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การเขียนรายงานผลการวิจัย 
 
1. ความหมายและวัตถุประสงคของรายงาน 

1.1 ความหมายของรายงานผลการวิจัย หรือเรียกสั้น ๆ วา รายงาน หมายถึง เร่ืองราวที่เปนผล
จากการคนควาทางวิชาการ แลวนํามาเรียบเรียงอยางมีระเบียบแบบแผน เร่ืองราวที่นํามา
เขียนรายงานตองเปนขอเท็จจริง หรือความรู อันเกิดจากการรวบรวบขอมูลดวยวิธีการคน
ควาที่เปนระบบ มีลักษณะเปนวิทยาศาสตร 

1.2 วัตถุประสงคของรายงานผลการวิจัย พอสรุปไดดังนี้ 
       1.2.1 เพื่อเสนอขอเท็จจริง หรือความรู ที่เกิดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ อันเปน   
                แนวทางในการเสนอขอมูลทางวิชาการแนวใหม หรือปรับปรุงขอมูลเดิม 
       1.2.2 เพื่อพัฒนาความคิด ดานความคิดริเร่ิม การวิเคราะห และการประมวลความคิด 
                อยางมีระบบระเบียบ  ตลอดจนการถายทอดความคิดเปนภาษาเขียนที่ชัดเจน   
                สละสลวย 
       1.2.3 เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ในการรวบรวมขอมูลหรือประกอบการอางอิง  
                อันเปนวิธีการหาความรูดวยตนเอง 

2. สวนประกอบที่สําคัญของรายงาน 
เนื้อหาของรายงานผลการวิจัย  นับเปนสวนประกอบที่สําคัญของรายงานผลการวิจัย   ซึ่งจะ 

      ประกอบดวย 
2.1  ความนํา  ควรประกอบดวยสวนตาง ๆ ตอไปนี้ 

2.1.1 ภูมิหลังที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่คนควาวิจัย 
2.1.2 ความจําเปนที่จะตองศึกษาปญหาขอนี้ (need for the study) หมายถึง สาเหตุที่ทํา 

                            ใหจําเปนตองศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อความกาวหนาของวิชาการในแขนงนั้น 
        2.1.3 ปญหาการวิจัย (statement of problem) หมายถึง ขอความที่ชี้ใหเห็นถึงขอความ   
                            หรือขอคําถามที่ผูเขียนตองการศึกษาคนควา 

       2.1.4 วัตถุประสงคของการวิจัย (research objectives) หมายถึง ความมุงหมายที่ผูเขียน   
                ตองการคนหาขอเท็จจริงโดยวิธีการวิจัย 
       2.1.5 สมมุติฐานการวิจัย (research hypothesis)  
       2.1.6 ขอตกลงเบื้องตน (basic assumption) หมายถึง ความคิดพื้นฐานบางประการ ซึ่งผู  
                เขียนประสงคจะทําความเขาใจกับผูอานเกี่ยวกับปญหานั้น  
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       2.1.7 ขอบเขตของปญหา และความจํากัดของปญหา (scope and limitation of the   
                problem) หมายถึง การขีดวงจํากัดลงใหแนนอนวาจะศึกษาพิจารณาในขอบเขต     
                ไหน กําหนดสถานที่ กําหนดคุณสมบัติของตัวอยางที่นํามาศึกษา 
       2.1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หมายถึง ขอความที่ชี้ใหเห็นวา เมื่อศึกษาคนควาใน 
                เร่ืองนี้แลว ขอคนพบอันเปนผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอใคร ในลักษณะใด 
       2.1.9 คําจํากัดความ (definition) ของคําสําคัญตาง ๆ 
2.2 เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ (related literature หรือ review of related studies) ใน

สวนนี้ผูเขียนจะตองชี้แจงวา เกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษามีใครเขียนไวในหนังสือเลมใดเรื่องอะไร 
มีใจความอะไรบางที่เปนประโยชนใหความรูที่ชัดเจนถูกตองที่จะนํามาใชเปนกรอบความ
คิดประกอบการศึกษาเรื่องนี้ ทั้งนี้ผูเขียนอาจสรุปความ กําหนดเปนสมมุติฐานการวิจัยไว
ในตอนทายก็ได การกลาวถึงเอกสารที่เกี่ยวของนี้อาจรวมไวในความนําหรือแยกไวเปน
สวนหนึ่งตางหากก็ได ทั้งนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

2.3 วิธีการวิจัย ในสวนนี้อาจกลาวถึงสิ่งตอไปนี้ 
2.3.1 หลักการเลือกวิธีการวิจัย และการเลือกสถานที่ทดลองหรือศึกษา เพื่อใหไดผลตรง 
         ตามจุดประสงคที่ต้ังไวแตแรก 

                  2.3.2 เทคนิคที่ใชในการวิจัย ในตอนนี้ผูเขียนแสดงใหทราบวาดําเนินการคนควาทดลอง 
  อยางไร และรวบรวมขอมูลดวยวิธีใด 

2.3.3 วิธีจัดกระทํากับขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลองและเทคนิคตาง ๆ ใน  
         ขอ (2.3.2) นั้นแลว แสดงใหเห็นวาผูเขียนจัดกระทํากับขอมูลอยางไร อาจจะเปนวิธี  
         คํานวณตามแนววิชาสถิติ หรืออาจเปนวิธีสันนิษฐานตามหลักตรรกศาสตร 

2.4 ผลของการวิจัย (results) ในสวนนี้ผูเขียนนําผลงานในขอ 2.3 มาตีความหมายในดานวิชา           
                  การที่ผูเขียนศึกษาอยู โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับสภาพการณโดยทั่วไป และการอาน  
                  เอกสารอื่น ๆ ที่ไดกลาวอางมาแลวในบทตน ๆ ผูเขียนเสนอผลของการวิจัยรวมทั้งสรุปผล 
                  งานตั้งแตตนจนถึงผลที่ได นอกจากนี้อาจกลาวถึง 
                   2.4.1 ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ มีความสําคัญอยางไรตอสถานการณที่เปนจริง 
        2.4.2 ขอเสนอแนะ (recommendation) และการอภิปรายเกี่ยวกับผลการคนควา อาจ 
                            กลาวถึงการนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปรับปรุงสถานการณที่เปนอยูใน 
                            ปจจุบันนี้ บางกรณีอาจมีเพียงขอเสนอแนะหรือการอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัย 
                            อยางใดอยางหนึ่งเทานั้นก็ได 
        2.4.3 ขอเสนอใหมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหานี้ในแงอ่ืน ๆ หรือดานอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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3. การวางแผนการเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานเปนการประมวลความคิดอยางมีระบบ จึงตองมีการวางแผนการเขียนตั้งแต
การวางโครงเรื่อง กําหนดแนวคิด และกําหนดวัตถุประสงค    
3.1 การวางโครงเรื่อง โครงเรื่องเปนสิ่งกําหนดขอบขายเนื้อหาของรายงาน ทั้งยังชวยใหเนื้อหา 

                  ตอเนื่องตามลําดับ ครอบคลุมส่ิงที่ตองการศึกษาคนควา การเขียนโครงเรื่องนิยมจัดแบง 
                  เปนหัวขอ มีหัวขอใหญที่ใชเลขกํากับหลักเดียว หัวขอรองใชเลขกํากับสองหลัก หัวขอยอย 
                  ใชเลขกํากับสามหลัก ทุกหัวขอตองสัมพันธกัน 

3.2 การกําหนดแนวคิด  แนวคิดหรือมโนคติ (concept) เปนขอความที่แสดงแกนหรือเปาหมาย 
                    เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เพื่อใหไดขอสรุปรวมและขอแตกตางเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  
                  โดยครอบคลุมขอเท็จจริง กฎ ทฤษฎี ประเด็นการสรุปสาระสําคัญ และขอความที่มี 
                  ลักษณะรวบยอด การเขียนรายงาน ผูเขียนควรกําหนดแนวคิดสําหรับหัวขอใหญแตละหัว  
                  ขอ เพื่อเนนแกนและเปาหมายแตละเรื่อง แนวคิดแตละขอจะสัมพันธกันและลําดับตาม 
                  เนื้อเร่ือง เมื่อเขียนเนื้อหา ผูเขียนจะตองไมลืมเปาหมายที่กําหนดไวจากแนวคิดนี้ โดย 
                  ขยายความหรือเสริมแนวคิดใหละเอียดชัดเจน 

3.3 การกําหนดวัตถุประสงค ผูเขียนรายงานจะตองตั้งวัตถุประสงคใหชัดเจนวา จะเขียนราย 
                  งานนี้เพื่อตองการเสนอสิ่งใด การเขียนรายงานจึงมีแนวทางในการศึกษาคนควา และการ 
                  นําเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะของวัตถุประสงคก็ควรแสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนประกอบ 
                  เนื้อหาแตละประเด็น เชน อธิบาย บงชี้ ยกตัวอยาง เปรียบเทียบ เสนอแนะ รวบรวม แยก 
                  แยะ สรุปผล ฯลฯ 
 
4. แนวทางการเขียนเนื้อเรื่องรายงานผลการวิจัย 

สวนเนื้อเร่ืองถือเปนสวนสําคัญที่สุดของรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการเขียนดังนี้ 
4.1 ความนํา การเขียนความนําเปนการเกริ่นนําเรื่องใหผูอานไดทราบถึงที่มาของปญหา 

ประเด็นที่จะกลาวถึง หรืออยางนอยก็เปนการสรางความสนใจใหติดตามรายละเอียดตอ
ไป การเขียนรายงานผลการวิจัย จะเริ่มความนําในหัวขอ หลักการและเหตุผล หรือความ
เปนมาของปญหา ซึ่งก็เปนการชี้แจงแสดงเหตุผล ใหเห็นความสําคัญและความจําเปน
ของโครงการหรืองานวิจัยนั้น ๆ นั่นเอง ตอจากนั้นจะกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กอน
จะกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินงานอันเปนเนื้อหาหลัก 

