนอก 

- วทิยานิพนธ์ใชห้นงัปกสีนํ้าเงินเขม้ 

- การคน้ควา้อิสระใชห้นงัปกสีเขียวเขม้ 

- ตวัอกัษรใชก้ารพิมพท์อง 

 

 

ใบรองปก ( Fly leaf ) 

กระดาษเปล่ารองปกหนา้ 

 

หน้าปกใน (Title page) หน้าแรก 

-ใชไ้ฟลป์กนอก 

 

 

หน้าปกใน (Title page) หน้าทีส่อง 

- ใชไ้ฟลป์กใน 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

 

 

 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 18 พอยท ์ตวับาง) 

การจดัการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

ในสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 18 พอยท ์ตวับาง) 

THE EFFECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON STAFF’S 

OPPERATIONAL PERFORMANCE AT THE OFFICES  

OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION  

OF RAJAMANGALA UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY  

IN THE CENTRAL REGION 

 

พรพรรณ//มสุีข 

PORNPUN//MEESUK 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา......................มหาบัณฑิต  

สาขาวชิา........... (หากเป็น M.B.A ไม่ตอ้งใส่บรรทดัน้ี) ........... 

วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

ปีการศึกษา/2561 (ใชปี้การศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

ลขิสิทธ์ิของวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

ใชต้วัอกัษร  

Angsana New   

ขนาด 18 พอยท ์ 

ตวัหนา 

ใชต้วัอกัษร 

Angsana New 

ขนาด 20 พอยท ์

ตวัหนา 

ช่ือจะตอ้งอยูก่ึ่งกลางระหว่าง 

ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษดา้นบนกบั

การคน้ควา้อิสระดา้นล่าง 

ใชต้วัอกัษร Angsana New   

ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว 

ตราสญัลกัษณ์ ขนาด 1.5 x 1.5 น้ิว 

ตัวอย่างหน้าปกนอก  การค้นคว้าอสิระ 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.25 น้ิว       ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       ดา้นล่าง   1 น้ิว 
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(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 18 พอยท ์ตวับาง) 

การจดัการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

ในสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 18 พอยท ์ตวับาง) 

The Effects of Knowledge Management on Staff’s  

Operational Performance at the Offices  

of Academic Promotion and Registration  

of Rajamangala Universities of Technology  

in the Central Region 

 

พรพรรณ//มสุีข 

Pornpun//Meesuk 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา...........................มหาบัณฑิต  

สาขาวชิา........... (หากเป็น M.B.A ไม่ตอ้งใส่บรรทดัน้ี) ........... 

วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

ปีการศึกษา/2561 (ใชปี้การศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

ลขิสิทธ์ิของวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

 

ตัวอย่างหน้าปกใน  การค้นคว้าอสิระ 

ใชต้วัอกัษร 

Angsana New 

ขนาด 20 พอยท ์

ตวัหนา 

ช่ือจะตอ้งอยูก่ึ่งกลางระหว่าง 

ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษดา้นบนกบั

การคน้ควา้อิสระดา้นล่าง 

ใชต้วัอกัษร Angsana New   

ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว 

ตราสญัลกัษณ์ ขนาด 1.5 x 1.5 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

ใชต้วัอกัษร  

Angsana New   

ขนาด 18 พอยท ์ 

ตวัหนา 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.25 น้ิว       ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       ดา้นล่าง   1 น้ิว 
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หัวข้อการค้นคว้าอสิระ (ภาษาไทย).................................................................................... 

                                       (ภาษาองักฤษ)............................................................................... 

ช่ือ/–/นามสกุล ไม่ใส่คาํนาํหนา้........................................................................... 

สาขาวชิา (หรือ) กลุ่มวชิา (เฉพาะหลกัสูตร M.B.A. ใช ้“กลุ่มวชิา”)            

อาจารย์ทีป่รึกษา ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.................................................... 

ปีการศึกษา (ใชปี้การศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา).............................................. 

 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอสิระ 

 

 

        ......................................................................ประธานกรรมการ 

      (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่...........) 

 

 

                     ......................................................................กรรมการ 

                  (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่...........) 

 

 

                     .....................................................................กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษา 

                  (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่...........) 

 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุมติัการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญา........................................มหาบณัฑิต สาขาวชิา................................................ 

 

 

 

        .................................................................คณบดีคณะ....... 

             (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่...........) 

                           วนัท่ี..........เดือน..............พ.ศ. ............. 

                ระยะห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  
 

ตวัอกัษร Angsana New  ขนาด 16 พอยท ์ทั้งหนา้                

M.Ed. ใช ้ผูอ้าํนวยการสาํนกัศึกษาทัว่ไป 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

หน้าอนุมตั ิคณะกรรมการสอบ 

การค้นคว้าอสิระ ระดบัปริญญาโท 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

M.B.A. ใช ้กลุ่มวิชา 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.25 น้ิว       

ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       

ดา้นล่าง   1 น้ิว 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1-2 บรรทดั / ตามความเหมาะสม) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย)........................................................................................... 

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

                           (ภาษาองักฤษ)................................................................................... 

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

ช่ือ/–/นามสกุล ไม่ใส่คาํนาํหนา้..................................................................................... 

สาขาวชิา (หรือ) กลุ่มวชิา (เฉพาะหลกัสูตร M.B.A. ใช ้“กลุ่มวชิา”)            

อาจารย์ทีป่รึกษา ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่............................................................. 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่............................................................. 

ปีการศึกษา (ใชปี้การศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา)……………………………………. 

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

  ..............................................................ประธานกรรมการ 

       (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......) 
 

  ..............................................................กรรมการ 

       (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......) 
 

   ...............................................................ผูท้รงคุณวุฒิ 

       (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......) 
 

  ..............................................................ผูท้รงคุณวุฒิ 

       (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......) 
 

  ..............................................................กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษา 

       (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......) 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุมติัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญา........................................มหาบณัฑิต สาขาวชิา................................................ 
 

        .................................................................คณบดีคณะ....... 

                 (ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......) 

                           วนัท่ี..........เดือน..............พ.ศ. ............. 

 

หน้าอนุมตั ิคณะกรรมการสอบ 

วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญาโท 
                ระยะห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  
 

ตวัอกัษร Angsana New  ขนาด 16 พอยท ์ทั้งหนา้                

M.B.A. ใช ้กลุ่มวิชา 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.25 น้ิว       

ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       

ดา้นล่าง   1 น้ิว 

 

 

 

M.Ed. ใช ้ผูอ้าํนวยการสาํนกัศึกษาทัว่ไป 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(ก) 

 

หัวข้อการค้นคว้าอสิระ              .............................................................................................................. 

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

ช่ือ/-/นามสกุล            ไม่ใส่คาํนาํหนา้................................................................................. 

สาขาวชิา (หรือ) กลุ่มวชิา (เฉพาะหลกัสูตร M.B.A. ใช ้“กลุ่มวชิา”) 

อาจารย์ทีป่รึกษา ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......................................................... 

ปีการศึกษา (ใชปี้การศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา)...................................................... 

 

บทคดัย่อ 
 

 (ยอ่หนา้ท่ี 1) ………………...………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

 (ยอ่หนา้ท่ี 2) ………………………………………………………………………..………... 

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

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

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

 (ยอ่หนา้ท่ี 3) ……………………………………………………………………………..…... 

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

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

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

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

คําสําคัญ/:/............................//....................................//...................................  

 

 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษใชต้วัอกัษร Angsana New                

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา                     

ห่างจาก คาํสาํคญั ถึง ตวัอกัษร (ก)  1.0 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่างถึงตวัอกัษร (ก)  1.0 น้ิว 

                                ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

 

ใชต้วัอกัษร Angsana New  ขนาด 16 พอยท ์               

หน้าบทคดัย่อภาษาไทย   

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

(เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์ตวับาง / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์ตวับาง / ตามความเหมาะสม) 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.25 น้ิว       ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       ดา้นล่าง   1 น้ิว 

 

 

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

(การระบุคาํสาํคญั 3 คาํ ในคู่มือฯ เป็นเพียงการยกตวัอยา่งเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นขอ้กาํหนด) 

คาํสําคญั ใชต้วัหนา 

สญัลกัษณ์ : ใชต้วับาง 

ระหวา่งคาํใชเ้พียง การเวน้  2 วรรค 

ตวัอย่างบทคดัย่อภาษาไทย   

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(ก) 

หัวข้อการค้นคว้าอสิระ ความพึงพอใจของผูป้กครองและผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลกกโพธ์ิ อาํเภอหนองพอก จงัหวดั

ร้อยเอด็ 

ช่ือ – นามสกุล ฤทยั  มีทิพย ์

สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

อาจารย์ทีป่รึกษา ดร. ธีระพงศ ์ บุศรากลู 

ปีการศึกษา 2559 

 

บทคดัย่อ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองและผูน้าํชุมชนท่ี 

มีต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกกโพธ์ิ  2) เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของ

ผูป้กครองและผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลกกโพธ์ิ จาํแนกตาม

คุณลกัษณะทัว่ไปของผูป้กครองและผูน้าํชุมชน   

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูป้กครองเด็กเล็กและผูน้าํชุมชน 

จาํนวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  และ

การทดสอบค่าเอฟโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 หรือ ระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% โดยใชสู้ตรตามวธีิ Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร 

ผลการวิจยั พบว่า 1) ความพึงพอใจของผูป้กครองและผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลกกโพธ์ิ อาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดบั 

ปานกลาง  (Χ   = 3.63)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีผูป้กครองมีความพึงพอใจระดบัมาก

ค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  งานบุคลากรทางการศึกษา (Χ   = 3.97)  รองลงมาคือ งานงบประมาณ  (Χ   = 3.84)   

และดา้นการบริหารจดัการ (Χ   = 3.75) ส่วนดา้นท่ีผูป้กครองมีความพึงพอใจระดบัมาก ค่าเฉล่ียตํ่าสุด  

คือ งานอาคารและสถานท่ี (Χ   = 3.38)    2) ผลการเปรียบเทียบผูป้กครองและผูน้าํชุมชนท่ีมี เพศ อาย ุ

และรายได้ต่อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

 

ตวัอย่างบทคดัย่อภาษาไทย   

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(ข) 

กกโพธ์ิ อาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกนั  ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร

ในการจดัการศึกษาควรให้ความสําคญัและตระหนกัถึงคุณค่าของการจดัทาํแผนงาน/โครงการในการ

พฒันาศนูยเ์ด็กเล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ  ผูป้กครองและผูน้าํชุมชน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(ก) 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์              .............................................................................................................. 

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

ช่ือ/-/นามสกุล            ไม่ใส่คาํนาํหนา้................................................................................. 

สาขาวชิา (หรือ) กลุ่มวชิา (เฉพาะหลกัสูตร M.B.A. ใช ้“กลุ่มวชิา”) 

อาจารย์ทีป่รึกษา ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......................................................... 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม ตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตอ้งยอ่.......................................................... 

ปีการศึกษา (ใชปี้การศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา)...................................................... 

 

บทคดัย่อ 
 

 (ยอ่หนา้ท่ี 1) ………………...………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

 (ยอ่หนา้ท่ี 2) ………………………………………………………………………..………... 

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

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

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

 (ยอ่หนา้ท่ี 3) ……………………………………………………………………………..…... 

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

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

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

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

คําสําคัญ/:/............................//....................................//...................................  

 

 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษใชต้วัอกัษร Angsana New                

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา                     

ห่างจาก คาํสาํคญั ถึง ตวัอกัษร (ก)  1.0 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่างถึงตวัอกัษร (ก)  1.0 น้ิว 

                                ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

 

ใชต้วัอกัษร Angsana New  ขนาด 16 พอยท ์               

หน้าบทคดัย่อภาษาไทย   

วทิยานิพนธ์  ระดบัปริญญาโท 

(เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์ตวับาง / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์ตวับาง / ตามความเหมาะสม) 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.25 น้ิว       ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       ดา้นล่าง   1 น้ิว 

 

 

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

(การระบุคาํสาํคญั 3 คาํ ในคูมื่อฯ เป็นเพียงการยกตวัอยา่งเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นขอ้กาํหนด) 

คาํสําคญั ใชต้วัหนา 

สญัลกัษณ์ : ใชต้วับาง 

ระหวา่งคาํใชเ้พียง การเวน้  2 วรรค 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(_) 

 

  ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

 

 

ตวัอกัษร Angsana New   ขนาด 16 พอยท ์                    

หน้าบทคดัย่อภาษาองักฤษ 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 

ABSTRACT 

  

(Indent 1)……………….……………………………………………………………….…… 

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

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

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

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

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

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

 (Indent 2)………………………………………………………………………………...…... 

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

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

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

 (Indent 3)…..………………………………………………………………………………… 

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

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

Keywords/:/……………………,//……………………………,//……………………………. 

