1

RE

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คู่มือการพิมพ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
พ.ศ. 2562

ฝ่ ายวิชาการ
มกราคม 2562

2

คู่มือการพิมพ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
พ.ศ. 2562

ฝ่ ายวิชาการ
มกราคม 2562

3

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ฉบับที่ มกธ พิเศษ /2562
เรื่ อง คู่มือการพิมพ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ พ.ศ. 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิการจัดการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 นั้น จําเป็ นจะต้องปรับการพิมพ์รายงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
สารนิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับรู ปแบบการพิมพ์ส่วนหน้ารายงานการวิจยั ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิการ
จัดการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ทําประกาศฉบับนี้ข้ ึน
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า เรื่ อง คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ พ.ศ.
2562
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกรู ปแบบการพิมพ์รายงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศฉบับ พ.ศ. 2555
เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับรู ปแบบของปกนอกปกรองภาษาไทย ปกรองภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษกิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ จํานวนบทที่และ
รู ปแบบการพิมพ์ การเสนอสาระ การใส่ หมายเลขหัวเรื่ องใหญ่ หัวเรื่ องย่อย และหัวข้อย่อย หมายเลข
ภาพ แผนผัง แผนภูมิและตาราง การนําเสนอตารางวิเคราะห์ขอ้ มูล ตําแหน่งบรรณานุกรม องค์ประกอบ
ของภาคผนวก และข้อมูลผูว้ จิ ยั และให้ใช้รูปแบบใน “คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสาร
นิพนธ์พ.ศ. 2562” แทน
ข้อ 4 ให้รายงานการวิจยั ประกอบด้วยอย่างน้อย 5 บท โดยมีเนื้อหาครอบคลุม บทนํา การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาํ เนินการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั และสรุ ป
การวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ส่ วนงานวิจยั เฉพาะศาสตร์ อาจมีองค์ประกอบและจํานวนบทที่ต่างจากนี้ได้
ข้อ 5 บรรณานุกรมและสิ่ งอ้างอิง ให้ใส่ ไว้หลังบทสุดท้ายของรายงานการวิจยั ตามด้วย
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ข้อ 6 ให้ทุกบทที่ มีระบบหมายเลขกํากับโดยใช้หมายเลขบทที่นาํ เช่น ในบทที่ 1 บทนํา 1.1
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา 1.2 วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นต้น
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ข้อ 7 หมายเลขรู ปภาพและหมายเลขตารางให้นบั ใหม่ทุกบทที่ โดยใช้หมายเลขบทนําและตาม
ด้วยหมายเลขภาพที่ หรื อตารางที่ เช่น ภาพที่ 2-1 หรื อ ภาพที่ 2.1 ตารางที่ 4-1 หรื อ ตารางที่ 4.1 แต่ตอ้ ง
เหมือนกันทั้งเล่ม
ข้อ 8 รายงานวิจยั เล่มใด ที่ผา่ นการตรวจรู ปแบบ ตามรู ปแบบเดิมก่อนวันที่รูปแบบใหม่
ประกาศใช้ ให้ถือว่าใช้ได้ตามประกาศนี้
ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
ลงชื่อ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิ กลุ )
อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