4.2 สวนเนื้อหา การเขียนเนื้อหาในรายงาน คอนขางจะเปนเรื่องกวาง เปนอิสระของผูเขียน แต
ก็มีหลักการสําคัญพอประมวลได ดังนี้ 
4.2.1 เร่ิมดวยการเชื่อมโยงจากสวนนําเขาสูเนื้อหา 
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4.2.2 อธิบายวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เชน รวบรวมจากเอกสาร สัมภาษณ สังเกต ทดลอง 
เปนตน 

4.2.3 เสนอหลักการ ทฤษฎี ขอคนพบ หรือขอวิเคราะหวิจารณใหชัดเจน ยกเหตุผล 
สนับสนุนใหหนักแนน อางอิงแหลงขอมูลใหถูกตอง หากมีหลายประเด็นควรจําแนก    
เปนประเด็น ๆ ไป 

      4.2.4 ใหนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญ  
      4.2.5 อธิบายขยายความ ยกตัวอยางประกอบใหเขาใจงาย 
      4.2.6 ใชแผนภูมิ ภาพ ตาราง กราฟ ฯลฯ ประกอบในสวนที่จําเปนเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม 

  มากขึ้น 
          4.3 สวนสรุป สวนนี้อาจมิใชการสรุปเทานั้น แตเปนการลงทายซึ่งมีวิธีการหลายแบบ กลาวคือ 

     4.3.1 สรุปเนื้อหา ในกรณีเนื้อหายาวและซับซอน อาจสรุปยอประเด็นสําคัญ เปนขอความ 
              หรือแผนภูมิ เพื่อใหเห็นภาพรวมของเนื้อหาอยางชัดเจน 
     4.3.2 กลาวย้ําจุดสําคัญหรือจุดเดนของเนื้อหา 
     4.3.3 เสนอทรรศนะของผูเขียน แตตองระบุใหชัดเจนวาเปนความคิดเห็นสวนตัว มิใชหลัก 
              การหรือทฤษฎีตายตัวที่ทุกคนตองทําตาม 
     4.3.4 ชี้นําใหผูอานขบคิดพิจารณาตอไป เพื่อใหผูอานมีสวนรวมในการแกปญหาและ  
              พัฒนาวิชาการนั้น ๆ 

 
5. ลักษณะของรายงานที่ดี 
 นอกจากจะมีสวนประกอบครบถวนทั้งความนํา สวนเนื้อหาและสวนสรุปแลว รายงานที่ดียัง
ควรมีลักษณะสําคัญอีก 5-ประการ ไดแก 
 5.1 การนําหลักการและ/หรือทฤษฎีมาใชอยางเหมาะสม ในการศึกษาวิจัย จะตองมีการ 
                  วิเคราะหเจาะลึกในรายละเอียดของเนื้อหา โดยมีหลักการหรือทฤษฎีมารองรับอยาง 
                  เหมาะสม หลักการหรือทฤษฎีดังกลาวควรเปนที่ยอมรับในแวดวงสาขาวิชาการนั้น ๆ พอ 
                  ควร และตรงกับเร่ืองที่ศึกษาคนควา 
            5.2 การแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคอยางเหมาะสม จุดมุงหมายสําคัญในการเขียนรายงาน 

นอกจากเพื่อใหมีการคนควาอยางกวางขวางแลว ยังมุงใหเกิดความคิดในทางริเร่ิมสราง
สรรค สามารถนําหลักการ ทฤษฎีมาใชในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง จะศึกษาอยางลึกซึ้ง เร่ืองที่
ศึกษาอาจมีผูอ่ืนเคยศึกษาคนความาแลวก็ได แตผูรายงานจะตองแสดง “จุดยืน” หรือจุด
เดนที่แตกตางจากผูอ่ืนอยางชัดเจน เชน เสนอแนวทางการแกปญหาที่ยังไมเคยมีผูทํามา
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กอน หรือเคยมีผูทําแตไมชัดเจนเพียงพอ ผูเขียนก็เสนอวิธีการที่เชื่อวาจะแกปญหาได โดย
ตองชี้แจงแสดงเหตุผลอยางเหมาะสม 

           5.3 ความสมบูรณและความถูกตองของเนื้อหาสาระของรายงาน รายงานที่ดีจะตองมีความ
สมบูรณถูกตองในขอเท็จจริง เนื้อหาสาระจะตองสมบูรณตามชื่อเร่ืองที่กําหนด การอางอิง
ที่มาหรือแหลงคนควา จะตองแนใจวาถูกตอง มิใชอางกันตอ ๆ มา โดยผิดเพี้ยนจากแหลง
ปฐมภูมิ การคนควาควรศึกษามาจากหลายแหลง เพื่อเปรียบเทียบ ไมโนมเอียงไปทางใด
ทางหนึ่ง ขอมูลที่จะนํามากลาวตองตรวจสอบจนแนใจ 

           5.4 ความชัดเจนของการเขียนรายงาน รายงานจะตองมีความชัดเจนในดานลําดับการเสนอ
เร่ือง การใชภาษา การใชแผนภูมิ/ภาพประกอบรายงาน เพื่อใหการนําเสนอเนื้อหาชัดเจน 
เขาใจงาย 

           5.5 ความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนรายงาน รายงานที่ดีนอกจากจะมีเนื้อหาสมบูรณแลว 
รูปแบบยังจะตองเหมาะสมในดานการจัดเคาโครงเรื่องอยางเปนระเบียบไมซ้ําซอนสับสน 
การอางอิง อันไดแก เชิงอรรถและบรรณานุกรมจะตองถูกตอง เพื่อแสดงจรรยามารยาท
ของผูเขียน และเปนแหลงชี้แนะใหผูสนใจไดติดตามศึกษาคนควาตอไป นอกจากนั้น ยัง
เปนการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอีกดวย 
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การเขียนอางอิง 
 

 ในการคนควาและเรียบเรียงงานวิจัย จะตองมีการอางอิงเอกสารเพื่อการยืนยันและแสดงหลัก
ฐานของการคนควาวิจัย การอางอิงในที่นี้หมายถึง การอางอิงในเนื้อความเพื่อระบุที่มาของความรูที่ใช
ในการวิจัย 
 กําหนดใหใชการอางอิงแบบนามป เพื่อสะดวกแกผูวิจัยในการอางอิงและใหเปนแนวทางเดียว
กันตลอดทั้งเลม 
 การอางอิงแบบนามป (Name – Year System) เปนการอางอิงโดยการแทรกเนื้อหาของ
เอกสารไวในเนื้อหาของงานวิจัย ดวยการระบุชื่อ – นามสกุล ของผูแตง และปที่พิมพ พรอมทั้งเลขหนา
ที่อางอิงในเอกสารนั้น โดยใหใสไวในวงเล็บแทรกอยูกับเนื้อหางานวิจัยกอนหรือหลังขอความที่ตองการ
อางอิงเปนการอางอิงเพียงยอ ๆ สวนขอมูลอ่ืน ๆ ของเอกสารที่อางอิง เชน ชื่อเอกสาร สถานที่พิมพ 
และสํานักพิมพจะตองปรากฏอยูในบรรณานุกรมทายเลมของงานวิจัยดวย 

1. วิธีเขียนรายการอางอิง 
1.1 การเขียนใหระบุชื่อ – สกุล ผูแตง ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปที่พิมพ เครื่อง

หมายมหัพภาคคู (:) และเลขหนาที่อางอิง ดังนี้ 
(ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ : หนาที่อางถึง) 
ตัวอยาง 
  (สมยศ  นาวีการ, 2524 : 234) 

1.2 ถาเอกสารที่อางถึงไมปรากฏชื่อผูแตง แตเปนเอกสารออกในนามสถาบันหรือหนวย
งานใหระบุชื่อผูแตงเปนชื่อสถาบันหรือหนวยงาน ใหเขียนอางอิงหนวยงานระดับสูง
มากอน และถาสถาบันเปนหนวยงานของรัฐใหข้ึนตนดวยหนวยงานระดับกรม ระดับ
กองรองลงมา 
ตัวอยาง 
 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะบัณฑิตวิทยาลัย, 2535 : 12-23) 
สถาบันอื่น ๆ ใหระบุดังนี้ 
 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2535 : 5) 
การระบุชื่อผูแตงที่เปนสถาบัน หากสถาบันนั้นมีอักษรยอที่เปนที่ยอมรับกันอยางแพร
หลาย ใหใชอักษรยอของสถาบันนั้นไดในการอางครั้งตอมา แตการอางครั้งแรกใหใช
ชื่อเต็ม 
 (ก.พ., 2523 : 10-11) 
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1.3 ถาเอกสารที่อางถึงไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีชื่อบรรณาธิการผูรวบรวม หรือผูวิจารณให
ระบุชื่อเหลานี้แทน 
ตัวอยาง 

  (ทวน  วิริยาภรณ, ผูรวบรวม. 2507 : 237) 
  (พิชัย  จงสถิตยวัฒนา, บรรณาธิการ. 2517 : 31) 
1.4 ถาเอกสารที่อางอิงไมปรากฏชื่อผูแตง ใหระบุชื่อเร่ืองหรือหนังสือแทน 
     ตัวอยาง 
  (100 ป  กลยุทธฝาวิกฤติธุรกิจไทย, 2534 : 162) 
1.5 ถาอางอิงเอกสารหลายเรื่องพรอม ๆ กัน  ใหเขียนอางอิงตามลําดับปที่พิมพใหระบุชื่อ

ผูแตงเรียงตามลําดับอักษรคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 
ตัวอยาง 
 (ทิพยกรวงศ, 2504 : 39-48 ; แสงโสม  เกษมศรี และวิมล  พงศพิพัฒน, 
2515 : 123-126) 

1.6 ถาเอกสารที่อางอิงไมปรากฏปที่พิมพ ใหระบุคําวา “n.d.” หรือ “ม.ป.ป.” แทนปที่พิมพ 
ตัวอยาง 
 (ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, ม.ป.ป. : 23-47) 