 

 
 

 

Independent Study Title  

 

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

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

Name/-/Surname  ไม่ใส่คาํนาํหนา้.................................................................. 

Major Subject (หรือ) Program   (เฉพาะหลกัสูตร M.B.A. ใช ้“Program”) 

Independent Study Advisor  ตาํแหน่งทางวชิาการยอ่ตามแบบอเมริกนั (ดูไดจ้ากในคู่มือ)......... 

Academic Year  (ใชปี้การศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา)....................................... 

ห่างจาก Keywords ถึงตวัอกัษร (_)  1.0 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่างถึงตวัอกัษร (_) 1.0 น้ิว 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษใชต้วัอกัษร Angsana New                

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา                     

ลาํดบัอกัษร (ก,ข,ค,...) จดัเรียงต่อเน่ือง 

โดยเร่ิมจากหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย 

(เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์ตวับาง / ตามความเหมาะสม) 

(เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์ตวับาง / ตามความเหมาะสม) 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.25 น้ิว       ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       ดา้นล่าง   1 น้ิว 

 

 

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

(การระบุคาํสาํคญั 3 คาํ ในคู่มือฯ เป็นเพียงการยกตวัอยา่งเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นขอ้กาํหนด) 

Keywords ใชต้วัหนา 

สญัลกัษณ์ : ใชต้วับาง 

ระหวา่งคาํ ขั้นดว้ยเคร่ืองหมาย , 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(_) 

 

ตวัอย่างหน้าบทคดัย่อภาษาองักฤษ 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

Independent Study Title Teachers’ Opinion on Leadership Behaviors of School 

Administrators under the Twenty-Three Educational Network 

Center of Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 3 

Name – Surname  Nicha  Petyai      

Major Subject   Educational Administration 

Independent Study Advisor Dr. Kamron  Lomnaimuang 

Academic Year                  2016 

 

ABSTRACT 

 

 This research’s purpose was to study teachers’ opinion on leadership behavior of their school 

administrators under the 23 Educational Network Center of Nakhon Si Thammarat Educational 

Service Area Office 3.  The study was in 7 aspects; Initiation, adjustment, respect, helpfulness, 

persuasion, coordination and socialization.  

 Sample size used in this research was 93 teachers in the schools under the network in the 

academic year of 2016. 5-Point Likert scale questionnaires were used as the research tool to collect 

information. All data were by frequency, percentage, mean, and standard deviation.   

 The result showed that overall teachers had positive opinions and feedback on their 

administrator’s behavior and leadership roles. The overall mean was (Χ  = 4.28). Considering each 

aspects, adjustment aspect received the highest positive feedback with (Χ  = 4.43), followed by 

respect (Χ  = 4.31) and coordination (Χ  = 4.31).  However, socialization received the lowest mean 

(Χ = 3.14) but still in over the opinions were in positive way.  The result from this research can 

benefit administrators of schools in the network, and can be the guideline for leaders to improve 

themselves in order to work more effectively.  
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   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  ..................................................  xx 

   ตวัแปรท่ีวจิยั .................................................................................................  xx 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ...............................................................................  xx 

   ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ............................................................................  xx 

   การเก็บรวบรวมขอ้มูล ..................................................................................  xx 

   การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั .................................................  xx 

4//ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ..............................................................................................  xx 

   ตอนท่ี/1/ .......................................................................................................   

                        ........................................................................................................              xx 

   ตอนท่ี/2/ .......................................................................................................  xx 

   ตอนท่ี/3/ .......................................................................................................  xx 

   ตอนท่ี/4/ .......................................................................................................  xx 

5//สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ........................................................  xx 

   สรุปผลการวจิยั .............................................................................................  xx 

   อภิปรายผล ....................................................................................................  xx 

   ขอ้เสนอแนะ .................................................................................................  xx 

บรรณานุกรม .....................................................................................................................  xx 

ภาคผนวก ..........................................................................................................................  xx 

              ภาคผนวก/ก//แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั ...................................................  xx 

              ภาคผนวก/ข//(ใส่หวัขอ้ของภาคผนวก) .........................................................   

..................................................................................................  xx 

ประวติัผูว้ิจยั ......................................................................................................................  xx 

 

 

หวัขอ้ตอ้งมี 

ทั้งหมด 6 หวัขอ้  

หรือมีหวัขอ้ครบ 

ตามท่ีปรากฏ 

ในเน้ือหา 

 

ห่างจากกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

หน้าสารบัญ (ต่อ)  ตวัอย่างแบบที ่1 

การค้นคว้าอสิระ ระดบัปริญญาโท 

ตวัอยา่งแบบท่ี 1 

กรณีท่ีเก็บขอ้มูลประชากรทั้งหมด 

ให้ใชค้าํวา่ “ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั” 
(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 

 

        

                     

 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 

 

        

                     

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 
ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        

ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       

ดา้นล่าง 1 น้ิว 

 

 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(ฉ) 

สารบัญ/(ต่อ) 

  

บทท่ี หนา้ 

 

3//วธีิดาํเนินการวจิยั .....................................................................................................  xx 

   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  ..................................................  xx 

   ตวัแปรท่ีวจิยั .................................................................................................  xx 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ...............................................................................  xx 

   ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ............................................................................  xx 

   การเก็บรวบรวมขอ้มูล ..................................................................................  xx 

   การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั .................................................  xx 

4//ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ..............................................................................................  xx 

   ตอนท่ี/1/ .......................................................................................................   

                        ........................................................................................................              xx 

   ตอนท่ี/2/ .......................................................................................................  xx 

   ตอนท่ี/3/ .......................................................................................................  xx 

   ตอนท่ี/4/ .......................................................................................................  xx 

5//สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ........................................................  xx 

   สรุปผลการวจิยั .............................................................................................  xx 

   อภิปรายผล ....................................................................................................  xx 

   ขอ้เสนอแนะ .................................................................................................  xx 

บรรณานุกรม .....................................................................................................................  xx 

ภาคผนวก ..........................................................................................................................  xx 

              แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั .........................................................................  xx        

ประวติัผูว้ิจยั ......................................................................................................................  xx 

 

 

 

 

 
 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

หวัขอ้ตอ้งมี 

ทั้งหมด 6 หวัขอ้  

หรือมีหวัขอ้ครบ 

ตามท่ีปรากฏ 

ในเน้ือหา 

 

หน้าสารบัญ (ต่อ) ตวัอย่างแบบที ่2 

การค้นคว้าอสิระ ระดบัปริญญาโท 

ตวัอยา่งแบบท่ี 2 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 

 

        

                     

 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 

 

        

                     

 

ห่างจากกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

กรณีท่ีเก็บขอ้มูลประชากรทั้งหมด 

ให้ใชค้าํวา่ “ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั” 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 
ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        

ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       

ดา้นล่าง 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(ช) 

ห่างจากกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

 

 สารบัญตาราง 

 

 ตารางท่ี หนา้ 

 

2.1//(ช่ือตาราง) ...........................................................................................................  xx 

4.1//(ช่ือตาราง) ...........................................................................................................  xx 

4.2//(ช่ือตาราง) ...........................................................................................................  xx 

4.3//(ช่ือตาราง) ...........................................................................................................  xx 

4.4//(ช่ือตาราง) ...........................................................................................................  xx 

4.5//(ช่ือตาราง) ...........................................................................................................   

     ...........................................................................................................................              xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าสารบัญตาราง 

 การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

   

 

 

   

                 

   

ช่ือตาราง

ทั้งหมดไม่มี 

คาํวา่ “แสดง” 

จดัให้เลขภาพให้อยูก่ึ่งกลาง

ของคาํว่า “ตารางท่ี” 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 

(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 

อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ 

ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา                     

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 
ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        

ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       

ดา้นล่าง 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



(ซ) 

    

 

 

    

 

                       

ห่างจากกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

สารบัญภาพ 

 

   ภาพท่ี หนา้ 

 

1.1//(ช่ือภาพ) ..............................................................................................................  xx 

2.1//(ช่ือภาพ) ..............................................................................................................  xx 

2.2//(ช่ือภาพ) ..............................................................................................................  xx 

3.1//(ช่ือภาพ) ..............................................................................................................  xx 

4.1//(ช่ือภาพ) ..............................................................................................................   

  .............................................................................................................................               xx 

 

 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

หน้าสารบัญภาพ  

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

จดัให้เลขภาพให้อยูก่ึ่งกลาง

ของคาํว่า “ภาพท่ี” 

อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ 

ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา                     

 (เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 
(เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 
ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        

ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       

ดา้นล่าง 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



1 

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

   

บทที/่1 

  

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

///////(ยอ่หนา้)............................................................................................................................................. 

........................................การอา้งอิงในเน้ือหาทุกรายการ ตอ้งปรากฏอยูใ่นบรรณานุกรม......................... 

.............................ขอใหน้กัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความครบถว้นก่อนส่งเน้ือหา.............. 

...................................และสามารถตรวจสอบรูปแบบการทาํอา้งอิงในเน้ือหา ไดจ้ากในคู่มือ................... 

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

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

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งัน้ี 

1.//.................................................................................................................................................... 

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

2.//.................................................................................................................................................... 

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

3.//......................................................................................................................................... 

 

สมมตฐิานการวจัิย (ถ้าม)ี (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา)  

 (ยอ่หนา้).......................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.75 น้ิว 
สามารถกาํหนดได ้2 วิธี คือ ตั้งค่า 1.75 น้ิว

หรือ ตั้งค่า 1.25 น้ิว แลว้ เคาะ Enter  จาก

ขอบบนลงมา 1 บรรทดั ขนาด 20 พอยท ์

ตวับาง 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง 

    ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ตวัอย่าง การขึน้หน้าบทที ่1   

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 

การลาํดบัเลขหนา้จดัใหไ้วมุ้มขวา ดา้นบน 

ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 16 พอยท ์

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 0.5   น้ิว 

เร่ิมลาํดบัเลขหนา้แรกในบทท่ี 1 

หนา้แรกของแต่ละบท,ใบปะหนา้ภาคผนวก,หนา้แรกของ

บรรณานุกรม และหนา้ประวติัผูวิ้จยั ไม่ใส่เลขหนา้ 

 

 

ใชต้วัอกัษร Angsana New    

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 

ขอบล่างห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอย ์ตวับาง) 

(ตั้งค่า 1.75 หรือ ตั้งค่า 1.25 เคาะ  

Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



2 

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ใชต้วัอกัษร  Angsana New    

ขนาด 16 พอยท ์  ตวัหนา   
อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ                   

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

กรอบแนวคิดในการวจัิย (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 (ยอ่หนา้).......................................................................................................................................... 

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

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

 

 

(ตัวอย่าง)  

    ตวัแปรตน้ (Independent  Variables)         ตวัแปรตาม (Dependent  Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที/่1.1//กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ขอบเขตการวจัิย  (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

1.//ประชากร 

 (ยอ่หนา้)........................................................................................................................... 

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

 2.//กลุ่มตวัอยา่ง 

 (ยอ่หนา้)........................................................................................................................... 

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

3.//ตวัแปรท่ีวจิยั 

 3.1//ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่.................................................................. 

 3.2//ตวัแปรตาม ไดแ้ก่................................................................ 

สถานภาพส่วนบุคคล 

1.//นักศึกษา จําแนกตามช้ันปีทีศึ่กษา   

     1.1//ชั้นปีท่ี  1 

     1.2//ชั้นปีท่ี  3 

2.//นักศึกษา จําแนกตามสาขาวชิา 

     2.1//สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

     2.2//สาขาวชิาการตลาด   

     2.3//สาขาวชิาการจดัการ   

บทบาทอาจารย์ทีป่รึกษา 

1.//บทบาทดา้นวชิาการ 

2.//บทบาทดา้นวชิาชีพ  

3.//บทบาทดา้นการพฒันานกัศึกษา 

4.//บทบาทดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษา 

5.//บทบาทดา้นการบริการและสวสัดิการ 
 

 

ตวัอย่าง การขึน้หน้าปกต ิ 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

อยูก่ึ่งกลางของกรอบ ใชต้วัอกัษร Angsana New  

ขนาด 16 ไม่หนา 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  
 

ขอบล่างห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



3 

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

1.//................................................................................................................................................. 

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

2.//.................................................................................................................................................... 

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

3.//......................................................................................................................................... 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

          ผลการวจิยัคร้ังน้ี  สามารถนาํไปใช ้

1.//................................................................................................................................................... 

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

2.//.................................................................................................................................................... 

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

3.//......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวัอย่าง การขึน้หน้าปกต ิ 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  
 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



4 

 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

 

 

บทที/่2 
ใชต้วัอกัษร Angsana New    

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษ                                แนวคดิ/ทฤษฎ/ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 

 การวิจยัเร่ือง ........................................................... ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1.//หวัขอ้ใหญ่ 

 2.//หวัขอ้ใหญ่ 

 3.//หวัขอ้ใหญ่ 

 

หัวข้อใหญ่ (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 (ยอ่หนา้)…….การอา้งอิงในเน้ือหาทุกรายการตอ้งปรากฏอยูใ่นบรรณานุกรม ขอให้นกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา............ 