หมายเหตุ สีปกเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
สีฟ้าเข้ม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
สีเขียวเข้ม
คณะดุริยางคศาสตร์
สีน้ําเงิน
คณะนิติศาสตร์
สีกรมท่า
คณะรัฐศาสตร์
สีแดงเลือดนก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สีเขียว
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สีแดงเลือดหมู
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คํานํา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิการจัดการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
1 สิ งหาคม 2558นั้น จําเป็ นจะต้องปรับการพิมพ์รายงานวิจยั ดุษณี นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ในส่ วนที่เกี่ยวกับรู ปแบบการพิมพ์ส่วนหน้ารายงานการวิจยั ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิการจัดการ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ทํา “คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสาร
นิพนธ์ พ.ศ. 2562” ขึ้น
คู่มือการเขียนรายงานการวิจยั ครอบคลุมปกนอก ปกรองภาษาไทย ปกรองภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ
จํานวนบทและรู ปแบบการพิมพ์ การเสนอสาระ การอ้างอิงและบรรณานุกรม องค์ประกอบของ
ภาคผนวก และข้อมูลผูว้ จิ ยั สําหรับรายงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ขอให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอ่านคู่มือการพิมพ์รูปแบบส่วนหน้ารายงาน
วิจยั ฉบับนี้ เพือ่ ให้เกิดแนวคิดและภาพรวมของการจัดบัณฑิตศึกษาที่เป็ นสากล เพราะบางข้อปฏิบตั ิเป็ น
แนวคิดใหม่ อาจแตกต่างจากที่นกั วิชาการไทยเคยปฏิบตั ิและคุน้ เคย
ขอขอบคุณ ฝ่ ายวิชาการที่ได้ยกร่ างคู่มือคู่มือการพิมพ์งานวิจยั ฉบับนี้ และหวังว่า การจัดการ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรการศึกษาและคณะวิชาต่างๆ จะดําเนินไปอย่างมีมาตรฐานและแนวทาง
เดียวกัน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิ กลุ
อธิ การบดี
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บทที่ 1

รู ปแบบปกนอกและปกรอง
เพื่อความเป็ นระเบียบและอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน มหาวิทยาลัยกําหนดรู ปแบบปกนอก ปกรอง ใบ
อนุมตั ิผลการสอบ บทคัดย่อ การพิมพ์หวั ข้อ และเนื้อหา ตามที่กาํ หนดในบทที่ 8 นี้
ส่ วนการย่อหน้าซ้ายขวา ล่างบน ที่มิได้กาํ หนดในคู่มือนี้ ให้ถือตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม
การลงเลขหน้าตั้งแต่หน้าบทคัดย่อภาษาไทยจนถึงหน้าสารบัญภาพ ให้ใช้หมายเลขด้วย
อักษรไทย ก ข ค ง ตั้งแต่หน้าบทที่ จนถึงหน้าสุดท้ายให้ใช้เลขอารบิค 1 2 3 4 5 …
เลขแสดงจํานวนให้ใช้เลขอารบิค 1 2 3 4 5 …

1.1 รูปแบบปกนอก
รู ปแบบปกนอกให้ทกุ ข้อความอยูก่ ลางหน้ากระดาษ โดยมีขอ้ ความเรี ยงลําดับ ประเภท และขนาดอักษร
อังนี้
1) ตรามหาวิทยาลัย
2) ชื่องานวิจยั ภาษาไทย
3) ชื่องานวิจยั ภาษาอังกฤษตัวใหญ่
4) ชื่อผูว้ ิจยั ไม่ตอ้ งขึ้นต้นด้วยนาย นาง นางสาว
5) ข้อความ “งานวิจยั (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริ ญญา (ชื่อปริ ญญา) สาขา (ชื่อสาขาวิชา) ”
6) ภาควิชา (ถ้ามี) คณะวิชา
7) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
8) ปี การศึกษา
9) ข้อความ “ลิขสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี”
โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบ 1
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เอกเสารแนบ 1 ตัวอย่างปกนอก พิมพ์บนปกแข็งแลกซีน

แบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะการวิจยั ของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุ ธาทิพย์ ทัว่ จบ

ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปี การศึกษา 2555
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ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
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1.2 รูปแบบปกรองภาษาไทย
รู ปแบบปกรอง ให้ทุกข้อความอยูก่ ลางหน้ากระดาษ โดยมีขอ้ ความเรี ยงลําดับ ประเภท และขนาดอักษร
ดังนี้
1) ตรามหาวิทยาลัย
2) ชื่องานวิจยั ภาษาไทย
3) ชื่องานวิจยั ภาษาอังกฤษตัวใหญ่
4) ชื่อผูว้ ิจยั ไม่ตอ้ งขึ้นต้นด้วยนาย นาง นางสาว
5) ข้อความ “งานวิจยั (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริ ญญา (ชื่อปริ ญญา) สาขา (ชื่อสาขาวิชา) ”
6) ภาควิชา (ถ้ามี) คณะวิชา
7) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
8) ปี การศึกษา
9) ข้อความ “ลิขสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี”
โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบ 2