 
            2. วิธีการเขียนนามผูแตง 
         2.1 กรณีผูแตงเปนคนธรรมดา ไมตองใสคํานําหนาชื่อ โดยถาเปนคนไทยใหใสชื่อและชื่อ 
                         สกุล ถาเปนชาวตางประเทศใหใสเฉพาะชื่อสกุลเทานั้น 
   ตัวอยาง 
   (อนันต  เกตุวงศ, 2536 :154-157) 
   (Bowey, 1974 : 234) 
        2.2 กรณีผูแตงมีฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์  ใหลงพระนาม  ราชทินนาม ค่ันดวยเครื่อง 

 หมายจุลภาค แลวจึงลงสกุลยศกับตําแหนง หรือบรรดาศักดิ์ 
   ตัวอยาง 
   (นราธิปพงศประพันธ, กรมหมื่น. 2515 :7-10) 
   (อนุมานราชธน, พระยา.2505,1-2) 
        2.3 กรณีผูแตงมียศทางทหาร ตํารวจ หรือมีตําแหนงทางวิชาการ หรือมีคําเรียกทางวิชา 
                         ชีพ เชน นายแพทย ทันตแพทย  ไมตองใสยศ หรือตําแหนงทางวิชาการหรือคําเรียก 
                         ทางวิชาชีพนั้น ๆ 
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  ตัวอยาง 
   (ประสงค  สุนศิริ, 2526 : 139) 
       2.4 กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหระบุนามแฝงหรือชื่อผูแตง (ถามี) ตามที่ปรากฎในหนาปก 
                        ของหนังสือนั้น 
  ตัวอยาง 
   (ทมยันตี, 2513 : 25-30) 
   (วิมล  ศิริไพบูลย, 2513 : 25-30) 

2.5 กรณีหนังสือแปลใหลงชื่อผูแตงเดิม พรอมระบุวาเปนงานแปล ถาไมทราบชื่อผูแตง จึง           
      ระบุชื่อผูแปล 
     ตัวอยาง 
  (สมภพ  โรจนพันธ, ผูแปล, 2526 : 10) 

 
  3. วิธีการเขียนการอางอิงตามจํานวนผูแตง 
                  3.1 ผูแตงคนเดียว 
  3.1.1 ระบุชื่อผูแตงแลววงเล็บปที่พิมพและเลขที่หนาไวกอนขอความที่อางอิง 
           หรือระบุผูแตง ปที่พิมพ เลขที่หนาไวในวงเล็บทายขอความที่อางอิง 
  3.1.2 ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเลม พิมพคนละป แตตองการอางถึงพรอม ๆ  
                                  กัน ใหเรียงตามลําดับปที่พิมพ 
    - ใหระบุชื่อผูแตงเพียงครั้งเดียว แลวเรียงลําดับเอกสารหลายเรื่องนั้น 
                                  ไว ตามลําดับของปที่พิมพ โดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;) ค่ัน 
          ตัวอยาง 
    (จุลจักรพงษ, 2505 : 619 ; 2514 : 90) 
  3.1.3  ถาผูแตงคนเดียวกันแตงหนังสือหลายเรื่องในปเดียวกัน ใหใสอักษร ก ข ค .. 
            (สําหรับเอกสารภาษาไทย) หรือ a b c … (สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ)  

          ไวทายปที่พิมพ 
        ตัวอยาง 
  (แถมสุข  นุมนนท, 2522 ก : 123-125) 
3.1.4  ถาเอกสารเรื่องเดียวแตมีหลายเลมจบ และมีผูแตงคนเดียว ใหระบุหมายเลข         
          ของเลมที่อางถึงดวย 
          ตัวอยาง 
  (ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, 2521, เลม 1 : 115-116) 
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                  3.2 ผูแตง 2 หรือ 3 คน ใหระบุชื่อ – ชื่อสกุลของผูแตงทั้งหมดแลวเชื่อมดวยคําวา “และ”  
                        สําหรับผูแตงที่เปนชาวตางประเทศใสเฉพาะชื่อสกุล เชื่อมดวย “and” หรือ “&”  
                        (ampersand) 
  ตัวอยาง 
   (มณีมัย  รัตนมณี และอนันต  เกตุวงศ, 2526 : ก-ข) 
       3.3 ผูแตง 3 คนขึ้นไป ใหใสเฉพาะชื่อ – สกุล ผูแตงคนแรกแลวตามดวยคําวา “และคณะ”  
                        หรือ “และคนอื่น ๆ” /หรือ “and others” หรือ “et al” 
  ตัวอยาง 
   (แสวง  รัตนมงคลมาศ และคณะ, 2528 : 1-3) 

3.4 มีผูแตงหลายคน เอกสารหลายเรื่อง แตตองการอางอิงถึงพรอม ๆ กัน  ใหระบุชื่อผูแตง 
      หรือชื่อสกุลผูแตงสําหรับชาวตางประเทศเรียงตามลําดับอักษร ค่ันดวยเครื่องหมาย  
      อัฒภาค (;) 
     ตัวอยาง 

   (วิกรม  เมาลานนท, 2515 : 39-48 ; เสนีย  มะดาคะกุล และ  
ทวน  วิริยาภรณ, 2518 : 123-127) 

 
 4. วิธีการอางอิงเอกสารพิเศษ 
      การอางอิงถึงเอกสารพิเศษ เชน จดหมาย จดหมายเหตุ ปาฐกถา การบรรยาย สัมภาษณ
เทป สไลด ฟลมสคริปต บทภาพยนตร รายการวิทยุ – โทรทัศน ฯลฯ  ซึ่งในสวนของบรรณานุกรมแยกไว
ตางหาก เพื่อใหทราบวาเอกสารที่อางถึงนี้เปนเอกสารพิเศษ สวนการอางอิงในวงเล็บใหระบุถึงลักษณะ
ของเอกสารนั้น ๆ เลย 
      ตัวอยาง 
       จดหมาย 
      (จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาถึงพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิโสภณ) 
      ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ 
      (กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุ, เอกสารรัชกาลที่ 4.1.ก/6 พระราชหัตถเลขาพระบาท 

     สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทูลพระปนเกลาฯ ลงวันที่  23  ธันวาคม ค.ศ. 1859) 
     ปาฐกถา  บรรยาย 
     (กมล  ประจวบเหมาะ, บรรยาย) 
    สัมภาษณ 
     (อานันท  ปนยารชุน, สัมภาษณ) 



 10

     เทป 
     (พระเทพเวที, เทปตลับ, 2532) 
     สไลด  ฟลมสคริปต และบทภาพยนตร 
     (Visit to Thailand Year, บทภาพยนตร) 
    รายการวิทยุ - โทรทัศน  
     (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, โทรทัศน “คิวซี เซอรเคิล กลยุทธการบริหารงานแบบมี 
     สวนรวม”) 
 
5.  การอางอิงจากเอกสารทุติยภูมิ หรือเอกสารที่ไมใชตนฉบับโดยตรง 
      การอางอิงจากเอกสารทุติยภูมิ หรือเอกสารที่ไมใชตนฉบับโดยตรง ใหระบุชื่อผูแตงเอกสาร

ทั้ง 2 รายการ โดยระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพและหนาที่อางอิงของเอกสารปฐมภูมิ หรือเอกสารลําดับแรก
กอนแลวจึงตามดวย “อางถึงใน” หรือ “Quoted in” แลวจึงระบุชื่อผูแตงของเอกสารทุติยภูมิ หรือ
เอกสารลําดับที่ 2 ปที่พิมพ และหนาที่อางอิง 

      ตัวอยาง 
 (Steppal, 1985 : 13 อางถึงในปรีชา  สงกิตติสุนทร, 2530 : 47) 
 
6. การอางอิงโดยการคัดลอกขอความ 

6.1 ขอความที่คัดลอกมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด ใหคัดลอกขอความในเครื่องหมาย
อัญประกาศคู “    ”  แทรกในเนื้อหาของงานวิจัย 

ตัวอยาง 
ในการบริหารราชการสวนภูมิภาคนั้นมีปญหาเกิดขึ้นอยูเสมอ ปญหาสวนหนึ่งเกิดจาก
ระบบการบริหารงาน โดยเฉพาะระเบียบตาง ๆ ดังเชนที่นิพนธ  บุญญภัทโร (2529 : 51) 
กลาวไววา “ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว มีการติดตอส่ือสารที่เปนลายลักษณ
อักษร เพื่อเปนหลักประกันในการใชกฎเกณฑ ผูปฏิบัติราชการสามารถใชดุลพินิจของตน
เองไดนอย..” 
- ถาขอความที่คัดลอกมามีขอความอื่นที่คัดลอกมาซอนอยูอีกใหใสเครื่องหมาย
อัญประกาศเดี่ยว ‘ ’ สําหรับขอความที่ซอนอยูนั้น 
6.2 ขอความที่คัดลอกมีความยาวเกินกวา 3 บรรทัดใหยกขอความที่คัดลอกมาพิมพข้ึน

บรรทัดใหม โดยยอหนาเวนระยะเขาไป 4 ตัวอักษรทุกบรรทัด กรณีที่มียอหนาในขอ
ความที่คัดลอกมาใหยอหนาเขามาอีก 2 ตัวอักษร และใหใสเครื่องหมายจุด 3 จุด 
แทนขอความที่ตัดออก 

 



 11

7. การอางอิงโดยการสรุปความ 
ใหระบุเอกสารที่อางอิงลงไปในเนื้อความที่สรุป โดยระบุแหลงอางอิงไวในวงเล็บ ตัว

เอกสารที่ตองการอางอิงมีหลายรายการใหอางอิงโดยเรียงตามลําดับตามปที่พิมพ 
ตัวอยาง 
ผูตรวจการรัฐสภาเปนสถาบันหรือองคกรที่คาดวา หากมีการจัดตั้งเปนผลสําเร็จจะเปนตัว