………………..ตรวจสอบความครบถว้นก่อนส่งเน้ือหา และสามารถตรวจสอบรูปแบบการทาํอา้งอิงในเน้ือหาไดจ้ากในคู่มือ.........

 1.//หวัขอ้รอง 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 1.1//หวัขอ้ยอ่ย................................................................................... 

  1.1.1//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

  1.1.2//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

    1)//หวัขอ้ยอ่ย 1.................................................................... 

     ก.//หวัขอ้ยอ่ย.............................................................. 

      -//หวัขอ้ยอ่ย.............................................................. 

2.//หวัขอ้รอง 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 2.1//หวัขอ้ยอ่ย................................................................................... 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.75 น้ิว 
สามารถกาํหนดได ้2 วิธี คือ ตั้งค่า 1.75 น้ิวหรือ ตั้งค่า 

1.25 น้ิว แลว้ เคาะ Enter  จากขอบบนลงมา 1 บรรทดั 

ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

ตวัอย่าง การขึน้หน้าบทที ่2   

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

(ตั้งค่า 1.75 หรือ ตั้งค่า 1.25 เคาะ  

Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

 

2.1.1//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

    1)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

  

หัวข้อใหญ่ (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 1.//หวัขอ้รอง 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 1.1//หวัขอ้ยอ่ย................................................................................... 

  1.1.1//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

  1.1.2//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

    1)//หวัขอ้ยอ่ย 1.................................................................... 

     ก.//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

2.//หวัขอ้รอง 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 2.1//หวัขอ้ยอ่ย................................................................................... 

2.1.1//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

  2.1.2//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

    1)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

   2)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

3.//หวัขอ้รอง 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 3.1//หวัขอ้ยอ่ย................................................................................... 

3.1.1//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

  3.1.2//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

    1)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

    

ตวัอย่าง การขึน้หน้าปกต ิ 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญา

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  
 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

file://%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

 

    2)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

   3)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

 

ตารางที/่2.1//……. (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา)……………........................................………… 

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

 

 
 

 ท่ีมา:/ประณตพล/ดลดุสิตา/(2553,/น./32) 

 

4.//หวัขอ้รอง 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 4.1//หวัขอ้ยอ่ย................................................................................... 

4.1.1//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

  4.1.2//หวัขอ้ยอ่ย......................................................................... 

    1)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

   2)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  
 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

ตวับาง 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 
ภาพท่ี ขนาด 16 พอยท ์ตวัหนา 
 

ท่ีมา ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง 
 

จัดไว้กึง่กลาง 

  (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา  

1.0 น้ิว 

 

    3)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

   4)//หวัขอ้ยอ่ย.................................................................... 

 

 
 

ภาพที/่2.1//แสดงตัวอย่างของโปรแกรม AstBill  

  ท่ีมา:/ประณตพล/ดลดุสิตา/(2553,/น./30) 

 

 
 

ภาพที/่2.2//แสดงการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Message) ของ SIP โปรโตคอลฯ 

ท่ีมา: /http://www.ithome.com.tw/plog/index.php?op=ViewArticle&articleID=797&blogId=70 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  
 

ภาพท่ี ขนาด 16 พอยท ์ตวัหนา 
 

ท่ีมา ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง 
 

ทั้งหมดจัดแบบไว้กึง่กลาง 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

 

 

บทที/่3 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง……………………เร่ือง……………………………….. 

ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้  โดยมีขั้นตอนดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 1.//ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

2.//ตวัแปรท่ีวจิยั 

3.//เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4.//ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

5.//การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6.//การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

1.//ประชากร 

(ยอ่หนา้)........................................................................................................................... 

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

2.//กลุ่มตวัอยา่ง 

(ยอ่หนา้)........................................................................................................................... 

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

 

ตัวแปรทีว่จัิย (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.75 น้ิว 
สามารถกาํหนดได ้2 วิธี คือ ตั้งค่า 1.75 น้ิว

หรือ ตั้งค่า 1.25 น้ิว แลว้ เคาะ Enter  จาก

ขอบบนลงมา 1 บรรทดั ขนาด 20 พอยท ์

ตวับาง 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ตวัอย่าง การขึน้หน้าบทที ่3   

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 

กรณีท่ีเก็บขอ้มูลประชากรทั้งหมด 

ให้ใส่เฉพาะ “ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั” 

ใชต้วัอกัษร Angsana New    

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา 

ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 

(ตั้งค่า 1.75 หรือ ตั้งค่า 1.25 เคาะ  

Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



9 ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 

  ตวัอย่าง ขึน้หน้าปกต ิ

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญา

 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ  (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา)  

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย  (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 (ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

ขนาดตาราง 

ไม่กวา้งกว่า 

หรือ  

ไม่แคบกวา่ 

ขนาดระยะ

ขอบกระดาษท่ี

กาํหนดไว ้

 

บทที/่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 (ยอ่หนา้).......................................................................................................................................... 

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

 ตอนท่ี/1//..................................................................................................................................... 

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

 ตอนท่ี/2//.................................................................................................................................... 

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

 ตอนท่ี/3//..................................................................................................................................... 

  

ตอนที/่1//…….….. (ขนาดตัวอกัษร 16 พอยท์ ตัวหนา) ………………………………………….…... 

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

 

ตารางที/่4.1//…………………. (ขนาดตัวอกัษร 16 พอยท์ ตัวหนา)......................................................... 

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

 

 

(ขนาดตัวอกัษร 16 พอยท์ ตัวหนา) จํานวน/(คน)  ร้อยละ 

1.//............................. 

 1.1//................................. 

 1.2//.................................. 

 

xx 

xx 

 

xx 

xx 

รวม   xxx      xxx 

 

 จากตารางท่ี/4.1//พบวา่ ................................................................................................................ 

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

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.75 น้ิว 
สามารถกาํหนดได ้2 วิธี คือ ตั้งค่า 1.75 

น้ิวหรือ ตั้งค่า 1.25 น้ิว แลว้ เคาะ Enter  

จากขอบบนลงมา 1 บรรทดั ขนาด 20 

พอยท ์ตวับาง 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

ตวัอย่าง ขึน้หน้าบทที ่4   

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

(ตั้งค่า 1.75 หรือ ตั้งค่า 1.25 เคาะ  

Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

จดัก่ึงกลาง หัวตารางใชต้วัหนา  

เน้ือหา 

จดัชิดซา้ย 

ขอ้มูล 

จดัก่ึงกลาง 

บรรทดั รวม ใช้ตวัหนา จดัก่ึงกลาง  

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

ตอนที่/2//...........................................................  

 

ตารางที่/4.2//……………………(ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา)…………………………….. 

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

 

(ขนาดตัวอกัษร 16 พอยท์ ตัวหนา) 
(ขนาดตัวอกัษร 16 พอยท์ ตัวหนา) 

 S.D. ความหมาย อนัดับ 

1.//................................................ xx xx xxxx xxxx 

2.//................................................     

     ....ขอ้มูลเอาไวบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้.... xx xx xxxx xxxx 

3.//................................................ xx xx xxxx xxxx 

4.//................................................     

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

     ....ขอ้มูลเอาไวบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้.... xx xx xxxx xxxx 

5.//................................................     

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

     ....ขอ้มูลเอาไวบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้.... xx xx xxxx xxxx 

6.//................................................     

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

     ....ขอ้มูลเอาไวบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้.... xx xx xxxx xxxx 

7.//................................................     

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

     ....ขอ้มูลเอาไวบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้.... xx xx xxxx xxxx 

8.//................................................     

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

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

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

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

     ....ขอ้มูลเอาไวบ้รรทดัสุดทา้ยของขอ้.... xx xx xxxx xxxx 

  

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ตวัอย่าง ขึน้หน้าปกต ิ

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

Χ

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

ตารางที่/4.2//(ต่อ) 

 

(ขนาดตัวอกัษร 16 พอยท์ ตัวหนา) 
(ขนาดตัวอกัษร 16 พอยท์ ตัวหนา) 

 S.D. ความหมาย อนัดับ 

9.//................................................ xx xx xxxx xxxx 

10.//................................................ xx xx xxxx xxxx 

11.//................................................ xx xx xxxx xxxx 

12.//................................................ xx xx xxxx xxxx 

รวม xxx xxx xxx  

 

 จากตารางท่ี/4.2//พบวา่ ................................................................................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Χ

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

ตวัอย่าง ขึน้หน้า ตารางที ่(ต่อ) 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

บรรทดั รวม ใช้ตวัหนา จดัก่ึงกลาง  

(ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย  

1.25 น้ิว 

 

 

บทที/่5 

 

สรุปผลการวจิยั/อภปิรายผล/และข้อเสนอแนะ 

 

 (ยอ่หนา้).......................................................................................................................................... 

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

  

สรุปผลการวจัิย  (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

(ยอ่หนา้).................................................................................................................................... 

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

สรุปการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.//........................................................................... 

2.//.......................................................................... 

 

อภิปรายผล (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

 ผลการวิจยั เร่ืองการศึกษา................................................................................................. 

มีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

 1.//....................................................................... 

 2.//....................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะ (ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์ตวัหนา) 

1.//ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ 

 1.1//............................................................................................................................... 

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

 1.2//........................................................................ 

 2.//ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

  2.1//....................................................................... 

  2.2//....................................................................... 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.75 น้ิว 
สามารถกาํหนดได ้2 วิธี คือ ตั้งค่า 1.75 น้ิว

หรือ ตั้งค่า 1.25 น้ิว แลว้ เคาะ Enter  จาก

ขอบบนลงมา 1 บรรทดั ขนาด 20 พอยท ์

ตวับาง 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ังขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

ตวัอย่าง ขึน้หน้าบทที ่5  

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 16 พอยท ์ตวับาง) 

(ตั้งค่า 1.75 หรือ ตั้งค่า 1.25 เคาะ  

Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

 

บรรณานุกรม 

 

กนกอร อุณาพรหม. (2553). การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลใน

เขตพืน้ท่ีอาํเภอเมือง จังหวดันครพนม. (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั 

 ราชภฎัสกลนคร). 

กมล รัตนวริะกุล. (2549). การจัดการยคุใหม่. กรุงเทพฯ: แอดวานซ์ ฮอสปิตาลิต้ี คอนซลัแตนท.์ 

_______. (2551). ทาํไมโรงแรมจึงล้มเหลว. กรุงเทพฯ: แอดวานซ์ ฮอสปิตาลิต้ี คอนซลัแตนท.์ 

กรมศุลกากร. (2552). [สืบคน้เม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2552]. สถิติการส่งออกไข่ไก่. สืบคน้จาก  

               http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ ทวศีกัด์ิ กาญจนสุวรรณ. (2547). คัมภีร์การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์. 

                 (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: เคทีพ ีคอมพ ์แอนด์คอนซลัท.์ 

คณะกรรมการนกัศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ. ความคิดเห็นเก่ียวกับการอบรมความรู้เบือ้งต้นใน

การเขียนโฮมเพจของนักเรียนโรงเรียนในเขตภาคใต้. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

จนัรอล เงินคาํ. (2543). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอเชียงของจังหวดัเชียงราย. (การคน้ควา้อิสระ

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

ทดัดาว ละอองโรจนวงษ.์ (2540). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเดก็เลก็ในศูนย์พัฒนา 

                เดก็เลก็. (รายงานการวจิยั, กรมการพฒันาชุมชน). 

นงนารถ ชยัรัตน์. (2553, 10 กรกฎาคม). ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง. สัมภาษณ์   

พิทยา วอ่งกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยคุวฒันธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวถีิทรรศน์. 

ภารดี มหาขนัธ์. (2555). การตั้งถ่ินฐานและพฒันาการของภาคตะวนัออกยคุปรับปรุงประเทศตามแบบ              

        สมยัใหม่ถึงปัจจุบนั. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 20(34),  

        111-132. 

อรุณี หรดาล. (2550). ผูป้กครองกบัการจดัการปฐมวยัศึกษา. ใน ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิด 

            ทางการปฐมวยัศึกษาหน่วยท่ี 1-15. หนา้ 63-65. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

เอกสิทธ์ เจียมสกุล. (2554). วธีิการหาอตัราการลม้เหลวเพื่อวเิคราะห์ความเช่ือถือไดข้องระบบ 

           จาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. วิศวกรรมสาร มก., 24(77), 75-87. สืบคน้จาก      

            http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

หน้าบรรณานุกรม 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 
ตั้งค่าหนา้กระดาษ 
ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        

ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นซา้ย 1.25 น้ิว       

ดา้นล่าง 1 น้ิว 

 

 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

จดัไวก่ึ้งกลางหน้ากระดาษใชต้วัอกัษร Angsana New  

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา   

หนา้แรกของบรรณานุกรมไม่ใส่เลขหนา้  
หนา้ต่อไปใส่เลขหนา้ตามปกติ                 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp
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ห่างจาก

ขอบกระดาษ

ดา้นซา้ย 

1.25 น้ิว 

ห่างจาก 

ขอบกระดาษ 

ดา้นขวา 

1.0 น้ิว 

Ettinger, R. H., Crooks, R., & Stein, J. (1994). Psychology: Science, Behavior, and Life. (3rd ed.).           