1.3 รูปแบบปกรองภาษาอังกฤษ
Format of Secondary Cover Page

รู ปแบบปกรองภาษาอังกฤษ ให้ทุกข้อความอยูก่ ลางหน้ากระดาษ โดยมีขอ้ ความเรี ยงลําดับ ประเภท
และขนาดอักษรเป็ นภาษาอังกฤษดังนี้
1) University Crest
2) Research title in capital letters
3) Name of Researcher (without Miss, Mrs, and Mrs)
4) The statement (centered): A (Name of Research work) Submitted in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of …. (Major or Area of
Specialization in different line)
5) Department and Faculty or School
6) Bangkok Thonburi University
7) Copyright of Bangkok Thonburi University

โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างปกรองภาษาไทย ไม่มีตรามหาวิทยาลัย

แบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะการวิจยั ของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุ ธาทิพย์ ทัว่ จบ

ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปี การศึกษา 2555
ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
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เอกสารแนบ 3 ตัวอย่างปกรองภาษาอังกฤษ ไม่มีตรามหาวิทยาลัย

A RESEARCH COMPETENCY DEVELOPMENT MODEL FOR
YOUNG UNIVERSITY INSTRUCTORS IN
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Sutatip Tuachob

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of

Doctor of Education
Educational Administration

Faculty of Education, Bangkokthonburi University
Academic Year 2012
Copyright of Bangkokthonburi University
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บทที่ 2

หน้ าอนุมตั ผิ ลการสอบ
2.1 รูปแบบใบอนุมัติผลการสอบ
ใบอนุมตั ิผลการสอบให้ประกอบด้วยข้อความที่ที่กาํ หนด ตามด้วยการลงนามของประธานที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการสอบ กรรมการสอบ คณบดี และรองอธิ การบดีที่กาํ กับดูแลบัณฑิตวิทยาลัย

2.2 รูปแบบหน้ าอนุมัตดิ ุษฎีนิพนธ์
หน้าอนุมตั ิดุษฎีนิพนธ์ ให้ประกอบด้วย
1) ชื่อดุษฎีนิพนธ์ ให้พิมพ์กลางให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัดบรรทัดตามความเหมาะสม สวยงาม
(ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า ชื่อดุษฎีนิพนธ์)
2) ชื่อผูว้ ิจยั ให้ใส่ นาย นาง นางสาว กลางหน้ากระดาษ (ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า ชื่อผูว้ ิจยั )
3) ชื่อคณะ (ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า ชื่อคณะ)
4) ข้อความอนุมตั ิของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ (กลางหน้ากระดาษ) ให้ใช้
ข้อความดังในกรอบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้พิจารณาดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี้แล้ว มี
มติวา่ เป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญา
(ชื่อหลักสูตร)
(สาขาวิชา)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
5) รายชื่อและลายมือคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้ใส่ ตาํ แหน่งวิชาการเต็ม ชื่อ และสกุล
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
................................................................ประธานกรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
(
)
...............................................................กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน)
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(

.

)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(
)
...............................................................กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(
)
................................................................กรรมการ
(
)

6) ข้อความอนุมตั ิของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย (กลางหน้ากระดาษ)
“คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)
7) ชื่อและลายมือชื่อคณบดี พร้อมวัน เดือน ปี
...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....

คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีจาํ นวนอย่างน้อย 5 คน มีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ น
ประธาน ผูท้ รงคุณภายนอกอีก 1 คนเป็ นกรรมการ และผูท้ รงคุณวุฒิอีกอย่างน้อย 1 คน เป็ นกรรมการ
กรณี ไม่มีที่ปรึ กษาร่ วมต้องมีผทู ้ รงคุณวุฒิ 2 คนเพื่อให้ครบ 5 คน
โปรดดูตวั อย่าง เอกสารแนบที่ 4 ในหน้าถัดไป
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เอกสารแนบ 4 ตัวอย่างหน้าอนุมตั ิผลการสอบดุษฎีนิพนธ์

แบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ร่ ุ นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ธาทิพย์ ทัว่ จบ
คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุ ษฎี นิพนธ์ และคณะกรรมการสอบดุ ษฎี นิพนธ์ ได้พิจารณาดุษฎี นิพนธ์
ฉบับนี้ แล้ว มีมติว่าเป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
ปริ ญญาศึกศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
................................................................ประธานกรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
(
)
............................................................... กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน)
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(
)
................................................................ กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(
)
................................................................ กรรมการ
(
)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุ มตั ิให้รับดุษฎี นิพนธ์ ฉบับนี้ เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา ศึกศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....
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หมายเหตุ คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีจาํ นวนอย่างน้อย 5 คน มีผทู ้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็ นประธาน ผูท้ รงคุณภายนอกอีก 1 คนเป็ นกรรมการ และผูท้ รงคุณวุฒิอีกอย่างน้อย
1 คน เป็ นกรรมการ กรณี ไม่มีที่ปรึ กษาร่ วมต้องมีผทู ้ รงคุณวุฒิ 2 คนเพื่อให้ครบ 5 คน

2.3 รูปแบบหน้ าอนุมัตวิ ทิ ยานิพนธ์
หน้าอนุมตั ิวิทยานิพนธ์ ให้ประกอบด้วย
1) ชื่อวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์กลางให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัดบรรทัดตามความเหมาะสม
สวยงาม (ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า ชื่อวิทยานิพนธ์)
2) ชื่อผูว้ ิจยั ให้ใส่ นาย นาง นางสาว กลางหน้ากระดาษ กลางหน้ากระดาษ (ไม่มีคาํ ว่า ชื่อผูว้ จิ ยั )
3) ชื่อคณะ (ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า ชื่อคณะ)
4) ข้อความอนุมตั ิของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (กลางหน้ากระดาษ)
ให้ใช้ขอ้ ความดังในกรอบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้แล้ว
ขอเสนอให้รับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
5) รายชื่อและลายมือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (อย่างน้อย 3 คน) ให้ใส่ ตาํ แหน่ง
วิชาการเต็ม ชื่อ และสกุล

.

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
..................................................... ประธานกรรมการ(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก/ใน)
(
)
............................................................. กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(
)
............................................................ กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(
)
............................................................ กรรมการ (อาจารย์ประจําหลักสูตร)
(
)
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6) ข้อความอนุมตั ิของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย (กลางหน้ากระดาษ)
“คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา) ”
7) รายชื่อและลายมือชื่อคณบดี พร้อมวัน เดือน ปี
...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....
โปรดดูตวั อย่างแบบฟอร์มที่ 5 ในหน้าถัดไป
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เอกสารแนบ 5 หน้าอนุมตั ิผลการสอบวิทยานิพนธ์

ชื่ อเรื่ อง
ชื่ อผู้วจิ ัย
คณะ ... ....
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ ฉบับ
นี้ แล้ว มี ม ติ ว่า เป็ นงานวิ จ ัย ที่ มีคุ ณ ภาพ จึ ง ขอเสนอให้รั บ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาตาม
หลักสูตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
............................................................... ประธานกรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก/ใน)
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(
)
................................................................กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(
)
............................................................... กรรมการ(อาจารย์ประจําหลักสูตร)
(
)

คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)
...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....

19

2.2 รูปแบบหน้ าอนุมัตสิ ารนิพนธ์
หน้าอนุมตั ิสารนิพนธ์ ให้ประกอบด้วย
1) ชื่อสารนิพนธ์ ให้พิมพ์กลางให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัดบรรทัดตามความเหมาะสม
สวยงาม (ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า ชื่อสารนิพนธ์)
2) ชื่อผูว้ ิจยั ให้ใส่ นาย นาง นางสาว กลางหน้ากระดาษ กลางหน้ากระดาษ (ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า
ชื่อผูว้ ิจยั )
3) ชื่อคณะ (ไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ ว่า ชื่อคณะ)
4) ข้อความอนุมตั ิของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการสอบ สารนิพนธ์ (กลาง
หน้ากระดาษ) หากเป็ นการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ให้มีกรรมการสอบ 2 คนไม่ตอ้ งมี
กรรมการภายนอก ให้ใช้ขอ้ ความดังในกรอบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้พิจารณาสารนิพนธ์ ฉบับนี้แล้ว มีมติ
ว่าเป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญา
(ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
5) รายชื่อและลายมือคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ให้ใส่ตาํ แหน่งวิชาการเต็ม ชื่อ และสกุล
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
................................................................ประธานกรรมการ(อาจารย์ประจําหลักสู ตร)
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษา
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ประจําคณะ
(
)