แทนของฝายนิติบัญญัติที่ทําหนาที่ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ขณะเดียวกันก็
เสริมบทบาทของฝายบริหารในการแกไขบรรเทาปญหาสาธารณะแกประชาชนได (ธีรภัทร  เสรีรังสรรค, 
2534)  
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การจัดทําตาราง กราฟ และภาพประกอบ 
 

1. ความสําคัญของตาราง กราฟ และภาพประกอบ 
เปนการชวยเสริมใหผูอานเขาใจเนื้อหาของรายงานไดดีข้ึน ตารางและภาพไมใชส่ิงที่แทนคํา

อธิบาย แตชวยเสริมคําอธิบายใหชัดเจนแจมแจงดีข้ึน ความสําคัญของตาราง กราฟและภาพมีดัง
นี้ 

1.1 ชวยอธิบาย  หากไมมีตาราง กราฟและภาพประกอบผูอานจะเขาใจไดยากมาก 
แตเมื่อมีตาราง กราฟและภาพประกอบ ผูอานก็เขาใจคําอธิบายไดดีข้ึน 

1.2 ชวยเนนจุดสําคัญ ในการเขียนรายงาน ผูเขียนจะมีจุดสําคัญที่ตองการเนน เชน 
ตองการเปรียบเทียบ ตองการชี้ใหเห็นความแตกตาง ตองการแสดงใหเห็นแนว
โนมในอนาคต เปนตน ตาราง กราฟและภาพประกอบมีบทบาทสําคัญมากในการ
เนนจุดสําคัญเหลานี้ 

1.3 ชวยจัดระเบียบขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลหลายอยางเปนตัวเลข สะดวกตอการ
จัดทําตารางและภาพประกอบ เพราะตารางและภาพประกอบชวยจัดระเบียบ 
ขอมูลเชิงปริมาณ สวนขอมูลที่เปนตัวเลขจํานวนมากและหลาย ๆ ตัว ยิ่งตองการ
จัดใหเปนระเบียบมากขึ้น ขอมูลที่เปนระเบียบยอมสะดวกตอการอาน และทําให
เขาใจงาย 

 
2. การจัดทําตาราง 

ตาราง คือ รูปแบบของขอมูลที่จัดเปนระเบียบ โดยจัดเปนแถวในแนวนอน (row) และ
แนวตั้ง (column) ตารางแบงเปนสองประเภท คือ ตารางแบบลําลอง (informal table) และตารางแบบ
เต็มรูป (formal table)  

2.1 ตารางแบบลําลอง  ตารางแบบลําลองมีลักษณะดังนี้ 
2.1.1 ส้ันและงาย 
2.1.2 ไมมีชื่อและเลขลําดับตาราง 
2.1.3 เปนสวนหนึ่งของคําบรรยาย จึงไมมีการตีเสน 
2.1.4 ไมจัดไวในสารบาญตาราง 

     เนื่องจากขอมูลไมมาก ผูเขียนรายงานจึงเขียนเปนสวนหนึ่งของคําบรรยาย ตัว
อยาง เชน 
      วิทยาลัยชุมชนในแคลิฟอรเนียมีจํานวน 108 แหง ข้ึนอยูกับเขตวิทยาลัยชุมชน 70 
เขต จํานวนเขตจําแนกตามจํานวนวิทยาลัยมีดังนี้ 
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เขตวิทยาลัยชุมชนที่มีวิทยาลัยเดียว  50 เขต 
เขตวิทยาลัยชุมชนที่มีสองวิทยาลัย  11 เขต 
เขตวิทยาลัยชุมชนที่มีสามวิทยาลัย    6 เขต 
เขตวิทยาลัยชุมชนที่มีส่ีวิทยาลัย     1 เขต 
เขตวิทยาลัยชุมชนที่มีหาวิทยาลัย     1 เขต 
เขตวิทยาลัยชุมชนที่มีเกาวิทยาลัย    1 เขต 
[ ที่มา : ทองอินทร  วงศโสธร  โครงสรางและการบริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

อเมริกัน : กรณีสถาบันของรัฐในรัฐแคลิฟอรเนีย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2532  หนา 4 ] 

 
2.2 ตารางแบบเต็มรูป  ตารางแบบเต็มรูปมีลักษณะตรงกันขามกับตารางแบบ 
     ลําลอง กลาวคือ มีชื่อตาราง มีเลขบอกลําดับตาราง มีการตีเสน มีชื่อตาราง   
      ปรากฏในสารบาญตาราง 

        ในการจัดทําและใชตารางประกอบการเสนอรายงาน ผูเขียนรายงานควรยึดหลัก 
      ดังนี้ 

         2.2.1 จัดทําตารางใหงาย ชัดเจน มีเหตุมีผล 
         2.2.2 ระบุชื่อตารางใหคําบรรยาย โดยทั่วไปมักจะระบุชื่อตารางกอนจะถึงตัว 

    ตาราง 
         2.2.3 จัดตารางไวใหใกลกับคําบรรยายเพื่อใหผูอานอางอิงไดสะดวก 
         2.2.4 จัดแถวและคอลัมนของตารางอยางเปนระเบียบ ผูเขียนอาจจัดแถวหรือ 
                                         คอลัมนดังนี้ 

(1) จัดตามลําดับตัวอักษร 
(2) จัดตามลําดับของเวลา 
(3) จัดตามภูมิศาสตร 
(4) จัดตามปริมาณ เชน ขอมูลมากจัดเรียงไวกอน 
(5) อ่ืน ๆ เชน จัดเรียงตามรายชื่อที่ประกาศอยางเปนทางการ 

2.2.5  ระบุหนวยการวัด เชน เปนกิโลเมตร ไมล บาท ดอลลาร หรือรอยละ ไวที่          
          ชื่อแถวหรือชื่อคอลัมน 
2.2.6  ระบุแหลงที่มา ผูเขียนจะตองระบุแหลงที่มาของตารางไวขางลางตาราง  
          ยกเวนตารางนั้นผูเขียนจัดทําเองจึงไมระบุแหลงที่มา 
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3. การจัดทํากราฟ 
กราฟ หมายถึง รูปที่ใชแสดงขอมูลเชิงสถิติ กราฟที่นิยมใชกันมาก คือ กราฟเสน (line 

graph) กราฟแทง (bar graph) กราฟวงกลม (circle graph) หรือแผนภูมิรูปพาย (pie chart) และ
กราฟรูปภาพ (picture graph)  

3.1 กราฟเสน  กราฟเสนเปนกราฟที่นิยมใชกันมาก กราฟชนิดนี้เหมาะสําหรับแสดง
ขอมูลที่เปนอนุกรมเวลา เชน คาใชจายรายเดือน สินคาสงออกรายป จํานวนนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยในแตละป เปนตน  กราฟเสนเปนกราฟที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตัวแปรตนเปนตัวแปรที่เราศึกษาตัวแปรตาม
เปนตัวแปรที่มีคาผันแปรตามตัวแปรตน 

3.2 กราฟแทง  กราฟแทงเปนกราฟที่แสดงดวยรูปแทงสี่เหลี่ยมผืนผา แตละแทงมี
ความหนาเทา ๆ กัน โดยอาจจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอน กราฟแทงมักใช
สําหรับแสดงสิ่งตอไปนี้ 

3.2.1 แสดงจํานวนของสิ่งที่ตางกันในเวลาเดียวกัน 
3.2.2 แสดงจํานวนของสิ่งที่เหมือนกันในเวลาตางกัน 
3.2.3 แสดงจํานวนของสิ่งที่ตางกันในเวลาตางกัน 

3.3 กราฟวงกลม  กราฟวงกลมหรือบางทีมักเรียกวา แผนภูมิรูปพาย (pie chart) 
เปนกราฟอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันมาก ลักษณะของกราฟเปนรูปวงกลม แบงออก
เปนสวน ๆ แตละสวนมีขนาดแตกตางกันตามคารอยละของสวนนั้น ๆ เมื่อรวมทุก
สวนเขาดวยกันก็จะได 100 สวนหรือ 100 เปอรเซ็นต กราฟวงกลมจึงมีประโยชน
ในการแสดงคารอยละของสิ่งที่ศึกษา 

3.4 กราฟรูปภาพ  กราฟรูปภาพเปนกราฟที่ปรับปรุงจากกราฟแทง กลาวคือ เปลี่ยน
รูปแทงเปนสัญลักษณหรือรูปที่เราตองการใชแทน เชน กราฟที่แสดงจํานวนผูชาย
และผูหญิง อาจใชรูปผูชายและผูหญิงแทน หลักการเขียนกราฟรูปภาพ มีดังนี้ 

3.4.1 ใชรูปหรือสัญลักษณที่อธิบายชัดเจน 
3.4.2 แตละรูปแทนแตละหนวยจํานวนที่เรากําหนด เชน แทน

จํานวนสิบ รอย พัน หรือหมื่น 
3.4.3 เมื่อจํานวนเพิ่มข้ึนก็เพิ่มจํานวนรูป ไมใชขยายรูปใหญข้ึน 

 
4. การจัดทําภาพประกอบ 

ภาพในที่นี้หมายถึง ภาพถาย (photograph) ภาพลายเสน (line drawing) แผน
ภูมิ(chart) และแผนภาพ (diagram) ในที่นี้จะกลาวเฉพาะแผนภูมิและแผนภาพ 
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4.1 แผนภูมิ หมายถึง รูปที่แสดงความสัมพันธความตอเนื่อง วิวัฒนาการและ
ลักษณะของสิ่งของและปรากฏการณตาง ๆ โดยอาศัยภาพสัญลักษณและคํา
อธิบายประกอบ นักวิชาการไดจําแนกแผนภูมิไวหลายประเภท ไดแก (1) แผนภูมิ
แบบตนไม (2) แผนภูมิแบบสายธาร (3) แผนภูมิแบบตอเนื่อง (4) แผนภูมิแบบ
องคการ (5) แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ (6) แผนภูมิแบบตาราง (7) แผนภูมิแบบ
อธิบายภาพ  (8) แผนภูมิแบบขยายสวน และแผนภูมิแบบวิวัฒนาการ  แผนภูมิ
แตละอยางมีวัตถุประสงคแตกตางกัน ผูเขียนรายงานจะตองรูจักเลือกแผนภูมิที่
เหมาะสมกับเร่ืองที่เขียน 