             Florida: Harcourt Brace College Publishers. 

 Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The link between competitive advantage and corporate social  

              responsibility. Harvard business review, 84(12), 78-92. 

Ritchie, B. W. (2003). Managing educational tourism. Clevedon, UK: Channel View Publication. 

 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นล่าง 1.0 น้ิว 

ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว  

ไม่ตอ้งใส่หวัขอ้ บรรณานุกรม (ตอ่) 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าภาคผนวก    

(หนา้น้ี ไม่ใส่เลขหนา้ แต่นบัหน้า) 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นขา้ง 1.25 น้ิว       ดา้นบน 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวิจัย 
(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นขา้ง 1.25 น้ิว       ดา้นบน 1 น้ิว 

 

 

 

ใบปะหน้าภาคผนวก ทีไ่ม่แบ่ง ก ข ค 

(หนา้น้ี ไม่ใส่เลขหนา้ แต่นบัหน้า) 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

ภาคผนวก/ก 

  

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 

(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบปะหน้าภาคผนวก ก  

(หนา้น้ี ไม่ใส่เลขหนา้ แต่นบัหน้า) 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา) 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นขา้ง 1.25 น้ิว       ดา้นบน 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



ใช้เนือ้หาของแบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิัยได้เลย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแบบสอบถาม 

(หนา้น้ี  ต้อง ใส่เลขหนา้) 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นขา้ง 1.25 น้ิว       ดา้นบน 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

 

 

 

 

 

 

(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

ภาคผนวก/ข 

  

ตารางสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)  หรือหวัขอ้อ่ืนๆ  

 

 

(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา) 

ใบปะหน้าภาคผนวก ข  

(หนา้น้ี ไม่ใส่เลขหนา้ แต่นบัหน้า) 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นขา้ง 1.25 น้ิว       ดา้นบน 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

ใช้ช่ือหัวข้อของ ภาคผนวก ข 

 

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

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

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

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

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

..................................................... เน้ือหาของ ภาคผนวก ข ................................................. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หาภาคผนวก ข 

(หนา้น้ี  ต้อง ใส่เลขหนา้) 

จดัไวก่ึ้งกลางหน้ากระดาษ 
ใชต้วัอกัษร Angsana New  

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา   
 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นขา้ง 1.25 น้ิว       ดา้นบน 1 น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

ภาคผนวก/ค 

  

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม หรือหวัขอ้อ่ืนๆ 

 

(ใชต้วัอกัษร Angsana New   ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา อยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 18 พอยท ์ตวัหนา) 

ใบปะหน้าภาคผนวก ค  

(หนา้น้ี ไม่ใส่เลขหนา้ แต่นบัหน้า) 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

ขอบกระดาษดา้นบน 1.25 น้ิว        ดา้นขวา  1  น้ิว 

ขอบกระดาษดา้นขา้ง 1.25 น้ิว       ดา้นบน  1  น้ิว 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

ใช้ช่ือหัวข้อของ ภาคผนวก ค 

 

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

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

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

..................................................... เน้ือหาของ ภาคผนวก ค ................................................. 

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

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

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

 

เนือ้หาภาคผนวก ค  

(หนา้น้ี  ต้อง ใส่เลขหนา้) 

จดัไวก่ึ้งกลางหน้ากระดาษ 
ใชต้วัอกัษร Angsana New  

ขนาด 20 พอยท ์ตวัหนา   
 (ระยะห่างเคาะ Enter 1 คร้ัง ขนาด 20 พอยท ์ตวับาง) 
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การศึกษาสภาพปัญหาและการดําเนินงานกจิกรรมลูกเสือวสิามญั 

ในวทิยาลยัการอาชีพองครักษ์  อาํเภอองครักษ์  จังหวดันครนายก 

A Study Of Problem State On Implementation Scouting Extraordinary Ongkharak 

College. Ongkharak District Nakhonnayok Province 

 

เฉลมิวุฒิ  โพธ์ิเงิน1  ดร.อาํนาจ  ศรีแสง2 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลยัการอาชีพ

องครักษ์  อาํเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการ

ดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวสิามญัในวทิยาลยัการอาชีพองครักษ ์อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก                                

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารและบุคลากรครูวทิยาลยัการอาชีพองครักษ ์จาํนวน  43 คน วิเคราะห์ขอ้มูล โดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่  สภาพปัญหาและการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลยัการอาชีพ

องครักษ์ อาํเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายกในภาพรวม อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุก

ดา้นอยู่ในระดบัน้อย โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวดัผลประเมินผล รองลงมา คือ การจดักิจกรรม 

การสอน การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การจดักิจกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม 

ตามลาํดบั เผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริหารและบุคลากรครูท่ีมีเพศ และตาํแหน่งต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อสภาพปัญหาและการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลยัการอาชีพองครักษ์ อาํเภอ

องครักษ ์จงัหวดันครนายก ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนผูบ้ริหารและบุคลากรครูท่ีมีอายุงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรม

ลูกเสือวสิามญัในวทิยาลยัการอาชีพองครักษ ์อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าการจดักิจกรรมการสอนแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.5 และขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริหารวทิยาลยัควรพิจารณาความเหมาะสมของสถานท่ี ระยะเวลา และกิจกรรมใน

การอยูค่่ายพกัแรม 

 

คําสําคัญ : กิจกรรมลูกเสือ  สภาพปัญหาการดาํเนินงาน 

ตวัอย่างบทความ งานวจิยั 

การค้นคว้าอสิระ  ระดบัปริญญาโท 
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Abstract 

 Research A Study Of Problem State On Implementation Scouting Extraordinary Ongkharak 

College. Ongkharak District Nakhonnayok Province. The purpose is to study and compare the 

operational problems in Scout activities Extraordinary Career College guard. Guard district Nakhon 

Nayok.  

The tools used in this study was a questionnaire about the five-level scale, population-based 

study in the College of Teachers, administrators and staff of 43 guards were analyzed using statistical 

software. To find the percentage the average standard deviation. 

  The research found that Problems and operational activities in Scouting Extraordinary Career 

College guard. Guard district Nakhon Nayok overall In less Considering found that all sides were 

level less. The side with the highest average is the measurement and evaluation, followed by the 

activities of teaching. Special exam Scout And with an average minimum activity camp in order to 

disclose the factors that administrators and teachers with sex. And the various Opinions on the 

problems and the extraordinary Scouting activities in the College of guards. Guard district Nakhon 

Nayok In the overall and the difference was statistically significant at the 0.05 level administrators 

and teachers between the different tasks. Opinions on the state of operational problems in Scout 

activities Extraordinary Career College guard. Guard district Nakhon Nayok Overall, no significant 

differences. Considering found that the activity of teaching different statistically. A significant level 

of 0.5 and suggestions. College administrators should consider the appropriateness of the location, 

duration and activity in the camp. 

 

Keywords : Scouting activities,  the operational issues 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กิจการลูกเสือโลกเป็นขบวนการฝึกอบรมเยาวชนท่ีกวา้งขวางไปทัว่โลกและกาํลงักา้วหนา้รุ่งเรือง

ข้ึนไปมีสมาชิกลูกเสือมากกว่า 16 ล้านคนใน 150 ประเทศ การลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมคัร  

ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองและเป็นการจดัการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเปิดบริการเพื่อคนต่างวยัต่างวุฒิทัว่ไป

วตัถุประสงค์ของการลูกเสือก็เพื่อช่วยบุคคลในการพฒันาตนเองทางดา้นร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคม

และคุณธรรมการลูกเสือไทยเร่ิมข้ึนตั้งแต่ พ.ศ.2454 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็น

พลเมืองดีของประเทศชาติกิจการลูกเสือจึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้พฒันาทรัพยากรมนุษยส์ร้างเยาวชนของ

ชาติให้เป็นคนดีตามความคาดหวงัของสังคมโดยท่ีการลูกเสือมีวตัถุประสงค์คือการฝึกอบรมบ่มนิสัยให้
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ลูกเสือมีหลกัการชดัเจนมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัหลกัการพฒันาการศึกษา (บุญส่ง  อนัอาสาและคณะ, 

2551, หนา้ 2) 

กิจกรรมลูกเสือถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีหลกัสูตรกาํหนดอยูใ่นกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดป้รับปรุง

เปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และการจดักิจกรรมมาโดยตลอดแต่การจดัการเรียนการสอน              

ไม่ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเพราะเน้นเน้ือหาสาระโดยให้นกัเรียนได้รู้โดยการฟัง

หรืออ่านเพียงอย่างเดียวไม่อาจปลูกฝังลกัษณะนิสัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นผูมี้ระเบียบวินยัความรับผิดชอบ

การบาํเพ็ญประโยชน์การเป็นผูน้ําและผูต้ามท่ีดีและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม

กระบวนการลูกเสือ คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบกิจกรรมกระบวนการลูกเสือคร้ังหน่ึง ๆ

จะมี ขั้นตอนการสอนประกอบดว้ยพิธีเปิดประชุมกองเพลงหรือเกมปฏิบติักิจกรรมตามเน้ือหาเล่าเร่ืองสั้น

ท่ีเป็นประโยชน์และปิดประชุมกองเป็นกระบวนการฝึกหรือสอนในลกัษณะการปฏิบติัจริง โดยมุ่งให้

ลูกเสือมีคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคมได้แก่การฝึกให้มีความรับผิดชอบ

ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเป็นระเบียบวอ่งไวอดทนฝึกการเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี

อบรมในดา้นความซ่ือสัตยต่์อตนเองต่อผูอ่ื้นรวมทั้งมีการฝึกสมาธิและรู้จกัสํานึกในความกตญั�ูต่อผูมี้

พระคุณ (พรศรี ศรีสุข, 2547, หนา้ 12) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อพฒันา

ลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์

สังคมใหเ้กิดความสามคัคีและมีความเจริญกา้วหนา้ทั้งน้ีเพื่อความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติ 

(สาํนกังานลูกเสือแห่งชาติ, 2551, หนา้ 2) 

 วิทยาลยัการอาชีพองครักษ ์ ไดเ้ล็งเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมสําคญัของการพฒันาคน

เพราะกระบวนการของลูกเสือเป็นการเสริมสร้างความมีระเบียบวินยัความเสียสละความรับผิดชอบความ

อดทนความซ่ือสัตยค์วามรู้จกักาลเทศะแต่จากสภาพปัญหาท่ีพบในการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงานท่ี

ผ่านมาเก่ียวการดาํเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามญัพบว่าครูผูส้อนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจจุดมุ่งหมายในการจดั

กิจกรรมลูกเสืออยา่งชดัเจนการจดัการเรียนการสอนไม่ครบขั้นตอนสอนไม่เต็มเวลาไม่เต็มหลกัสูตรการ

วดัและประเมินผลไม่มีระบบขาดความต่อเน่ืองผลท่ีออกมาไม่น่าพอใจโรงเรียนขาดส่ือและอุปกรณ์ 

การสอนมีไม่เพียงพอขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเน่ืองและขาดขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรม

ลูกเสือ นอกจากน้ีพบวา่เวลาเรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีท่ีกาํหนดไม่เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ

จดักิจกรรมลูกเสือในวทิยาลยัมีปัญหาดา้นส่ือการเรียนการสอนในระดบัมากซ่ึงจากการศึกษาสภาพปัญหา

พบวา่ 

สภาพปัญหาดา้นบุคลากรไดแ้ก่ผูก้าํกบัลูกเสือมีจาํนวนไม่เพียงพอบางส่วนไม่ยินดีท่ีจะสอนวิชา

ลูกเสือมีความรู้สึกทอ้แทเ้บ่ือหน่ายขาดขวญักาํลงัใจและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานสภาพ

ปัญหาในด้านหลกัสูตรและเน้ือหาในหลกัสูตรได้แก่ผูก้าํกบัลูกเสือบางส่วนไม่เขา้ใจในหลักสูตรวิชา

ลูกเสือกิจกรรมไม่เร้าใจมีความซํ้ าซ้อนกนัและไม่มีการนิเทศการสอนสภาพปัญหาดา้นงบประมาณคือเงิน
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งบประมาณไม่เพียงพอซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพสูงข้ึน สภาพปัญหาดา้น

การจดัการเรียนการสอนจดักิจกรรมไม่ครบขั้นตอนสอนไม่เต็มเวลา สภาพปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีพบคือส่ือ

อุปกรณ์ไม่มีสถานท่ีเก็บสถานท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่เหมาะสมไม่มีค่ายพกัแรมถาวร