6) ข้อความอนุมตั ิของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย (กลางหน้ากระดาษ)
“คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับสารนิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา) ”
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7) รายชื่อและลายมือชื่อคณบดี พร้อมวัน เดือน ปี
...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....
โปรดดูตวั อย่าง เอกสารแนบที่ 6 ในหน้าถัดไป
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เอกสารแนบ 6 ตัวอย่างหน้าอนุมตั ิผลการสอบสารนิพนธ์

ชื่ อเรื่ อง
ชื่ อผู้วจิ ัย
คณะ ... ....
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้พิจารณาสารนิพนธ์
ฉบับนี้แล้ว มีมติวา่ เป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
................................................................ ประธานกรรมการ(อาจารย์ประจําหลักสูตร)
(
)
................................................................ กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษา
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ประจําคณะ
(
)
หมายเหตุ หากเป็ นการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ให้มีกรรมการสอบ 2 คนไม่ตอ้ งมีกรรมการ
ภายนอก ให้ใช้ขอ้ ความดังในกรอบ
คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับสารนิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)
...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....

22

บทที่ 3

รู ปแบบหน้ าบทคัดย่ อภาษาไทย
บทคัดย่อที่นาํ เสนอในรายงานการวิจยั ให้ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

3.1 รูปแบบหน้ าบทคัดย่ อภาษาไทย
หน้าบทคัดย่อให้แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั สาระบทคัดย่อ และคําหลัก
3.5.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับงานวิจัย ประกอบด้วย
1) ชื่องานวิจยั (ชื่อดุษฎีนิพนธ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อสารนิพนธ์) ชื่อผูท้ าํ วิจยั (ชื่อผูท้ าํ ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ ชื่อผูท้ าํ สารนิพนธ์) ให้พิมพ์ชิดซ้ายสุด และพิมพ์ต่อเนื่องจนจบ หากขึ้นบรรทัด
ใหม่ ให้ยอ่ หน้าอยูร่ ะดับตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดแรก
2) ชื่อวิจยั (ชื่อผูท้ าํ ดุษฎีนิพนธ์ ชื่อผูท้ าํ วิทยานิพนธ์ ชื่อผูท้ าํ สารนิพนธ์ ให้นาํ หน้าด้วย นาย นาง
นางสาว) ชื่อปริ ญญา (สาขาวิชา) ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก/ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) (ใส่ ตาํ แหน่งวิชาการ
หลังชื่อ) และปี การศึกษา ให้พิมพ์ตวั หนา ต่อเนื่องกันจนจบ
คําว่า “ชื่องานวิจยั ” “ชื่อผูว้ ิจยั ” (ไม่ตอ้ งใส่ รหัสนักศึกษา) ชื่อปริ ญญา และสาขาวิชา “ชื่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษา” และ “ปี การศึกษา” ให้ตามด้วยเครื่ องหมาย (:) โดยไม่เคาะ และพิมพ์ตวั หนา
โปรดดูแบบตามตัวอย่างในกรอบ
ชื่ อดุษฎีนิพนธ์ : แบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ผู้ทําดุษฎีนิพนธ์ : นางสุ ธาทิพย์ ทัว่ จบ อาจารย์ ที่ปรึกษา: ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์, ศาสตราจารย์ ระดับ 11 และ
ดร. ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ปริญญา: ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริ หารการศึกษา) ปี การศึกษา:
2555