4.2 แผนภาพ  หมายถึง รูปที่เนนถึงความสัมพันธและการทํางานของระบบตาง ๆ 
เชน การทํางานของเครื่องจักร ระบบโทรทัศนวงจรปด ฯลฯ แผนภาพมีหลาย
ประเภท ไดแก แผนภาพลายเสน แผนภาพแบบรูปภาพ และแผนภาพแบบผสม 
นักวิชาการบางคนก็จะแบงแผนภาพเปนสี่ประเภท คือ แผนภาพแบบทอน (block 
diagram) แผนภาพแบบรูปภาพ (pictorial diagram) แผนภาพแบบแผน
ผัง(schematic diagram) และแผนภาพแบบเดินเสน (wiring diagram) การจะ
ใชแผนภาพแบบใดนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงคของผูเขียนรายงาน 
ไมวาจะเปนแผนภาพแบบใด    ความสําคัญของแผนภาพอยูที่การทําใหผูอานเขา
ใจกลไกการทํางานของระบบ ชวยใหผูอานรูวาสวนตาง ๆ ของระบบทํางานดวย
กันอยางไร 
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การจัดทําบรรณานุกรม 
 

  บรรณานุกรมในที่นี้  หมายถึงรายชื่อส่ิงพิมพหรือเอกสารที่ใชประกอบการคนควา และ
รายชื่อหนังสือนี้จะตองใหขอมูลทางการพิมพอยางครบถวนและตองเขียนหรือพิมพตามแบบมาตรฐาน
ที่กําหนด ในกรณีที่รายการในบรรณานุกรมนั้นมีไมมากนัก (ไมเกิน 30 รายการ) ผูเขียนอาจนํา
บรรณานุกรมของสิ่งพิมพภาษาไทยและสิ่งพิมพภาษาตางประเทศมาเขียนรวมกันได   โดยนํารายชื่อ
ส่ิงพิมพภาษาไทยขึ้นกอน แตถามีรายการทางบรรณานุกรมมากควรแยกออกเปนบรรณานุกรมสิ่งพิมพ
ภาษาไทยและบรรณานุกรมสิ่งพิมพภาษาตางประเทศ โดยในแตละภาษานั้นใหเรียงตามลําดับอักษร
ชื่อผูเขียนสิ่งพิมพหรือเอกสารนั้น 
  การลงรายการบรรณานุกรม 

1. การลงชื่อผูเขียน 
1.1 ใหลงชื่อผูเขียนตามธรรมเนียมนิยมที่ยึดถือกันในแตละประเทศ เชน ตัวผู

เขียนเปนชาวยุโรป และอเมริกัน ใหลงชื่อสกุลและตามดวยชื่อตัว ถาเปนชื่อ
คนไทยใหลงชื่อตัวกอน แลวจึงตามดวยชื่อสกุล (ทั้งนี้ไมวาจะมีการเขียนชื่อ
นั้นไวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตาม) 
ตัวอยาง 

  Weiss, O.H. 
  อมร  รักษาสัตย 
  Kasem Chunkao 
1.2 การลงชื่อผูเขียนไมตองใชคํานําหนานาม ยกเวนเมื่อเปนคําที่ระบุฐานันดร

ศักดิ์แหงพระราชวงศ และยศทางทหารและตํารวจซึ่งเปนยศขั้นสุดทาย แต
ใหเขียนคํานําหนานามไวหลังชื่อ 
ตัวอยาง 

 สุขุมพันธ  บริพัตร, ม.ร.ว. 
1.3 ถามีผูเขียนไมเกิน 3 คน ใหลงชื่อผูเขียนครบทั้งสามคน โดยใชคําวา “และ” 

หรือคําวา “and” หนาชื่อผูเขียนสุดทาย ถามีผูเขียนเกินกวา 3 คน ใหลง
เฉพาะชื่อผูเขียนคนแรกและตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ” หรือ “และคณะ” 
สําหรับหนังสือภาษาไทย หรือคําวา “et al” หรือ “and others” สําหรับ
หนังสือภาษาตางประเทศ 
ตัวอยาง 

 อมร  รักษาสัตย และคนอื่น ๆ 
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1.4 ในบางกรณีอาจพบวาไมมีชื่อผูเขียนระบุไวในหนังสือ และหนังสือนั้นจัดทํา
โดยหนวยงานหรือหนวยราชการ ใหนําชื่อหนวยงานนั้นมาลงแทนชื่อบุคคล 
ชื่อหนวยงานที่จะนํามาลงรายการตองเปนหนวยงานที่มีสถานภาพตั้งแต
ระดับกรมขึ้นไป ซึ่งอาจแสดงรายละเอียดของหนวยงานยอยตอลงไปอีกได
ตามสมควร 
ตัวอยาง 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน. 

 
2. การลงชื่อเรื่อง 

2.1 ใหลงชื่อเร่ืองตามหนาปกใน (Title page) ของหนังสือโดยใหคัดลอกชื่อเร่ือง
มาทั้งหมด นอกจากเปนชื่อยาวเกินไป อาจตัดขอความตอนทายออกและใช
เครื่องหมาย…..แทน 

2.2 การลงชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษใหข้ึนตนทุกคําของชื่อเร่ืองดวยตัวอักษรใหญ 
ยกเวน คํานําหนานาม (Articles), บุรพบท (Prepositions) หรือสันธาน 
(Conjunctions) 

   ถามีชื่อเร่ืองยอย (Sub-title) อยูหลังเครื่องหมายวรรคตอนก็ใหข้ึนตนอักษร
ตัวแรกของชื่อดวยอักษรตัวใหญและถาในชื่อเร่ืองมีเครื่องหมายวรรคตอนอยางไร ก็
ใหลงรายการไปตามนั้น และใหขีดเสนใตชื่อเร่ืองดวย 

2.3 การลงรายการทางการพิมพ 
2.3.1 สถานที่พิมพ ไดแก เมืองที่ต้ังของโรงพิมพหรือหนวยงานที่จัดพิมพ

หากปรากฎชื่อเมืองหลายเมืองใหลงชื่อเมืองแรกที่ปรากฏ โดยไม
ตองลงชื่อรัฐหรือประเทศ ยกเวนชื่อเมืองเหมือนกันแตคนละ
ประเทศ 

2.3.2 สํานักพิมพ ไดแก ผูพิมพผูโฆษณา สําหรับสํานักพิมพเอกชนใหลง
เฉพาะชื่อสํานักพิมพ โดยตัดคําวา บริษัท หางหุนสวน จํากัด Co., 
and  Co., Inc., Publishers Pub.Co. หรือคําที่มีความหมายเดียว
กันออก 

  กรณีที่หนังสือระบุทั้งชื่อสํานักพิมพและชื่อโรงพิมพ ใหลงเฉพาะชื่อ
สํานักพิมพ ยกเวนไมมีชื่อสํานักพิมพจึงใหนําชื่อโรงพิมพมาลง 
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สําหรับหนังสือหรือส่ิงพิมพที่มีหนวยงานเปนผูจัดทําโดยไมระบุผูแตง
ใหถือวาหนวยงานเปนผูพิมพผูโฆษณา 

             2.3.3    ถาไมปรากฎชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพใหลงรายการวา n.p. หรือ  
            ม.ป.ท.  
2.3.4 ถาไมปรากฎปที่พิมพ ใหลงรายการวา n.d. หรือ ม.ป.ป. 

 
แบบแผนการลงรายการบรรณานุกรม 
1. หนังสือใหลงรายการดังนี้ 

ชื่อผูแตง. 
   ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. จํานวนเลม. คร้ังที่พิมพ. 
   ชื่อชุดหนังสือ.สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
       ตัวอยาง 
        ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 
   2533. อุดมคติและจริยธรรมตํารวจ : หลักการและประสบการณ. 
   เอกสารรัฐประศาสนศาสตร, อันดับที่ 66. กรุงเทพ ฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

2. หนังสือแปล 
ชื่อผูแตง. 
 ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. แปลจาก. โดย. จํานวนเลม. คร้ังที่พิมพ 
       ชื่อชุดหนังสือ. สถานที่พิมพ  :  สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง 
เทยเลอร, ดับบลิว. เจ. 
  2530. การบริหารโครงการเชิงปฎิบัติ. แปลจาก  Practical  Project  
Management. 
         โดยแกว  แสงขาว. งานแปลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
        อันดับที่ 103.. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

3. บทความในหนังสือ 
ชื่อผูเขียนบทความ. 

  ปที่พิมพ.ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือ. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม. 
  จํานวนเลม. คร้ังที่พิมพ. ชื่อชุดหนังสือ. สถานที่พิมพ: 
  สํานักพิมพ. เลขหนา. 
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  ตัวอยาง 
  วรเดช  จันทรศร. 
     2532. การบริหารการเมือง. ในนิดา 32. กรุงเทพฯ : สโมสรนักศึกษา 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. หนา 1-15. 
 