สภาพปัญหาดา้นการประเมินผลคือลูกเสือไม่เห็นความสําคญัของการวดัผลภาคทฤษฎีการดาํเนินการสอน

ไม่เป็นทางการการปฏิบติักิจกรรมเป็นฐานมีเวลาจาํกัดลูกเสือเนตรนารีส่วนหน่ึงจึงไม่สามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ผูก้ ํากับลูกเสือไม่สามารถดูและติดตามได้ทั่วถึงและบางคร้ังไม่สามารถให้

คาํแนะนาํลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างเต็มท่ีทุกคนได้เอกสารประกอบการศึกษาคน้ควา้มีไม่เพียงพอกับ

จาํนวนลูกเสือ เนตรนารี ส่ือประกอบการเรียนรู้มีจาํนวนไม่เพียงพอและกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เร้าความ

สนใจ 

 จากสภาพดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อการ

จดัการเรียนการสอนจึงมีความสนใจท่ีศึกษาสภาพปัญหาและการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัใน

วิทยาลยัการอาชีพองครักษ์  อาํเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก เพื่อทราบระดบัปัญหาในการดาํเนินงาน

กิจกรรมลูกเสือในวิทยาลยัและจะนาํผลการวิจยัในการคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลสารสนเทศใช้ในการ

ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งัน้ี 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลยัการอาชีพองครักษ ์อาํเภอ

องครักษ ์ จงัหวดันครนายก 

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลยัการอาชีพองครักษ ์

อาํเภอองครักษ ์ จงัหวดันครนายก 

   

วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง สภาพปัญหาการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลัยการอาชีพ

องครักษ ์อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  ศึกษาขอบข่ายของการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนจากเอกสาร

ตาํราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.  กาํหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนใน 4 ดา้น

คือดา้นบริหารดา้นบุคลากรดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นสถานท่ี 

 3.  นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะและ

ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
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 4.  นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา

วิเคราะห์และตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC = Index of item –Objective 

Congruency) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 50-100) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 0.91 

 5.  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขและปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha-Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach, 1971, pp. 202 - 204) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.940 

6.  พิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 

31การวเิคราะห์ข้อมูล 

31 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัทาํข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึง

ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัและขอบเขตการวิจยัลกัษณะคาํถาม

เป็นแบบปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

31 ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ ตาํแหน่ง อายุงานเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check - list) 

31 ตอนท่ี 2  สภาพปัญหาการจดัการกิจการลูกเสือในโรงเรียนเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scales) ชนิด 5 ระดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํหลกัสถิติมาประกอบการวเิคราะห์แบบสอบถาม ดงัน้ี 

1) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

       ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาใชก้ารคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดย

ใชค้่าสถิติดงัต่อไปน้ี 

1.  ค่าร้อยละ (Percentage) 

2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.  ทดสอบค่า t (t-test (independent)) 

5.  การวเิคราะห์ความแปรปรวน 

2) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

   1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการ

ดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลยัการอาชีพองครักษ ์ อาํเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายกจาํแนก

ตามเพศ โดยการวเิคราะห์ค่า (t- test) แบบ Independent 

   2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการดําเนินงาน

กิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  อาํเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก จาํแนกตาม
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ตาํแหน่งและอายุงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) เม่ือพบความ

แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทาํการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยใชว้ิธีการทดสอบหลายคู่ของ

เซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจยั เร่ืองการศึกษา สภาพปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลยัการ

อาชีพองครักษ ์อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก มีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

 1.  สภาพปัญหาการดาํเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามญัในวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  อาํเภอ

องครักษ ์ จงัหวดันครนายกในภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.12 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 

ทุกดา้นอยู่ในระดบัน้อย โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การวดัผลประเมินผล ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า วิชา

ลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ียงัไม่มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลท่ีชดัเจน เหมือนวิชาหลกั

ทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นการประเมินจากการฝึกปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ท่ีกล่าวว่า 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะของผูเ้รียนตาม

เกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนดดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติักิจกรรม 

 2.  ดา้นการจดักิจกรรมการสอน ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.16 เม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่า ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใชเ้กมส์เพลงและนิทานในกิจกรรม

ลูกเสือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูร่วมกนัจดัทาํแผนการเรียนการสอนลูกเสือร่วมกนั 

มีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ตามหลกัสูตรเพื่อให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรทิพยพ์า  

คลา้ยกมล (2554) แนวทางพฒันาการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาํแพงเพชร เขต 2 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนควรตอ้ง

มีการจดัทาํแผนพฒันางานวชิาการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน

ลูกเสือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

 3.  ดา้นการวดัผลประเมินผล ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัน้อย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการมอบหมายงานในการรับผิดชอบกิจกรรม

ลูกเสือชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.40 อาจเป็นเพราะว่าวิทยาลยัมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ทางดา้น

ลูกเสือไม่เพียงพอ จึงทาํให้ยากในการมอบหมายผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ระวิวรรณ ไตรคุม้ดนั (2553) ได้

ศึกษาปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของบุคลากรโรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์สังกดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีผลการวิจยัพบวา่ ดา้นบุคลากรโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 2.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าครูตอ้งรับผิดชอบงานอ่ืนอีกมากนอกจากการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและจาํนวนครูท่ีมีความรู้

ความเขา้ใจในหลกัสูตรมีไม่เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 
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 4.  ดา้นการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.11 เม่ือพิจารณา

รายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบันอ้ย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเหมาะสมของการสอบวิชาพิเศษ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19 อาจเป็นเพราะจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษามีจาํนวนมาก ทาํให้ในการสอบวิชาพิเศษท่ี

ปฏิบติัอาจไม่ทัว่ถึงหรือทาํไดค้รบหมดทุกวชิา จึงมีการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดาํรัส

วิทย ์ปทุมมาศ (2555) ท่ีว่า วิชาพิเศษเป็นการวดัและประเมินผลในแต่ละวิชาโดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฏี

และปฏิบติั ในการสอบวชิาพิเศษใชเ้วลานอกเหนือจากท่ีลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมตามปกติหรือในขณะอยูค่่าย

พกัแรมทาํการสอบโดยเนน้การปฏิบติัจริง 

  

ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

      1.1  ดา้นการจดักิจกรรมการสอน วิทยาลยัการอาชีพองครักษ ์ควรให้การสนบัสนุนให้มีการใช้

เกมส์เพลงและนิทานในกิจกรรมลูกเสือ เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี สร้างความสนุกสนานในการเรียน 

        1.2  ดา้นการวดัผลประเมินผล วทิยาลยัการอาชีพองครักษ ์ควรมีการมอบหมายงานในการรับผิดชอบ

กิจกรรมลูกเสือชดัเจน 

       1.3  ดา้นการสอบวชิาพิเศษลูกเสือ วิทยาลยัการอาชีพองครักษ ์ควรมีการจดัสอนวิชาพิเศษและ

ใหม้รการสอบท่ีมีความเหมาะสมของวชิาพิเศษ 

 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

     2.1  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาในการจดักิจกรรมลูกเสือในวทิยาลยัการอาชีพองครักษ ์ 

     2.2  แนวทางในการจัดการจัดกิจกรรมลูกเสือในวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ให้ประสบ

ความสาํเร็จ 
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รูปแบบที่ใช้งานบ่อย 

1.  หนังสือ 

หนังสือ สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ 

 

ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีท่ีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/ 

///////สาํนกัพิมพ.์ 

หนังสือ สืบค้นจากฐานข้อมูล 

รูปแบบ ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./สืบคน้จาก ช่ือฐานขอ้มูล หรือช่ือ URL 

2.  วารสาร 

วารสาร สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสารตัวเอียง,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/เลขหนา้ท่ีปรากฏ. 

วารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูล 

รูปแบบ ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสารตัวเอียง,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. 

///////สืบคน้จาก/ช่ือURL หรือช่ือฐานขอ้มูล 

3.  วทิยานิพนธ์ 

วทิยานิพนธ์ สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์./(ปีพิมพ)์./ช่ือวิทยานิพนธ์ตัวเอียง./(วทิยานิพนธ์............มหาบณัฑิต 

///////หรือวทิยานิพนธ์..........ดุษฎีบณัฑิต,/ช่ือมหาวทิยาลยั/สถาบนัการศึกษา). 

วทิยานิพนธ์ สืบค้นจากฐานข้อมูล 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์./(ปีพิมพ)์./ช่ือวิทยานิพนธ์ตัวเอียง./(วทิยานิพนธ์............มหาบณัฑิต 

///////หรือวทิยานิพนธ์..........ดุษฎีบณัฑิต ภาษาองักฤษใช ้Doctor/of/........ หรือ Master/of/.......). 

///////สืบคน้จาก/ช่ือฐานขอ้มูล หรือช่ือ URL 

4.  Website 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียน./[สืบคน้เม่ือ/วนั/เดือน/ปี]./ช่ือเนือ้หาตัวเอียง./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. 

///////สืบคน้จาก/URL (เวบ็ไซต)์ 
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รูปแบบทั้งหมด 

- หนังสือทัว่ไป สืบค้นจากเล่มจริง 

- หนังสือ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) สืบค้นจากเล่มจริง 

- บทความในหนังสือ สืบค้นจากเล่มจริง 

- รายงานการวจัิย สืบค้นจากเล่มจริง 

- เอกสารการประชุมวชิาการ สืบค้นจากเล่มจริง 

- การสัมภาษณ์ ดําเนินการสัมภาษณ์เอง 

- วารสาร สืบค้นจากเล่มจริง 

- นิตยสาร สืบค้นจากเล่มจริง 

- หนังสือพมิพ์ สืบค้นจากเล่มจริง 

- วทิยานิพนธ์ สืบค้นจากเล่มจริง 

- ส่ือโสตทัศน์ และ ส่ืออืน่ๆ  

 

- หนังสือ สืบค้นจากฐานข้อมูล 

- วารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูล 

- นิตยสาร สืบค้นจากฐานข้อมูล 

- หนังสือพมิพ์ สืบค้นออนไลน์ 

- ราชกจิจานุเบกษา สืบค้นออนไลน์ 

- วทิยานิพนธ์ สืบค้นจากฐานข้อมูล 

- สารสนเทศจาก Website หรือ สารสนเทศจากการสืบค้นออนไลน์ 
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หนังสือทัว่ไป สืบค้นจากเล่มจริง 

ผูแ้ต่ง 1 คน 

 

 

ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีท่ีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/  

///////สาํนกัพิมพ.์ 

ธรณ์/ธาํรงนาวาสวสัด์ิ./(2548)./ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคล่ืนอันดามนั./กรุงเทพฯ:  

       บา้นพระอาทิตย.์ 

Harris,/M./B./(1995)./Basic statistics for behavioral science research./Boston:/Allyn and  

       Bacon. 

ผูแ้ต่ง 2 คน 

ภาษาไทยใช ้ 

“ และ ” 

ผูแ้ต่ง 1/และ/ผูแ้ต่ง 2./(ปีท่ีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป). 

///////สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

นิพนธ์/วสิารทานนท/์และ/จกัรพงษ/์เจิมศิริ./(2541)./โรคผลไม้./กรุงเทพฯ:/สาํนกัวจิยั และ   

       พฒันาการเกษตร เขตท่ี 6. 

ผูแ้ต่ง 2 คน 

ภาษาองักฤษใช ้

“ & ” 

ผูแ้ต่ง 1,/&/ผูแ้ต่ง 2./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพ์คร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2 ขึ้ นไป). 

///////สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

Magee,/J.,/&/Kramer,/J./(2006)./Concurrency state models & Java programs./ 

       West Sussex,/UK:/John Wiley. 

ผูแ้ต่ง 3-7 คน 

(ใส่ช่ือทุกคน) 

ภาษาไทย 

ผูแ้ต่ง 1,/ผูแ้ต่ง 2,/ผูแ้ต่ง 3,/ผูแ้ต่ง 4,/ผูแ้ต่ง 5,/ผูแ้ต่ง 6/และ/ผูแ้ต่ง 7./(ปีพิมพ์). 

///////ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

หิรัญ/หิรัญประดิษฐ,์/สุขวฒัน์/จนัทรปรณิก/และ/เสริมสุข/สลกัเพช็ร./(2540). 

       เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน./กรุงเทพฯ:/มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ผูแ้ต่ง 3-7 คน 

(ใส่ช่ือทุกคน) 

ภาษาองักฤษ 

ผูแ้ต่ง 1,/ผูแ้ต่ง 2,/ผูแ้ต่ง 3,/ผูแ้ต่ง 4,/ผูแ้ต่ง 5,/ผูแ้ต่ง 6,/&/ผูแ้ต่ง 7./(ปีพิมพ์). 