       4.  บทความในสารานุกรม 
  ชื่อผูเขียน. 
    ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม. เลมที่ : เลขหนา. 
  ตัวอยาง 
  จํานง  ทองประเสริฐ 
   2532-2533. มหาวิทยาลัย. สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 22 : 
   14394-14404. 
       5. บทความในวารสาร 
                        ชื่อผูเขียน 
   ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (เดือน) : เลขหนา. 
  ตัวอยาง 
  อิสระ  สุวรรณบล. 
   2531. การจัดการภาครัฐบาล : การกาวไปสูศตวรรษที่ 90. วารสารสังคมศาสตร 
   25 (สิงหาคม) : 148-168. 
  หมายเหตุ : 

1. การเขียนชื่อของวารสาร ใหเขียนชื่อเต็มแมวาในคูมือการคนที่คัดลอกมาจะเขียน
ไวเปนชื่อยอก็ตาม เชน 

 ว. ขาราชการ ใหเขียนวา วารสารขาราชการ 
2. การเขียนปที่ของวารสาร ใหใชเลขอารบิคเสมอ หากตัวตนฉบับของวารสารใชเลข

โรมันใหเปลี่ยนตัวเลขนั้นเปนตัวเลขอารบิค 
3. การเขียนชื่อเดือนของวารสารใหเขียนดวยคําเต็ม 

- ถาวารสารนั้นมีกําหนดออกเปนรายเดือนคาบกัน ใหลงชื่อเดือนตามที่ปรากฏ
ในตัวเลม 

- ถาวารสารนั้นไมมีชื่อเดือนกํากับกําหนดเวลา แตระบุเปนชื่อฤดูหรือระบุ
หมายเลข (Number) ของวารสาร ใหลงชื่อฤดู หรือหมายเลขแทนชื่อเดือน 



 20

6. หนังสือพิมพ 
6.1 บทความในหนังสือพิมพ ใหลงรายการดังนี้ 

             ชื่อผูเขียน. 
  วัน เดือน ป. ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ. เลขหนา. 
       ตัวอยาง 
       เล็ก  พงษสมัครไทย. 

12 พฤษภาคม  2536. ปญหาการประทวงและม็อบ. มติชน. 10. 
6.2 ขาวในหนังสือพิมพ ใหลงรายการดังนี้ 

ชื่อหนังสือพิมพ. 
 วัน เดือน ป. ชื่อขาวหรือหัวขาว : หนา. 
ตัวอยาง 
สยามรัฐ. 
 10 ม.ค. 2536. การเกษตรไทยจะไปทางไหน : หนา 7. 

7. วิทยานิพนธ ใหลงรายการดังนี้ 
ชื่อผูเขียน. 

     ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. 
     ระดับการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัย. 
         ตัวอยาง 
         สมบัติ  ธํารงธัญวงศ. 
      2531. การวิเคราะหนโยบายสาธารณะเชิงประจักษ : ศึกษาปจจัยที่สงผล 

   กระทบตอนโยบายการประถมศึกษาของไทย (พ.ศ. 2523-2527).  
   วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

8. รายงานการประชุม 
8.1   รายงานการประชุมที่มีการตีพิมพเผยแพร ใหลงรายการเชนเดียวกับการลง 
        รายการบทความในหนังสือ 
        ตัวอยาง 
        ประเทือง  ทวีสิน. 
   2522. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล. ในเอกสาร
ประกอบความรูการประชุมใหญสันนิบาตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 20. ม.ป.ท. 
: สันนิบาตแหงประเทศไทย. หนา 120-131. 
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8.2   รายงานการประชุมที่ไมไดมีการตีพิมพเผยแพร ใหลงรายการดังนี้ 
        ชื่อผูเขียน. 
          ปที่พิมพ. ชื่อรายงาน. รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอรายงาน. 
        ตัวอยาง 
        Goertz, Margaret E. 

1990. Indicator System and Accountability. Paper presented 
at the Association for Public Policy Analysis and Management 
Annual Conference. Arlington, Va. 

9. เอกสารที่ไมไดมีการตีพิมพเผยแพร ประเภทเอกสารอัดสําเนา เอกสารที่มีการ
ถายสําเนาหรือจุลสารใหลงรายการเชนเดียวกับหนังสือ แตใหวงเล็บคําวา (อัด
สําเนา) / (Mimeographed) หรือ (พิมพดีด) / (Typewritten)  แลวแตกรณีไวทาย
รายการเอกสาร 

      ตัวอยาง 
      ปุระชัย  เปยมสมบูรณ. 

2533. อุดมคติและจริยธรรมตํารวจ : หลักการและประสบการณ. 
(อัดสําเนา) เอกสารรัฐประศาสนศาสตร  อันดับที่ 66. กรุงเทพ ฯ : 
คณะ รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

10. เอกสารพิเศษ 
เอกสารพิเศษอื่น ๆ เชน จดหมาย อนุทิน บันทึก เอกสารจดหมาย

เหตุ สมุดขอย ใบลาน จารึก ซึ่งนํามาใชประกอบการคนควานั้น ไมมีแบบแผน
การลงรายการที่แนนอน เปนแตเพียงมีหลักเกณฑอยางกวาง ๆ วาใหระบุราย
ละเอียดใหมากพอที่จะระบุลักษณะและที่มาของเอกสารนั้นได 

         ตัวอยาง 
       สํานักนายกรัฐมนตรี. 

2530. การเจรจาตกลงกับญ่ีปุนเกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจการเงินและ 
การคา จากแฟมเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติ เลขที่ หจช. 
เอกสาร สร. 0201/13/30. 

 
11. การสัมภาษณ 

 ชื่อผูใหสัมภาษณ. วัน เดือน ป  ตําแหนงของผูใหสัมภาษณ รายละเอียดของ
การสัมภาษณ 
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      ตัวอยาง 
  จรัล  อจลภูติ. 

2532. 10  เมษายน. รองผูวาดานวิชาการและวางแผน การ 
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  สัมภาษณ. 

12. เอกสารภาษาตางประเทศ 
         ถาตองอางอิงเอกสารภาษาตางประเทศอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เชนภาษา

ฝร่ังเศส ภาษาสเปน หรือภาษาอื่น ๆ ที่สามารถพิมพไดดวยตัวอักษรปกติ ใหพิมพราย
การทางบรรณานุกรมดวยภาษาเดิมนั้น ถาภาษาเดิมใชตัวอักษรอยางอื่น ๆ ที่ไม
สามารถพิมพออกมาได ใหแปลรายการทางบรรณานุกรมเปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้ง
ระบุภาษาของเอกสารไวในวงเล็บทายรายการ 

        ตัวอยาง 
     1989. Protection of the Environment from Industrial Handicraft  
      Installations. Athens : A.N. Sakkoulas Editions. (In Greek) 

13. สื่อที่เปนโสตทัศนวัสดุ 
                  ส่ือไมตีพิมพซึ่งเปนโสตทัศนวัสดุ ใหลงรายการโดยใชแบบแผนเดียวกับการลงราย  
            การหนังสือ แตใหระบุประเภทของสื่อนั้นโดยใสคําที่ระบุประเภทไวในวงเล็บตอทาย 
            ชื่อเร่ือง 

        ตัวอยาง 
     สมาพันธประชาธิปไตย 
    2535. ตนกลาประชาธิปไตย (เทปโทรทัศน) กรุงเทพ ฯ : สมาพันธ 

    ประชาธิปไตย. 
14. การอางอิงแหลงสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส 

วิธีการอางอิงแหลงสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส เปาหมายสําคัญของการอางอิง 
เพื่อเปนการใหเกียรติแกเจาของงานที่ผูวิจัยใชอางอิงและบอกแหลงที่มาของขอมูลให
ผูอานสามารถติดตามหาอานรายละเอียดได 

ขอมูลทางบรรรณานุกรมที่จะระบุ หากพบวาสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกสมี
ตนฉบับที่เปนสิ่งพิมพควบคูกัน ก็ใหใชหลักการอางอิงแบบสื่อส่ิงพิมพนั้น ๆ และบอก
รายละเอียดเพิ่มเติมวาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทใดแลวใหระบุสถานที่มาของสาร
สนเทศแตละชิ้น โดยไมตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พิมพและสํานักพิมพ  หาก
ไมมีการระบุปที่พิมพใหบอกวัน เดือน ปที่คนสารสนเทศดวย โดยใสไวหลังรายการชื่อ
ผูแตง 
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  แบบแผนการเขียนบรรณานุกรมของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
  ผูรับผิดชอบหลัก (Author / Editor) 
   1. ใหระบุผูรับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการในการสรางแฟมขอมูลหรือ 
                        โปรแกรมคอมพิวเตอรในตําแหนงผูแตง 
   2. วิธีการเขียนชื่อใชหลักเดียวกับการเขียนชื่อผูแตง 
  ปที่จัดทํา (Year) 
   หมายถึงปที่เผยแพรแฟมขอมูลหรือปที่สรางโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีปที่ 
                        จัดทําใหใช (No date) 

ชื่อแฟมหรือชื่อโปรแกรม (Title) 
1. ระบุชื่อแฟมขอมูลหรือปที่สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะเดียวกับ 

ชื่อเร่ืองหนังสือ 
2. ถาแฟมขอมูลไมใชชื่อเร่ือง ใหเขียนคําอธิบายเนื้อหาของแฟมขอมูลไวใน 

                         วงเล็บ รวมถึงปที่รวบรวมขอมูล 
ประเภทของสื่อที่เขาถึง 

  [Online]  [Computer] 
  [CD-ROM]  [Computer Software] 

สถานที่ผลิตและชื่อผูผลิตหรือเผยแพร (Producer) 
1. ระบุสถานที่และชื่อผูผลิต (บุคคลหรือองคการ) ที่บันทึกขอมูลหรือจัดทํา 

                        โปรแกรมคอมพิวเตอร 
   2. ในกรณีของแฟมขอมูลอาจจะระบุชื่อบุคคล หรือองคการผูจัดทําและเผย

แพรซึ่งสามารถติดตอขอสําเนาขอมูลไดโดยวงเล็บหนาที่ของบุคคลหรือองคกร 
(Producer) หรือ (Distributor) แลวแตกรณี 

   
14.1 การอางอิงเอกสารทั้งฉบับ 

          การอางอิงแหลงสารสนเทศที่เปนฐานขอมูลทั้งฉบับ (Full – text database) มี 
รูปแบบการอางอิงและรายละเอียดในการเขียนบรรณานุกรม  ดังนี้ 

ชื่อผูแตง./ปที่พิมพ./ชื่อเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./ที่มา : สถานที่มาของสารสนเทศ
Author./date./Title of work/[Online]./Available :/Specify.path 

ตัวอยาง 
       Chew, J.J. 1991. Internet work mail guide [Online]. Available e – mail  

: COMSERVE@PRIECS Message : Get NETWORK GUIDE 
       Moreno, E.M. 1993. Healthy families make healthy babies. World  
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Health [Online]. 46, no. 3 : 23-26. Available : Dialog File :IAC 
(sm) magazine Database (TM) (147) Item : 03899824 

  14.2 การอางอิงบทหนึ่งของงานฉบับเต็ม 
          ชื่อผูแตง./ปที่พิมพ./ชื่อเร่ืองของบท./ใน/ชื่อเรื่องของงานฉบับเต็ม/[ประเภท 

วัสดุ]./ที่มา : ที่มาของสารสนเทศ 
        Author./date./Title of chapter./In/Title of full work/[Online]./Available  

:/Specify path 
ตัวอยาง 
       Apple Introduces Quickring. 1992 (May, 11). In Dow Jone News  

[Online]. Available : DowJones News / Retrieval Services File  
: QUICK 

       Deel, N. 1992. Main sources for the text of United States treaties. In  
Georgia State University, College of Law Library, Revision of 
treaties guide [Online]. Availables e – mail : law – lib% 
liberty.uc.wlu.edu 

  14.3 การอางอิงบทความจากวารสารออนไลน 
                                 ชื่อผูแตง./ปพิมพ./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร/[ประเภทวัสดุ],ปที่ออก,/ฉบับที่ 

ออก :/เลขหนา./ที่มา :/สถานที่มาของสารสนเทศ 
           Author./Year./Article title./Journal title/[Type of edium],/Volume,/issue 

number : / paging if given./Available :/give information 
sufficient for retrieval of article form supplier 

  ตัวอยาง 
Overby,J.M.1996. Ozone brings better bottled water. Water  

Technology [Online], 19, no. 5 : 62-64. Abstract from Dialog 
File : Water Resources Abstracts (117) Item : 00798344 

14.4   การอางอิงวิทยานิพนธฉบับเต็ม 
  ชื่อผูแตง./ปพิมพ./ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ/(ระดับวิทยานิพนธ),/(ชื่อสถาบัน),/ 
  [ประเภทวัสดุ]./ที่มา :/แหลงที่มาของสารสนเทศ 
  Author,/date./Title of thesis/dissertation/(Master’s thesis)/Doctoral 

dissertation,/ University),/[Type of Medium]./Available 
:/Specify path 
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           ตัวอยาง  
          Stranglove, M.1992. Patron – client dynamics in Flarius Josephus  

VITA : A cross – disciplinary analysis (Master’s theses,  
University of Ottawa, Canada) [Online]. Available : FTP : 
137.122.6.16 Directory : pub/religion File : Josephus.Zip 

14.5  การอางอิงสารสังเขปวิทยานิพนธจากซีดีรอม 
 ชื่อผูแตง./ปพิมพ./ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/(ระดับวิทยานิพนธ)./Abstract from  
  :/แหลงที่มาของสารสนเทศ 

                  Author./date./Title of thesis/dissertation/[Type of Medium]./Abstract from 
     :/Source and retrieval number 
         ตัวอยาง 
         Bower,D.L.1993. Employee assistant programs supervisory referrals : 
    characteristics of referring and nonreferring supervisors [CD- 
    ROM]. Abstract from : Proquest File : Dissertation Abstract  

Item : 9315947 
  14.6  การอางอิงขอมูลจากบริการสารสนเทศอื่น ๆ บนอินเตอรเน็ท 

  ชื่อผูแตง./ปพิมพ./(เดือน, วันที่).ชื่อเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./ที่มา :/ที่มาของ 
สารสนเทศ 

Author./Year/(month, day)./Title of Work/[Online]./Available URL 
:/Specify path 
 

           14.6.1 การอางอิงขอมูลเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web) 
          ตัวอยาง 

           Pioch, Nicholas.1995 (August, 21). All you ever wanted to know 
     about the Web Museum [Online]. Available URL : 
        http://sunsite.unc.edu/wrn/about/ 

14.6.2 ขอมูลจาก USENET 
Palo,G.1993 (January, 7). The Taj Mahal is a Hindu temple 

(discussion) [Online]. Available e-mail : USENET 
Newsgroup : soc.history 
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                  14.6.3 ขอมูลจากบริการสารสนเทศอื่น ๆ 
                    Kirk-Othmer online, 3d ed. [Online]. 1984. Available : Knowledge 
     Index File : Kirk-Othmer (CHEMS) 
  14.7  การอางอิงโปรแกรมคอมพิวเตอร 
           แบบ 1  ชื่อผูไดรับลิขสิทธิ์ (ถามี)./ปพิมพ./ชื่อโปรแกรมหรือชื่อคอมพิวเตอร/ 
            [ประเภทของสื่อ]./สถานที่ :/ชื่อผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย. 

  ตัวอยาง 
Miller,M.E.1993. The Interactive Tester (Version 40) [Computer    

Software]. West Minster, CA : Psytek Services.  
           แบบ 2 ชื่อโปรแกรม/[ประเภทของสื่อ]./ปพิมพ./สถานที่ :/ชื่อผูผลิต. 
           ตัวอยาง 
         Bender report [Computer software].1993.Melburne,FL : Psychometric 
    Software. 
  14.8  การอางอิงไปรษณียบัตรอิเล็กทรอนิกส (Personal Electronic 
          Communications (E-mail)) 
           Sender (Sender’s E-mail address). (Year, Month day). Subject of  Message. 
    E-mail to recipient (Recipient’s E-mail Address) 
           ตัวอยาง 
           Day, martha (MDAYC sage.uvm.edu). (1995,July 30). Review of film Bad  

  Licetenant. E-maill to Xiali (XLI @ moose.uvm.edu) 
14.9 การอางอิงบัญชีอภิปราย (Discussion List Message) 

Author. (Year, Month day). Subject of message. Discussion List [Type  
of medium]. Available E-mail : DISCUSSION LIST @ E-mail 
address [Access date]. 

           Author. (Year, Month day). Subject of message. Discussion List [Type  
of medium]. Available E-mail : LISTSERV @ E-mail address/ 
Get [Access date]. 

           ตัวอยาง 
           RRECOME. (1995, April 1). Top ten rules of film criticism. Discussions  

on All forms of Cinema [Online]. Available E-mail : CINEMAL 
@ american.edu/[1995, April 1]. 
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           Discussions on All Forms of Cinema[Online]. Available E – mail : 
LISTSERV @ american.edu/Get cinema – 1 log 9504A[1995, 
August1]. 

15. การอางอิงซอน คือ การอางอิงผลงานของบุคคลอื่นโดยไมไดคนความาจาก
เอกสารตนฉบับโดยตรง แตไปคนควาจากผูที่นํามาอางอิงไว ใหลงรายการตามหลัก
เกณฑปกติแลว แตประเภทสิ่งพิมพและเพิ่มเติมรายละเอียด  ดังนี้ 
      รายการบรรณานุกรมของเจาของผลงาน (ถาไมมีรายการครบถวนใหลงเฉพาะชื่อ
ผูเขียน) Quote in หรือ อางถึงในรายการบรรณานุกรมของหนังสือเลมที่คนความา 
     ตัวอยาง 
     สายสุรี  จุติกุล. 

2529. บันทึกสังคมไทย 2528. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. อางถึงใน ณัฐไชย  
ตันติสุข. 2534. แนวทางของครอบครัวไทยและยุทธศาสตรในการ
สรางความมั่นคงของครอบครัว. วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร 
6 (มกราคม – ธันวาคม) : 104-137. 

     หรือ 
     สายสุรี  จุติกุล. 

2529. อางถึงใน ณัฐไชย  ตันติสุข. 2534. แนวทางของครอบครัวไทย
และยุทธศาสตรในการสรางความมั่นคงของครอบครัว. วารสาร
สังคมสงเคราะหศาสตร 6 (มกราคม – ธันวาคม) : 104-137. 
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การจัดทําภาคผนวก 

  ภาคผนวก คือ สวนที่เกี่ยวของกับรายงาน แตไมใชเนื้อหาของรายงาน เปนสวนที่นํา
มาเพิ่มข้ึนในตอนทายเพื่อชวยผูอานใหเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น 
  ภาคผนวกจะมีหรือไม แลวแตความจําเปน ถามีตองจัดไวในหนาตอไปจาก
บรรณานุกรม ภาคผนวกนี้มีไวสําหรับเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูล อัญประภาษขนาดยาว 
แบบสอบถาม และอื่น ๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนความรูแกผูอาน การที่ตองจัดขอความบางอยางไวในภาค
ผนวกนั้นก็เพื่อปองกันมิใหเนื้อเร่ืองของรายงานสับสนเกินไป 
  ประวัติยอของผูวิจัย จะจัดอยูตอนทายของภาคผนวก โดยจะกลาวถึงรายละเอียด
สวนตัวบางประการของผูวิจัย ที่จะเปนประโยชนตอผูอ่ืนที่ตองการติดตอกับผูวิจัย 
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การจัดพิมพรายงาน 
 

1. สวนประกอบของเอกสารรายงานผลการวิจัย 
รายงานผลการวิจัย จะมีสวนประกอบที่สําคัญ   3  สวน คือ 

- สวนประกอบตอนตน 
- สวนเนื้อความ 
- สวนอางอิง 

1.1 สวนประกอบตอนตน 
สวนประกอบตอนตน หมายถึง ขอความที่ปรากฏบนปกนอกไปจนถึงหนาแรกของสวนเนื้อ

ความ  ไดแกรายละเอียดเกี่ยวกับผูจัดทําและที่มาของรายงานนั้น ตลอดจนระบุรายละเอียดเกี่ยว
กับสารบัญประเภทตาง ๆ อีกดวย  สวนประกอบตอนตนนี้  ไดแก 