///////ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

Luffman,/J./M.,/Bulleen,/C./V.,/Liano,/A./D.,/McLeed,/P./K.,/&/Neuman,/C. C. (2004).  

       Information technology resources management./(2nd/ed.)./Upper Saddle River,/NJ:  

       John & Sons Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



หนังสือทัว่ไป สืบค้นจากเล่มจริง (ต่อ) 

ผูแ้ต่ง 8 คน 

ข้ึนไป 

(ใส่ช่ือ 6 คนแรก 

และช่ือคน

สุดทา้ย) 

 

ผูแ้ต่ง 1,/ผูแ้ต่ง 2,/ผูแ้ต่ง 3,/ผูแ้ต่ง 4,/ผูแ้ต่ง 5,/ผูแ้ต่ง 6,/…/ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองตัวเอียง. 

///////(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

นพรัตน์/เศรษฐกุล,/เอกชยั/เอกทฬัห์,/พงศธ์ร/บรรณโสภิษฐ,์/ชยตุม/์สุขทิพย,์/ปรีชา/วทิยพนัธ์ุ,  

       จีรศกัด์ิ/แสงศิริ,/…/ดาริน/รุ่งกล่ิน./(2552)./ระบบสารสนเทศท้ัง ภูมิศาสตร์ลุ่มนํา้ปาก  

       พนัง: การจัดการพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ในลุ่มนํา้ปากพนังเพ่ือ รักษาสภาพแวดล้อมและระบบ 

       นิเวศ./นครศรีธรรมราช:/มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. 

Mercer,/D./W.,/Kent,/A.,/Nowicki,/S./D.,/Mercer,/D.,/Squier,/D.,/Choi,/W.,/…/Morgan,/C.  

       (2004)./Beginning PHP5./Indianapolis,/IN:/Wiley. 

ผูแ้ต่งเป็น

สถาบนั 

ช่ือเตม็ของสถาบนั หรือหน่วยงาน./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2  

       ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สถาบนัวจิยัและพฒันา./(2552)./บทคัดย่อชุดโครงการวิจัย 

       และพัฒนาพืน้ท่ีลุ่มนํา้ปากพนัง./นครศรีธรรมราช:/มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. 

หนงัสือแปล 

 

ช่ือผูแ้ต่งตน้ฉบบั ถอดเป็นภาษาไทย./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองท่ีแปลตัวเอียง./แปลจาก/ช่ือเร่ือง 

       ภาษาต้นฉบับตัวเอียง./แปลโดย/ช่ือผูแ้ปล./สถานท่ีพมิพ:์/สาํนกัพิมพ.์  

ปาร์กเกอร์,/อาร์./บี./(2552)./ศพคนดัง./แปลจาก/High profile./แปลโดย/อิสริยา/ชมพผูล. 

       กรุงเทพฯ:/นกฮูก พบัลิชช่ิง. 

ผูร้วบรวม/บก.  ช่ือบรรณาธิการ./(บรรณาธิการ). หรือ(Ed.). หรือ(Eds.)./(ปีพิมพ์)./ช่ือเร่ืองตัวเอียง. 

////////(พิมพ์คร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

พิทยา/วอ่งกุล./(บรรณาธิการ)./(2541)./ไทยยคุวฒันธรรมทาส./กรุงเทพฯ:/โครงการวถีิทรรศน์. 

ไม่ปรากฏ  

นามผูแ้ต่ง 

ช่ือเร่ืองตัวเอียง./(พิมพ์คร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./(ปีพิมพ)์./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

หลากความคิด ชีวิตคนทาํงาน./(2551)./กรุงเทพฯ:/แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน 

       สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

ไม่ปรากฏเมืองท่ี

พิมพ/์สาํนกัพิมพ ์

ใหใ้ส่ [ม.ป.ท.] สาํหรับเอกสารภาษาไทย และ 

          [n.p.]       สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

ไม่ปรากฏ 

 ปีท่ีพิมพ ์

ใหใ้ส่ [ม.ป.ป.]. สาํหรับเอกสารภาษาไทย และ 

          [n.d.].      สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 

 

  

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



หนังสือ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ 

 

ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีท่ีพิมพ)์./ช่ือหน่วย./ใน/ช่ือเร่ืองตัวเอียง./น./เลขหนา้ท่ีปรากฏ./(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือ 

///////เป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

กญัจนา/ลินทรัตนศิริกุล./(2550)./การวดัความรู้ความคิด./ใน/ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินและ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หน่วยท่ี 2./น./2-1/-/2-70./นนทบุรี:/มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุวณีา/ตัง่โพธิสุวรรณ./(2557)./แนวคิดการจดัการราคา./ใน/เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ

ผลิตภัณฑ์และราคา (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2) หน่วยท่ี 9./น./9-1/-/9-30./นนทบุรี:/

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

อรุณี/หรดาล./(2550)./ผูป้กครองกบัการจดัการปฐมวยัศึกษา./ใน/ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและ

แนวคิดทางการปฐมวยัศึกษาหน่วยท่ี 1-15./น./63-65./นนทบุรี:/มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช. 

 

 

 

  

บทความในหนังสือ สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ 

ภาษาไทย 

 

 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ช่ือหนังสือ 

///////ตัวเอียง/(น./เลขหนา้ท่ีปรากฏบทความจากหนา้ใดถึงหนา้ใด)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ช่ือหนังสือ 

///////ตัวเอียง/(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป,/น./เลขหนา้ท่ีปรากฏบทความจากหนา้ใด 

///////ถึงหนา้ใด)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

เสาวณีย/์จาํเดิมเผด็จศึก./(2534)./การรักษาภาวะจบัหืดเฉียบพลนัในเด็ก./ใน/สมศกัด์ิ/โล่ห์เลขา,  

       ชลีรัตน์/ดิเรกวฒัชยั/และ/มนตรี/ตูจิ้นดา/(บรรณาธิการ),/อิมมโูนวิทยาทางคลินิกและ 

       โรคภูมิแพ้/(น./99-103)./กรุงเทพฯ:/วทิยาลยั กุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคม 

       กุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย. 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

เอกสารการประชุมวชิาการ สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือหน่วยงาน./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ือง./ช่ือการประชุมตัวเอียง./สถานท่ีจดัประชุม:/หน่วยงาน 

///////ท่ีรับผิดชอบ. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์./(2558)./สร้างสรรคส์ังคมสู่ประชาคมอาเซียน. 

       การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาํปี 2558./ชลบุรี: 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 

 

  

บทความในหนังสือ สืบค้นจากเล่มจริง (ต่อ) 

รูปแบบ 

ภาษาองักฤษ 

 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./In/ช่ือบรรณาธิการ/(Ed.), หรือ(Eds.),/ช่ือหนังสือ 

///////ตัวเอียง/(p. หรือ pp./เลขหนา้ท่ีปรากฏบทความจากหนา้ใดถึงหนา้ใด)./สถานท่ีพิมพ:์ 

////////สาํนกัพิมพ.์ 

(บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อกัษรยอ่ ช่ือตน้และช่ือรอง ตามดว้ยนามสกุลเตม็) 

Sinnaeve,/G./(2010)./Use of near infrared spectroscopy for the determination of internal  

       quality of entire apples./In/S./Saranwong,/&/P./Williams/(Eds.),/Near infrared  

       spectroscopy: Proceedings of the 14th International Conference/(pp./255-259)./West   

       Sussex,/UK:/IMP. 

รูปแบบ 

ภาษาองักฤษ 

มี พิมพค์ร้ังท่ี 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./In/ช่ือบรรณาธิการ/(Ed.), หรือ(Eds.),/ช่ือหนังสือ 

///////ตัวเอียง/(พิมพค์ร้ังท่ี/ใส่เม่ือเป็นฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 2 ข้ึนไป,/p. หรือ pp./เลขหนา้ท่ีปรากฏบทความจาก 

///////หนา้ใดถึงหนา้ใด)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

Lippmann,/W./(1966)./Stereotypes./In/B./Berelson,/&/M./Janowitz/(Eds.),/Reader in public 

///////opinion and communication/(2nd/ed.,/pp./67-75)./New York,/NY:/The Free Press. 

รายงานการวจัิย สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนรายงานการวจิยั./(ปีพิมพ)์./ช่ือรายงานการวิจัยตัวเอียง./(รายงานการวจิยั หรือ   

///////Research report,/ช่ือหน่วยงานของผูว้ิจยั). 

ทดัดาว/ลอองโรจนวงษ.์/(2540)./ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเดก็เลก็ในศนูย์ 

       พัฒนาเดก็เลก็./(รายงานการวจิยั,/กรมการพฒันาชุมชน). 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



เอกสารการประชุมวชิาการ สืบค้นจากเล่มจริง (ต่อ) 

รูปแบบ 

ใชบ้างบทความ 

หรือบางบท 

ผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความหรือช่ือเร่ืองของบท./ใน หรือ In/ช่ือบรรณาธิการ  

///////(บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ Eds.),/ช่ือการประชุมตัวเอียง/(น. หรือ p. หรือ pp.  

///////เลขหนา้)./สถานท่ีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ 

บุญเชิด/หนูอ่ิม./(2558)./สภาพเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มวถีิชุมชนปากคลองนาจอมเทียน.  

       ใน/สุชาดา/พงศกิ์ตติวบิูลย/์(บรรณาธิการ),/การประชุมวิชาการ มนุษยศาสตร์และ   

        สังคมศาสตร์ ประจาํปี 2558/(น./223-232)./ชลบุรี:/คณะมนุษยศาสตร์และ 

        สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 

 

การสัมภาษณ์ ดําเนินการสัมภาษณ์เอง 

รูปแบบ ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์./(ปี,/วนัท่ี/เดือน)./ตาํแหน่ง(ถา้มี)./สัมภาษณ์. 

นงนารถ/ชยัรัตน์./(2553,/10/กรกฎาคม)./ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุดกลาง./สัมภาษณ์. 

 

วารสาร สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสารตัวเอียง,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/เลขหนา้ท่ีปรากฏ. 

กุลธิดา/ทว้มสุข./(2538)./แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต./มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,   

       13(2),/1-13. 

 

นิตยสาร สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปี,เดือนท่ีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือนิตยสารตัวเอียง,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/เลขหนา้ 

       ท่ีปรากฏ. 

ส้มโอมือ./(2545,มีนาคม)./อาหารบาํรุงสมอง./Update,/20(210),/37-40. 

 

หนังสือพมิพ์ สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปี,/วนั/เดือนท่ีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสือพิมพ์ตัวเอียง,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),  

///////น.เลขหนา้ท่ีปรากฏ. 

ไตรรัตน์/สุนทรประภสัสร./(2540,/8/พฤศจิกายน)./อนาคตจีน-อเมริกา./เดลินิวส์,/68(2,811),/ 

       น.6. 

 

  

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



วทิยานิพนธ์ สืบค้นจากเล่มจริง 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์./(ปีพิมพ)์./ช่ือวิทยานิพนธ์./(ระดบัของวทิยานิพนธ์ช่ือปริญญา, 

///////ช่ือมหาวทิยาลยั หรือช่ือสถาบนัการศึกษา). 

จินตนา/จนัทร์แจ่ม./(2556)./คุณภาพการให้บริการประชาชนของโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ีใน 

       พืน้ท่ีอาํเภอลาํทับ จังหวัดกระบ่ี./(วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, 

       มหาวทิยาลยับูรพา). 

พรศรี/ศรีสุข./(2547)./การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสาํรอง โดยใช้เกม 

       ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โรงเรียนในอาํเภอกันทรลักษ์ สังกดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  

       ศรีสะเกษ เขต 4./(การศึกษาคน้ควา้อิสระการศึกษามหาบณัฑิต,/มหาวทิยาลยั 

       มหาสารคาม). 

บุญสม/ศรีศกัดา./(2558)./การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะสาํคัญของนักเรียนมธัยมศึกษา  

       ตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551./(วทิยานิพนธ์ 

       ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต,/จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 

 

- ระดบัของวทิยานิพนธ์ เช่น วทิยาพิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาปัญหาเฉพาะ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

- ช่ือปริญญา เช่น การศึกษามหาบณัฑิต ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต ฯลฯ 

 

ส่ือโสตทศัน์ และ ส่ืออื่นๆ 

รูปแบบ ช่ือผูจ้ดัทาํ/(หนา้ท่ี)./(ปีท่ีผลิต)./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./[ลกัษณะของส่ือ]./สถานท่ีผลิต:/หน่วยงานท่ี

เผยแพร่. 

อยธุยา: สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช./(2540)./[วดิีทศัน์]./กรุงเทพฯ:/ทิชช่ิงทอยส์. 

 

  

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



หนังสือ สืบค้นจากฐานข้อมูล  

รูปแบบ ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองตัวเอียง./สืบคน้จาก หรือ Retrieved from /ช่ือฐานขอ้มูล หรือ 

///////ช่ือ URL 

เพช็รี/สุมิตร./(2556)./เอเชียตะวนัออกยคุใหม่ เล่ม 1./สืบคน้จาก/http://ilove.chandra.ilovelib/ 

       book_detail.php?id=06600015806&group=PB-007 

Liao,/W./(2015)./Remembering the faces of law: Collective memories and legal consciousness  

       in transitional china./Retrieved from/http://search.proquest.com/docview/1734033548? 

       accountid=31557 

 

วารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูล 

รูปแบบ ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสารตัวเอียง,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. 

///////สืบคน้จาก หรือ Retrieved from/ช่ือURL หรือช่ือฐานขอ้มูล 

เอกสิทธ์/เจียมสกุล./(2554)./วธีิการหาอตัราการลม้เหลวเพื่อวเิคราะห์ความเช่ือถือไดข้องระบบ 

       จาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค./วิศวกรรมสาร มก.,/24(77),/75-87./สืบคน้จาก/ 

       http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php 

Dinwiddie,/G./Y.,/Zambrana,/R./E.,/&/Garza,/M./A./(2014)./Exploring risk factors in latino  

       cardiovascular disease: The role of education, nativity, and gender./American Journal of      

       Public Health,/104(9),/17-40./Retrieved from/http://search.proquest.com/docview/ 

       1560670638?accountid=31557 

 

นิตยสาร สืบค้นจากฐานข้อมูล 

รูปแบบ ช่ือผูแ้ต่ง./(เดือน/ปี)./ช่ือบทความ./ช่ือนิตยสารตัวเอียง,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย./ 

///////สืบคน้จาก หรือ Retrieved from/ช่ือURL 

วนิยั/ดะห์ลนั./(เมษายน/2559)./อาหารขยะกบัการมีลูกยาก./เนชันสุดสัปดาห์,/24(1247),/ 

       56-57./สืบคน้จาก/http://www.matichonelibrary.com 

 

 

 

  

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



หนังสือพมิพ์ สืบค้นจากออนไลน์ 

รูปแบบ ช่ือผูแ้ต่ง./(วนั,/เดือน/ปี)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสือพิมพ์ตัวเอียง./สืบคน้จาก หรือ Retrieved from/ 

///////ช่ือURL 

ชิตวร/ลีละผลิน./(9,/ธนัวาคม/2563)./การศึกษาไทยใหญ่แต่ไม่โต./มติชน./สืบคน้จาก/ 

       https://www.matichon.co.th/education/news_2475676 

 

 

วทิยานิพนธ์ สืบค้นจากฐานข้อมูล 

รูปแบบ ช่ือผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์./(ปีพิมพ)์./ช่ือวิทยานิพนธ์ตัวเอียง./(วทิยานิพนธ์............มหาบณัฑิต  

///////หรือวทิยานิพนธ์..........ดุษฎีบณัฑิต ภาษาองักฤษใช ้Doctor of ........ หรือ Master of .......)./ 

///////สืบคน้จาก/ช่ือฐานขอ้มูล หรือช่ือ URL 

- ในภาษาไทย ระดบัของวทิยานิพนธ์อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละรายการ เช่น วทิยาพิพนธ์  

ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาปัญหาเฉพาะ การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

จิรภา/ดามงั./(2551)./ความคาดหวงัทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของสตรีในจังหวดั 

       อุตรดิตถ์./(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)./สืบค้นจาก/http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

       search_result.php 

Mucci,/A./D./(2008)./The impact of high stakes testing on highly able gifted students in a  

       selected high achieving new jersey abbott district and a selected high achieving J  

       district as perceived by their teachers and administrators./(Doctor of Education)./   

       Retrieved from/http://search.proquest.com/docview/304491858?accountid=31557 

 

  

ราชกจิจานุเบกษา สืบค้นออนไลน์ 

รูปแบบ ช่ือกฎหมาย./(ปี,/วนั/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษาใช้ตัวเอียง./เล่ม/ตอนท่ี./น./เลขหนา้. 

 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการและหลกัสูตรการฝึกอบรม 

       ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2549./(2549,/30/พฤศจิกายน)./ 

       ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/123/ตอนท่ี/125 ง./น./55-64. 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



สารสนเทศจาก Website หรือ สารสนเทศจากการสืบค้นออนไลน์ 

รูปแบบ 

ภาษาไทย 

ช่ือผูเ้ขียน./[สืบคน้เม่ือ/วนั/เดือน/ปี]./ช่ือเนือ้หาตัวเอียง./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]./  

///////สืบคน้จาก/URL (เวบ็ไซต)์ 

- รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ เช่น มาจากเว็บไซต ์

ใชค้าํวา่ [ออนไลน์] หรือ [Online] / [เวบ็บล็อก] หรือ [Blog] / [พีดีเอฟ] หรือ [PDF] / [พีพีที] หรือ [PPT] 

ชาญณรงค/์ราชบวันอ้ย./[สืบคน้เม่ือ/1/พฤศจิกายน/2556]./ศัพท์บัญญติัการศึกษา./[เวบ็บล็อก]./ 

       สืบคน้จาก/http://eng-wkh.blogspot.com/2016/10/blog-post.html 

 สุรชยั/เล้ียงบุญเลิศชยั./[สืบคน้เม่ือ/21/มิถุนายน/2554]./จัดระเบียบสาํนักงานทนายความ./ 

       [ออนไลน์]./สืบคน้จาก/http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?name=knowledge 

รูปแบบ 

ภาษาองักฤษ 

ช่ือผูเ้ขียน./[Retrieved/วนั/เดือน/ปี]./ช่ือเนือ้หาตัวเอียง./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]./ 

///////From/URL (เวบ็ไซต)์       

 

หมายเหตุ : 1. ผูแ้ต่งชาวไทยให้ใส่ช่ือและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คาํนําหน้าช่ือ ยกเวน้ราชทินนาม 

ฐานนัดรศกัด์ิ ใหน้าํไปใส่ทา้ยช่ือโดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ระหวา่งช่ือกบัราชทินนามและฐานนัดรศกัด์ิ 

ส่วนสมณศกัด์ิใหค้งรูปตามเดิม 

2. ขอ้ควรระวงั กรณีผูแ้ต่ง 2 คน ผูแ้ต่ง 3-7 คน และผูแ้ต่ง 8 คน มีความแตกต่างในการเช่ือม

ดว้ยคาํว่า “และ” รวมถึงการใช้เคร่ืองหมาย “,” และเคร่ืองหมาย “&” สําหรับทั้งเอกสารภาษาไทย และ

เอกสารภาษาต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบรูปแบบในรายการบรรณานุกรมอยา่งละเอียด 

3. ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ให้ข้ึนตน้ดว้ยช่ือสกุล ตามดว้ยตวัอกัษรย่อช่ือตน้โดย เวน้ 1 ระยะ 

และอักษรย่อช่ือกลาง (ถ้ามี) ทั้ งน้ีการกลับช่ือสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้ น โดยใช้

เคร่ืองหมายจุลภาคคัน่ระหวา่งช่ือสกุลและอกัษรยอ่ช่ือตน้ อกัษรยอ่ช่ือกลาง หากกรณีท่ีผูแ้ต่งมีคาํต่อทา้ย 

เช่น  Jr. หรือคาํอ่ืน ๆ ให้ใส่คาํดงักล่าวต่อทา้ยอกัษรย่อช่ือตน้หรืออกัษรย่อช่ือกลาง (ถา้มี) โดยคัน่ดว้ย

เคร่ืองหมายจุลภาค 

 

 

 

Harris, M. B. (1995). 

เคร่ืองหมายจากการยอ่ช่ือ และการกลบัช่ือสกลุ 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั ให้ลงรายการโดยเรียงลาํดบัจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย 

และเวน้วรรคจากช่ือหน่วยใหญ่ไปหาช่ือหน่วยงานยอ่ย 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบั APA Style 6th edition เช่น 

APA Formatting and Style Guide. from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples. from 

www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magee, J., & Kramer, J. (2006). 

เคร่ืองหมายจากการยอ่ช่ือ และการกลบัช่ือสกลุ 

เคร่ืองหมายจากการเช่ือมผูแ้ต่ง 1 กบั ผูแ้ต่ง 2 

Miller, W. T., Jr., & Lerche, C. O., III. 

  เคร่ืองหมายจากการยอ่ช่ือ และการกลบัช่ือสกลุ 

เคร่ืองหมายจากการเช่ือมผูแ้ต่ง 1 กบั ผูแ้ต่ง 2 

Luffman, J. M., Bulleen, C. V., Liano, A. D., McLeed, P. K., & Neuman, C. C. (2004). 

เคร่ืองหมายจากการเช่ือมผูแ้ต่งหลายคน 

เคร่ืองหมายจากการยอ่ช่ือ และการกลบัช่ือสกลุ 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : คณะทาํงานฝ่ายวชิาการ การสมัมนา PULINET วชิาการ คร้ังท่ี 3 

วธีิเรียงบรรณานุกรม  การเรียงบรรณานุกรมใชห้ลกัการเดียวกบัการเรียงคาํในพจนานุกรม 

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หรือ Dictionary ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป โดยคาํท่ีมีตวัสะกดจดัเรียงไวก่้อน 

คาํท่ีมีรูปสระตามลาํดบัตั้งแต่ กก - กฮ ดงัน้ี 

ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ 

ส ห ฬ อ ฮ 

ส่วนคาํท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะตวัเดียวกนั เรียงลาํดบัตามรูปสระ ดงัน้ี 

อะ อวั อวัะ อา อาํ อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

ภาษาองักฤษ 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ในกรณผีู้แต่งคนเดียวกนั  ใหเ้รียงลาํดบัตามปีท่ีพิมพข์องเอกสารนั้นๆ หากเป็นปีพิมพเ์ดียวกนั ใหเ้รียง

ตามช่ือเร่ือง และเม่ือพิมพเ์รียงลาํดบัในบรรณานุกรมไม่ตอ้งพิมพช่ื์อผูแ้ต่งซํ้ า ใหแ้ทนโดยขีดเส้น 1 เส้น 

ยาวขนาด 7 เคาะ แทนการพิมพช่ื์อผูแ้ต่งท่ีซํ้ ากนั  

ตัวอย่าง 

ธีรวฒัน์ พนัธ์ุสุผล. (2547).  

_______. (2552). 

วงกต วงศอ์ภยั. (2547). 

_______. (2552). 

_______. (2553).  

 

ในกรณผู้ีแต่งคนแรกเหมือนกนั  ใหเ้รียงรายการท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียวก่อนรายการท่ีมีผูแ้ต่งหลายคน 

จากนั้นใหเ้รียงลาํดบัตามอกัษรของผูแ้ต่งคนต่อๆ ไป  

ตัวอย่าง 

อมร รักษาสัตยถ์วลัย,์ วรเทพ พุฒิพงษ ์และ ขตัติยา กรรณสูต. 

_______. จาํนง ทองประเสริฐ และอุทยั หิรัญโต. 

Fitzroy, Felix R. 

_______, & Kraft, Kornelius. 

_______, Rutter, Carolyn M., & Simon, Gregory. 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



การเขียนอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หารูปแบบ APA Style 

 

     ใช้ระบบนาม – ปี (Author – Date Citation System)  รายการอา้งอิงท่ีปรากฏแทรกอยูใ่นเน้ือหา  

จะตอ้งนาํไปเรียงตามลาํดบัตวัอกัษรของช่ือผูแ้ต่ง หรือนามสกุลของผูแ้ต่ง (กรณีผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ) 

พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม ใน “บรรณานุกรม” ทา้ยเล่ม ซ่ึงขอ้มูลของทั้ง 2 แห่งน้ีจะตอ้งเป็นช่ือของ 

ผูแ้ต่งและปีพิมพท่ี์ถูกตอ้งตรงกนั 
 

รูปแบบการเขียนอ้างองิ 

1.การเขียนอ้างองิหนังสือทั้งเล่ม ใหเ้ขียนระบุช่ือผูแ้ต่ง และนามสกุล ถา้ผูเ้ขียนเป็นชาวไทย ถา้ผูแ้ต่งเป็นชาว

ต่างประเทศ ให้ระบุนามสกุล (ชาวไทยถา้เขียนเป็นภาษาองักฤษใหร้ะบุนามสกุลเช่นกนั) ตามดว้ยเคร่ืองหมาย

จุลภาค (Comma) และปีพิมพ ์ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ (Parentheses) 

(ช่ือผู้แต่ง, ปีพมิพ์) 

(อมร รักษาสัตย,์ 2544) 

(Poole, 2002) 

(ชนกภทัร ผดุงอรรถ, 2546) 

(Phadungath, 2003) 

2. การอ้างองิเฉพาะข้อความบางหน้า ใหเ้พิ่มเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma) ต่อจากปีพิมพ ์ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่

ของหนา้ คือ น. และของ page และ pages คือ p. และ pp. ตามลาํดบัและตามดว้ยเลขหนา้  

อยูใ่นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

(ช่ือผู้แต่ง, ปีพมิพ์, เลขหน้า) 

ชนกภทัร ผดุงอรรถ, 2546, น. 45) 

(อมร รักษาสัตย,์ 2544, น. 39) 

(Phadungath, 2003, pp. 97-99) 

(Poole, 2002, pp. 278-279) 

3. การเขียนระบุทีม่าของเนือ้หาไว้หน้าข้อความทีอ้่างองิ 

         ในกรณีช่ือของผูแ้ต่งปรากฏในเน้ือหา แลว้ให้ระบุปีพิมพ ์ตามดว้ยเคร่ือง หมายจุลภาค และคาํยอ่ของหนา้ 

และเลขหนา้ท่ีอา้งถึงในเคร่ืองหมายวงเลบ็ 

ผู้แต่ง (ปีพมิพ์, เลขหน้า) 

วราภรณ์ กิจวิริยะ (2543, น. 29) พบวา่สารสกดัในหนวดปลาหมึกในระดบัพิษก่ึงเร้ือรัง  

มีความเป็นพิษต่อเน้ือเยื่อนอ้ยมาก... 