1.1.1 ปกนอก ขอความที่จะตองปรากฏ ไดแก ชื่อเร่ืองหรือชื่องานวิจัย ในกรณีที่มีภาษา
อังกฤษใหระบุไวดวย  นอกจากนี้จะตองระบุชื่อผูวิจัย  ชื่อคณะสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย หรือหนวยงานที่ทําวิจัย และปที่จัดทํา อนึ่ง ถาเปนสิ่งพิมพที่มีการพิมพ
เผยแพร ใหระบุเลขสากลประจําหนังสือ และใหเพิ่มชื่อเจาของทุนหรือที่มาของ
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย  ดวย 

1.1.2 หนาปกใน คือ หนาที่ระบุรายละเอียดของการจัดทําและการนําเสนอรายงาน ตลอด
จนรายละเอียดทางการพิมพอ่ืน ๆ  นับวาเปนหนาที่สําคัญยิ่งในการบันทึกรายการ
ทางบรรณานุกรม  และเปนแหลงที่มาของขอมูลสําหรับการเขียนรายการอางอิงและ
บรรณานุกรมสําหรับผูที่จะนํารายงานนั้นไปใชคนควา หนาปกในจะตองมีขอความ
เหมือนปกนอก   

1.1.3 บทคัดยอ ผูเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอของรายงานที่นําเสนอ ถานําเสนอราย
งานเปนภาษาไทย ก็ควรมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในบทคัดยอให
ระบุวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสังเขป  โดยใหเขียนบท
คัดยออยางกระชับและชัดเจนโดยไมตองมีการระบุหรืออางอิงเอกสารใด ๆ  บทคัดยอ
นี้ไมควรมีความยาวเกิน  1 หนา 

1.1.4 คํานํา หรือกิตติกรรมประกาศ  คือ ขอความที่กลาวขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือหรือให
การสนับสนุนในการเสนอรายงานนั้น  ใหเขียนไวถัดจากบทคัดยอและมีความยาวไม
เกิน  1  หนา 
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1.1.5 หนาสารบัญ  ถามีสารบัญหลายประเภท  ใหเรียงลําดับ ดังนี้ 
- สารบัญ 
- สารบัญตาราง 
- สารบัญภาพ 
- สารบัญแผนภูมิ 
- สารบัญภาคผนวก 

ขอความที่ใชเปนชื่อบท ชื่อตาราง ชื่อภาพ หรือชื่อแผนภูมิที่ปรากฏในหนาสารบัญกับที่ปรากฏ
ในเนื้อเร่ืองจะตองเปนชื่อเดียวกัน มีขอความตรงกันและใชตัวสะกดเหมือนกัน 

 

1.2 สวนเนื้อความ 
เนื้อความของรายงานควรแบงออกเปน  3 สวน คือ บทนํา สวนเนื้อเร่ือง และภาคผนวก 

บทนํา กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของเรื่องหรือปญหาที่นํามาวิจัยและคน
ควา วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย  วิธีการวิจัยโดยสังเขป และประโยชนที่จะไดรับจาก
การวิจัย 

สวนเนื้อเร่ือง ไดแก ใจความหรือสาระที่ผูวิจัยหรือผูเขียนตองการนําเสนอ ซึ่งควรเริ่ม
ตนดวยการกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการศึกษาวิจัยโดยละเอียด แลวเขาสูเนื้อหาของผลการ
วิจัย บทสุดทายควรเปนบทสรุปและ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองหรือปญหานั้น 

ภาคผนวก คือ การนําขอความหรือตารางในสวนที่เปนรายละเอียดมาไว 

1.3 สวนอางอิง 
ไดแก บรรณานุกรมของเอกสารหรือที่มาของแหลงขอมูลที่ใชประกอบการวิจัย 

2. การพิมพรายงาน 
2.1 กระดาษที่ใชพิมพและตัวพิมพ 

ใหใชกระดาษขนาด  A4 ไมมีเสนบรรทัด ใชพิมพหนาเดียว สวนในการพิมพใหใช
เครื่องคอมพิวเตอร ตัวพิมพตองคมชัดและอานงายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีของตัวอักษรที่
พิมพตองเปนสีดําเทานั้น 

การวางหนา 
1. การเวนที่วางริมขอบกระดาษ 

1.1 การขึ้นบทใหม ถาเปนการขึ้นบทใหมใหเวนเนื้อหาที่ดานบนของขอบ
กระดาษ  2 นิ้ว เวนที่ขอบซายมือ 1 ½ นิ้ว ขอบขวามือและขอบลาง  1  นิ้ว 
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การพิมพชื่อบทใหพิมพกลางหนากระดาษ โดยบรรทัดแรกพิมพบทที่… แลว
เวนลงมา จึงพิมพชื่อบทโดยกําหนดขอความของชื่อบทใหอยูกลางหนา
กระดาษ ถาไมสามารถพิมพชื่อลงในบรรทัดเดียว ใหพิมพชื่อบทตอลงมาใน
บรรทัดถัดไป 

1.2 การพิมพขอความในหนาถัดไป ในหนาถัดไปใหกําหนดกรอบหนา โดยเวนที่
วางจากขอบบน 1 ½ นิ้ว เวนที่วางจากขอบซาย 1 ½ นิ้ว เวนที่วางขอบ
ขวามือและขอบลาง 1 นิ้ว 

2.2 การจัดลําดับเลขหนาและลําดับหัวขอในบท 
การจัดลําดับเลขหนา ไมตองกําหนดเลขหนาสําหรับปกใน และสวนแรกที่ไม

ใชเนื้อความ ไดแก บทคัดยอ  คํานําหรือกิตติกรรมประกาศ สารบัญ ใหใชอักษร
ภาษาไทย (ก,ข,ค) กํากับเลขหนา สวนหนาเนื้อหาซ่ึงเริ่มจากบทนําใหใชเลขอารบิค
กํากับ การพิมพเลขหนาใหพิมพไวกลางหนากระดาษตอนบน โดยเวนจากขอบ
กระดาษดานบนสุด 1 นิ้ว สําหรับหนาแรกของปก ภาคผนวกและสวนอางอิงไมตองลง
เลขหนากํากับแตใหนับเลขหนารวมไปดวย 

การจัดลําดับหัวขอในบท  เมื่อผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาสาระแบงบทและตอนตาง ๆ 
เรียบรอยแลว เมื่อจะเรียบเรียงใหแบงเนื้อหาภายในบทออกเปนหัวขอตาง ๆ โดยใชวิธีใดวิธี
หนึ่ง ดังนี้ 
1. ใชตัวอักษรสลับกับตัวเลขในการกํากับชื่อหัวขอ 

ตัวอยาง 
 

ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ก. ปจจัยดานนโยบาย 

1. ความสอดคลองของนโยบายตอสภาพปญหา 
2. ความชัดเจนของนโยบาย 
ก. การลําดับวัตถุประสงค 
ข. การจัดสรรทรัพยากร 
ค. การมอบหมายงาน 
ง. เกณฑการตัดสินใจ 

ข. ปจจัยดานองคกร 
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2. ใชตัวเลขกํากับหัวขอยอยในบทอยางเดียว 
 

ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
1. ปจจัยดานนโยบาย 

 1.1   ความสอดคลองของนโยบายตอสภาพปญหา 
1.2 ความชัดเจนของนโยบาย 

1.2.1 การลําดับวัตถุประสงค 
1.2.2 การจัดสรรทรัพยากร 
1.2.3 การมอบหมายงาน 
1.2.4 เกณฑการตัดสินใจ 

2. ปจจัยดานองคกร 
 

การพิมพหนาสารบัญ 
  การพิมพหนาแรกของสารบัญใหใชหลักเกณฑของการขึ้นบทใหม        

การพิมพตาราง ภาพ แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
  ขนาดของตาราง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ จะตองสามารถบรรจุลงไดภายใน
กรอบการกําหนดของการวางหนา หากตารางมีขนาดใหญหรือยาวกวากรอบหนาใหถายยอลง  โดย
คุณภาพของตารางหรือรูปภาพที่ถายจะตองชัดเจนและอานงาย หากตารางมีความยาวเกินที่จะพิมพ
ลงในหนาเดียวใหข้ึนหนาใหมได 
  ตารางทุกตารางควรมีชื่อตารางกําหนด ชื่อที่พิมพไวในสวนของสารบัญตารางและชื่อ
ในตัวตารางจะตองตรงกันทั้งถอยคําและตัวสะกด  ในกรณีที่มีการแบงเนื้อหาภายในบทออกเปนหัวขอ
ยอยและมีหมายเลขกํากับหัวขออาจกําหนดหมายเลขประจําตารางใหตรงกับหัวขอได  รูปแบบของตา
รางควรเปนรูปแบบเดียวกันทุกตารางในทุกบท 

  การพิมพสวนอางอิง 
1. แบบแผนของการลงรายการทางบรรณานุกรมใหพิมพตามที่ไดระบุไวในสวนรูป

แบบการเขียนบรรณานุกรม 
2. การพิมพรายการทางบรรณานุกรมแตละรายการ  ถาพิมพหลังจากเครื่องหมาย

มหัพภาค (.) ใหเวน  2 ระยะ สวนการพิมพหลังเครื่องหมายอื่น ๆ ใหเวน  1  ระยะ 
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      ชื่อผูแตง 
 ปที่พิมพ .// ชื่อหนังสือ.//คร้ังที่พิมพ.//ชื่อชุด.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
3. ชื่อหนังสือและชื่อวารสาร จะตองขีดเสนใตหรือพิมพดวยอักษรหนาหนักเปน

พิเศษ 
4. ถาไมสามารถพิมพรายการบรรณานุกรมจบลงในบรรทัดเดียวกัน  บรรทัดตอไปให

เวนเขามา  8  ระยะตัวอักษร 
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