Gartner (1990) กล่าววา่นกัวิชาการแบ่งแนวทางศึกษาเก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ... 

Waggonee (2001, p. 22) stated that the effect disappeared within minutes… 

Ward and Peppard (2003, p. 3) ไดนิ้ยามเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได.้..  

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



สมบูรณ์วลัย ์สัตยารักษว์ทิย ์และคณะ (2542) กล่าววา่เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชง้านในองคก์ารธุรกิจ 

เป็นการใชว้ธีิการองคค์วามรู้และอุปกรณ์ สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล... 

Belinda et al. (2007) ไดแ้บ่งประเภทความเป็นผูป้ระกอบการออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ความเป็น

ผูป้ระกอบการในระดบัปัจเจกบุคคล (Individual Entrepreneurship)… 

กรณไีม่มีผู้แต่ง  ใหใ้ส่ช่ือเร่ืองแทนช่ือผูแ้ต่ง  ช่ือเร่ือง (ปีพิมพ)์   เช่น  การปลูกผกัสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติ (2540)… 

 

4. การเขียนระบุทีม่าของเนือ้หาไว้ท้ายข้อความทีอ้่างองิ  

    ใหร้ะบุช่ือ นามสกุล (ถา้เป็นชาวไทย) หรือ นามสกุล (ถา้เป็นชาวต่างประเทศ) ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค  

( , ) ปีพิมพต์ามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค อกัษรยอ่ น. หรือ p. หรือ pp. และเลขหนา้ท่ีอา้งถึง อยูใ่นเคร่ืองหมาย

วงเล็บ ทา้ยขอ้ความ 

       …….(ช่ือผู้แต่ง, ปีพมิพ์, เลขหน้า) 

ตวัอยา่ง เช่น 

ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึนในสังคมไทยปัจจุบนั (เกษมสันต ์

พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ, 2549) 

การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีเร่ิมมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1943 ทาํให้เป็นท่ีมาของพฒันาการเทคโนโลยสีารสนเทศ (สุ

วทิย ์ธีระนุสรณ์ และศรีศกัด์ิ อิทธิผล, 2550) 

     The findings indicated that the internet information that mostly used was electronic mail (Lazinger, 

1997, p. 13) … 

… อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ในองคก์าร

ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Antoncic & Hisrich, 2003) ธุรกิจครอบครัว หรือ Family Business (Kellermanns & 

Eddleston, 2006) … 

กรณไีม่มีผู้แต่ง ใส่ช่ือเร่ืองแทนช่ือผูแ้ต่ง ….(ช่ือเร่ือง, ปีพิมพ)์   เช่น  …(การปลูกผกัสวนครัวแบบเกษตรธรรมชาติ, 2540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



ตารางสรุปอ้างองิในเนือ้หา 

รูปแบบ การอ้างองิในเนือ้หา 

หน้าข้อความ หลงัข้อความ 

ผู้แต่ง 1 คน 

 

 

 

ช่ือ—สกลุ (ปีพมิพ์, น. ) 

/ Surname (Date, pp.) 

(ช่ือ—สกลุ, ปีพมิพ์, น. )  

/ (Surname, Date, pp. ) 

ขจีรัตน์ ดวงดาว (2555) (ขจีรัตน์ ดวงดาว, 2555) 

ชูศรี วงศรั์ตนะ (2525, น. 42) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2525, น. 42) 

Adam (2010) (Adam, 2010) 

Kidd (1987, pp. 15-16) (Kidd, 1987, pp. 15-16) 

ผู้แต่ง 2 คน 

 

ช่ือ—สกลุคนที1่ และคนที2่ (ปีพมิพ์, น. ) 

Surname 1 and surname 2 (Date, pp.) 

(ช่ือ—สกลุคนที1่ และคนที2่, ปีพมิพ์, น. ) 

Surname 1 & surname 2, Date, pp.) 

กนกอร ทีปชยั และสุณี ไทธนา (2554) (กนกอร ทีปชยั และสุณี ไทธนา, 2554) 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2536, น. 45) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2536, น. 45) 

Drucker and Keegan (2009) (Drucker & Keegan, 2009) 

Anderson and Pratl (1995, p. 156) (Anderson & Pratl, 1995, p. 156) 

ผู้แต่ง 3-5 คน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ—สกลุคนที ่1, ...และคนที ่5 (ปีพมิพ์, น.) 

Surname 1, ...and surname 5, (Date, pp.) 

(ช่ือ—สกลุคนที ่1, ...และคนที ่5, ปีพมิพ์, น.) 

(Surname 1, ...& surname 5, Date, pp.) 

มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัทนาเนตร์, สิ

โรรัตน์ จัน่งาม, ทดัดาว แนบเนียน, และวรีวรรณ 

ศกัดาจิวะเจริญ (2550) 

(มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัทนาเนตร์, สิโรรัตน์ 

จัน่งาม, ทดัดาว แนบเนียน, และวรีวรรณ ศกัดาจิวะ

เจริญ, 2550) 

มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัทนาเนตร์, สิ

โรรัตน์ จัน่งาม, ทดัดาว แนบเนียน, และวรีวรรณ 

ศกัดาจิวะเจริญ (2550, น. 45) 

(มนชยา เจียงประดิษฐ,์ ปัทมวดี นนัทนาเนตร์, สิโรรัตน์ 

จัน่งาม, ทดัดาว แนบเนียน, และวรีวรรณ ศกัดาจิวะ

เจริญ, 2550, น. 45) 

Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, 

and Titus (2002) 

(Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, and 

Titus, 2002) 

Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, 

and Titus (2002, p. 156) 

(Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, and 

Titus, 2002, p. 156) 

ผู้แต่ง 6 คน 

ขึน้ไป 

 

 

ช่ือ—สกลุคนที ่1 และคณะ (ปีพมิพ์, น. ) 

Surname 1 et al. (Date, pp.) 

(ช่ือ—สกลุคนที ่1 และคณะ, ปีพมิพ์, น. ) 

(Surname 1 et al., Date, pp. ) 

ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550) (ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 2550) 

ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550, น. 9) (ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 2550, น. 9) 

Green et al. (2009) (Green et al., 2009) 

Green et al. (2009, pp. 44-47) (Green et al., 2009, pp. 44-47) 

 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



รูปแบบ การอ้างองิในเนือ้หา 

หน้าข้อความ หลงัข้อความ 

ผู้แต่งใช้นาม 

แฝง    

 

 

ช่ือนามแฝง (ปีพมิพ์, น.) ช่ือนามแฝง (ปีพมิพ์, น.) 

ทมยนัตี (2540) (ทมยนัตี, 2540) 

ทมยนัตี (2540, น. 49) (ทมยนัตี, 2540, น. 49) 

Omega (2002) (Omega, 2002) 

Omega (2002, p. 47) (Omega, 2002, p. 47) 

บรรณาธิการผู้ 

เรียบเรียง หรือ

ผู้รวบรวม  

 

ช่ือบรรณาธิการ ( ปีพมิพ์, น. หรือ p. หรือpp. เลข

หน้า) 

(ช่ือบรรณาธิการ, ปีพมิพ์, น. หรือp. หรือpp. เลขหน้า) 

สุทธินนัท ์สมบติัพรหม (2549) (สุทธินนัท ์สมบติัพรหม, 2549) 

สุทธินนัท ์สมบติัพรหม (2549, น. 75) (สุทธินนัท ์สมบติัพรหม, 2549, น. 75) 

Berlo (2005) (Berlo, 2005) 

Berlo (2005, p.13) (Berlo, 2005, p.13) 

ผู้แต่งม ี

บรรดาศักดิ์ยศ 

หรือฐานันดร 

ศักดิ์ตาํแหน่ง 

ทางวชิาการ 

ไม่ลงคาํนําหน้า 

นาม เช่น นาย 

นาง นางสาว 

ผศ. รศ. ศ. ดร. 

นพ. พญ. ฯลฯ 

ช่ือ—สกลุ, บรรดาศักดิ์ยศฯ (ปีพมิพ์, น.) (ช่ือ—สกลุ, บรรดาศักดิ์ยศฯ, ปีพมิพ์, น.) 

 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. (2524, น. 14) 

 

(คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2524, น. 14) 

 

 

Vajiravudh, King of Siam. (1980) 

 

 

(Vajiravudh, King of Siam.,1980) 

ผู้แต่งมสีมณ

ศักดิ์ 

ช่ือสมณศักดิ์ (ปีพมิพ์, น.) ช่ือสมณศักดิ์ (ปีพมิพ์, น.) 

พระพรหมมงัคลาจารย ์(2552, น. 8) (พระพรหมมงัคลาจารย,์ 2552, น. 8) 

ผู้แต่งเป็นนิติ

บุคคล ได้แก่ 

หน่วยงาน

ราชการ หรือ 

กลุ่มบุคคล การ

อ้างองิ คร้ังแรก 

ใช้ช่ือเตม็  ใน 

คร้ังถัดไปใช้

อกัษรย่อ 

ช่ือเตม็ของหน่วยงาน (อกัษรย่อ, ปีพมิพ์, น. หรือ 

p. หรือpp. เลขหน้า) 

(ช่ือเตม็ของหน่วยงาน [อกัษรย่อ], ปีพมิพ์, น. หรือ p. 

หรือpp. เลขหน้า) 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ., 2545) 

(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา [สมศ.], 2545, น. 58)   

สมศ. (2545) (สมศ., 2545, น. 58) 

Technology Information Access Center (TIAC, 

2002, p. 33) 

(Technology Information Access Center [TIAC], 2002, 

p.33) 

TIAC (2002, p. 33)     (TIAC, 2002, p. 33) 

 

 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



รูปแบบ การอ้างองิในเนือ้หา 

หน้าข้อความ หลงัข้อความ 

หนังสือแปล ช่ือผู้แต่งภาษาเดมิ (ปีพมิพ์ฉบับแปล, น. หรือp. 

หรือpp. เลขหน้า) 

(ช่ือผู้แต่งภาษาเดมิ, ปีพมิพ์ฉบบัแปล, น. หรือp. หรือ

pp. เลขหน้า) 

ปาร์กเกอร์ (2552) (ปาร์กเกอร์, 2552) 

Kiyosaki and Lechter (2010) (Kiyosaki & Lechter, 2010) 

กรณีงานทีไ่ม่มี

ช่ือผู้แต่ง และ 

ช่ือบรรณาธิ 

การ ให้ใช้ช่ือ 

เร่ืองแทน 

“ช่ือเร่ือง” หรือ“ช่ือบทที”่ หรือ“ช่ือบทความ,” (ปี

พมิพ์) 

(“ช่ือเร่ือง” หรือ“ช่ือบทที”่ หรือ“ช่ือบทความ,” ปีพมิพ์) 

“ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นไทย” (2545) (“ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นไทย,” 2545) 

“Transient viscoelastic flow of  polymer 

solution” (1975) 

(“Transient viscoelastic flow of  polymer solution,” 

1975) 

 

 

การเขยีนอ้างองิแหล่งทีม่า ใต้ตารางและรูปภาพ 

 

ตารางที ่2.1 เปรียบเทยีบคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ต่างๆ กับงานวจัิยทีนํ่าเสนอ 

 

 
 

ท่ีมา: ประณตพล ดลดุสิตา (2553, น. 32) 

 ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



 
 

ภาพที ่2.1  แสดงตัวอย่างของโปรแกรม AstBill 

                                          ท่ีมา: ประณตพล ดลดุสิตา (2553, น. 30) 

 

 

 
 

ภาพที ่2.2  แสดงการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Message) ของ SIP โปรโตคอลฯ 

ท่ีมา: http://www.ithome.com.tw/plog/index.php?op=ViewArticle&articleID=797&blogId=70 
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