3.5.2 สาระบทคัดย่อ แบ่งเป็ น 3 ย่อหน้า ดังนี้
ย่อหน้าที่ 1 วัตถุประสงค์การวิจยั ให้มีขอ้ ความ “การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์... ประการ คือ (1)
เพื่อ.... (2) เพื่อ.... และ (3) เพือ่ ... โดยไม่ตอ้ งระบุชื่องานวิจยั ขึ้นก่อน
ย่อหน้าที่ 2 วิธีดาํ เนินการวิจยั ให้ประกอบด้วยข้อความว่า “การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบ....
ประชากร ประกอบด้วย... จํานวนรวม ... คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ ี สุ่มแบบ... ประกอบด้วย... จํานวนรวม
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... คน ขั้นตอนการวิจยั มี...ขั้น ได้แก่ (1) … (2) … (3) … (4) … (5) … (6) … และ (7) … เครื่ องมือวิจยั
ประกอบด้วย (1) … (2) … (3) … และ (4) …
ย่อหน้าที่ 3 ผลการวิจยั ให้จาํ แนกผลโดยพิมพ์ต่อเนื่องกัน (Run-in-text) เป็ นด้านๆ ตาม
วัตถุประสงค์ อาทิ “ ด้าน.... พบว่า (1) … (2) … (3) … และ (4) … ด้าน.... พบว่า (1) … (2) … (3) …
และ (4) … และ ด้าน.... พบว่า (1) … (2) … (3) … และ (4) …
ห้ามใส่ เกริ่ นนํา สรุ ปการวิจยั หรื อข้อเสนอแนะในบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรื อสาร
นิพนธ์
3.5.3 คําหลัก ประกอบด้วยคําหลักจากหัวข้อวิจยั ตาม SOSE และบางส่ วนจากกรอบแนวคิด
การวิจยั
3.5.4 แบบและขนาดอักษรของหน้าบทคัดย่อภาษาไทย ให้ใช้ Angsana ขนาด 12-16 เพื่อให้
บทคัดย่ออยูใ่ นหน้าเดียว
โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบ 7 ตัวอย่างรู ปแบบบทคัดย่อภาษาไทย
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เอกสารแนบ 7 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย

ชื่ อดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดย่ อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ทาํ ดุษฎีนิพนธ์ : นายเทพบุตร เผ่าพรหม อาจารย์ ทปี่ รึกษา: อาจารย์ ดร.กฤษฎาภรณ์ รุ จิธาํ รงกุล อาจารย์ ดร.นภัทร
จันทรารมณ์ และอาจารย์ ดร.ณัชชา กริ่ มใจ ปริญญา: บริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต ปี การศึกษา: 2558

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบการบริ หารธุ รกิ จขนาดย่อมตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และ (2)
ประเมินคุณภาพของระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนา ประชากร มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผูบ้ ริ หารธุ รกิจขนาดย่อมที่ได้รับ
รางวัลการบริ หารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 คน กลุ่มที่สอง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน และกลุ่มที่
สาม คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน รวม 40 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มแบบง่าย ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารธุรกิจขนาด
ย่อมที่ได้รับรางวัลการบริ หารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 18 คน กลุ่มที่สอง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน
และกลุ่มที่สาม คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน รวม 34 คน วิธีดาํ เนินการวิจยั มี 7 ขั้นตอนตามลําดับ คือ (1) ศึกษาองค์
ความรู ้ ใ นเรื่ อ ง การบริ ห าร ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และธุ ร กิ จ ขนาดย่อ ม (2) ศึ ก ษาความต้อ งการระบบการ
บริ หารธุ รกิ จขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) พัฒนากรอบแนวคิดของระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) สอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของระบบการบริ หารด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็น (5) ยกร่ างระบบการบริ หาร (6) ตรวจสอบและรับรอง ระบบการบริ หารโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
และ (7) ปรับปรุ งระบบการบริ หารให้มีความสมบูรณ์และสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ การนําระบบไปใช้ดว้ ยแบบสนทนา
กลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า (1) ธุรกิจขนาดย่อมใช้ระบบการบริ หารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ คือ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดย่อม การวางแผน การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การบริ หาร
บุคคล การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และ
การประเมินและติดตาม 10 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์บริ บท ขั้นที่ 2 วางแผนการบริ หารอย่างพอประมาณ ขั้นที่ 3
จัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมตามหลักความรู ้ ขั้นที่ 4 บริ หารบุคลากรโดยมุ่งสร้างภูมิคุม้ กันและมุ่งความรู ้คู่คุณธรรม ขั้นที่ 5
อํานวยการตามหลักทางสายกลาง ขั้นที่ 6 ประสานงานจากความเกื้ อกูลและความสามัคคี ขั้นที่ 7 จัดสรรทรัพยากร
อย่างพอประมาณ ขั้นที่ 8 รายงานตามหลัก คุณธรรม ขั้นที่ 9 สร้ างความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตาม
เงื่อนไขคุณธรรม และขั้นที่ 10 ประเมินและติดตามคุณภาพธุรกิจ (2) การประเมินคุณภาพของระบบการบริ หารธุรกิจ
ขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผูท้ รงคุณวุฒิได้ตรวจสอบและรับรองระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมอยู่
ในระดับดีมาก มีความสมบูรณ์ มีความชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ ในการนํามาใช้บริ หารธุรกิจขนาดย่อม สอดคล้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ คือ ระบบการบริ หารนี้ นาํ ไปใช้ประโยชน์โดยผูบ้ ริ หารสามารถ
บริ หารธุรกิจของตนเองด้วยความพอประมาณ และเน้นคุณธรรมจริ ยธรรมต่อสังคมมากขึ้น
คําสําคัญ ระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม เศรษฐกิจพอเพียง
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3.5 รูปแบบบทคัดย่ อภาษาอังกฤษ
Format of the Abstract Page
The Abstract page in English or other language is divided into three parts: Research
Information, Content of the Abstract, and Keywords.
3.5.1 Research Information: The information of the research shall comprise
Research Title, Name of Researcher, Degree and Major, Research Advisors (Major and
co-advisors) , and Year of Research.
3.5.2 Abstract Content: The content of the abstract shall be in three paragraphs:
Paragraph I: Research objectives:
State the objectives at the left without indentation. Please use the following
format.
ABSTRACT
The objectives of this study were (1) ….; (2) ….; and (3) ….
Paragraph II: Research Methodology: Start the new paragraph. Use the following
pattern:

ABSTRACT
The objectives of this study are (1) to…..; (2) … …; and (3) ……
This is a research and development research. The population, totaling
… , comprised
… groups: Group I consisted of … (number) of Type of population) ; Group II consisted of …
(Type of population) ; and Group III consisted of (number) of (Type of population) ; Samples,
totaling …, obtained via the (state the sampling) technique comprised … groups. Group I consisted
of … (number) of Type of population) for … ….; Group II consisted of … (Type of population)
for…. ; and Group III consisted of (number) of (Type of population) for … …. The Seven-Step
(R4D3) Model was used to develop the … : (1) Study the body of knowledge on …; (2) Conduct a
survey of need assessment for … ; (3) Develop a … conceptual model for…; (4) Secure the expert’s
opinion on the … conceptual model by conducting… ; (5) Develop the Draft Prototype of … ; (6)
Evaluating and verifying the … by senior experts; and (7) Revise and finalize the … . For analyzing
data, frequency, percentage, means, standard deviation and content analysis were employed.
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Paragraph III: Major Findings: Use the following pattern:
No statement of the problems, conclusion nor recommendations shall be
presented in the abstract.
ABSTRACT
The objectives of this study are (1) to…..; (2) … …; and (3) ……
(Research methodology)
Major Findings: On the (First objective) it was found that…. (1) … (2) … (3) ….
On the (Second objective) it was found that…. (1) … (2) … (3) …. On the (third
objective) it was found that…. (1) … (2) … (3) …. On the (fourth objective) it was found
that…. (1) … (2) … (3) …. Etc.
3.5.3 Keywords: Keywords shall comprise the key terms presented in the research
title based on SOSE or some key terms from the research conceptual framework.
3.5.4 Font type and size of the Abstract shall be Times New Roman, Font size 1012 to wrap up the abstract in one page.

โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบ 8 รู ปแบบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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เอกสารแนบ 8 ตัวอย่างรู ปแบบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Dissertation Title: DEVELOPMENT OF SUFFICIENCY ECONOMY-BASED BUSINESS
ADMINISTRATION SYSTEM FOR SMALL BUSINESS
ENTREPRENEURS
Researcher: Mr. Tepabutra Paobrahma, Advisors: Dr. Krisadaporn Rujithamrongkul,
Dr. Napat Chantararom, and Dr. Natcha Krimjai; Degree: Doctor of Business Administration
Academic Year: 2015
ABSTRACT
The objectives of this research are two-folds: (1) To develop a sufficiency economy-based business
administration system for small entrepreneurs (SEBAS) ; and (2) To evaluate the quality of the
developed sufficiency economy-based business administration system for small entrepreneurs.
This is a research and development research. The population, totaling 40, comprised three
groups: Group I consisted of 20 award winning administrators of sufficiency economy-based small
business entrepreneurs; Group II consisted of 15 experts; and Group III consisted of five senior
experts. Samples, totaling 34, obtained via the simple random technique comprised three groups:
Group I for need assessment of SEBAS consisted of 18 award winning administrators of sufficiency
economy-based small business entrepreneurs; Group II for securing the opinions on the proposed
conceptual model of SEBAS consisted of 11 experts; and Group III for evaluating and verifying
the developed SEBAS consisted of five senior experts. The Seven-Step (R4D3) Model was used to
develop the SEBAS: (1) Study the body of knowledge on administration, sufficiency economy, and
small business entrepreneurship; (2) Conduct a survey of need assessment for the SEBAS; (3)
Develop a SEBAS conceptual model; (4) Secure the expert’s opinion on the SEBAS conceptual
model by conduct a focus group; (5) Develop the Draft Prototype of SEBAS; (6) Evaluating and
Verifying the SEBAS by senior experts; and (7) Revise and Finalize the SEBAS. For analyzing
data, frequency, percentage, means, standard deviation and content analysis were employed.
Major Findings: (1) On the Sufficiency Economy-Based Business Administration System
for Small Business Entrepreneurs, entitled the APOSDCARER Model, the major components were
Principles of Sufficiency Economy, Small Business Entrepreneur Environment, Planning Small
Business Entrepreneur, Organizing Small Business Entrepreneur, Staffing of Small Business
Entrepreneur, Coordinating of Small Business Entrepreneur, Allocating Resources of Small
Business Entrepreneur, Reporting of Small Business Entrepreneur, and Evaluating Small Business
Entrepreneur. The APOSDCARER Model consisted of ten steps: Step I: Analysis of Context for
Sufficiency Economy Small Business Entrepreneurs; Step II: Planning of for Sufficiency Economy
Small Business Entrepreneurs; Step III: Organizing the Sufficiency Economy Small Business
Entrepreneurs; Step IV: Staffing of Sufficiency Economy Small Business Entrepreneurs; Step V:
Directing Sufficiency Economy Small Business Entrepreneurs; Step VI: Coordinating Sufficiency
Economy Small Business Entrepreneurs; Step VII: Allocating Resources for Sufficiency Economy
Small Business Entrepreneurs; Step VIII: Reporting for Sufficiency Economy Small Business
Entrepreneurs; Step IX: Creating Social Responsibility and Moral Condition Environment; and
Step X: Evaluating and Following-up; and (2) On quality evaluation of the APOSDCARER Model,
the senior experts evaluated and verified the APOSDCARER Model at the Very Good level and
were of the opinion that the system was complete, clearly presented, and practical for
implementation.
Keywords: APOSDCARER Model, Administrative system; Small Business Entrepreneurs;
Sufficiency Economy
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บทที่ 4

รู ปแบบหน้ ากิตติกรรมประกาศ
การเขียนกิตติกรรมประกาศ เป็ นการแสดงความขอบคุณบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีส่วนช่วยให้งานวิจยั
ประสบความสําเร็ จ

4.1 องค์ ประกอบหน้ ากิตติกรรมประกาศ
หน้ากิตติกรรมประกาศ ควรประกอบด้วย 4 ส่ วน
1) ข้อความแสดงความขอบคุณบิดามารดาหรื อผูท้ ี่อุปการะแทนบิดามารดา
2) ข้อความประกาศกิตติคุณอาจารย์ที่ปรึ กษา
3) ข้อความประกาศกิตติคุณคณาจารย์
4) ข้อความประกาศกิตติคุณเพื่อนร่ วมงานและบุคคลอื่นที่มีส่วนในความสําเร็ จของงานวิจยั
5) ข้อความประกาศกิตติคุณสามีภรรยาและบุตรธิดา

4.2 ข้ อควรคํานึงในการเขียนกิตติกรรมประกาศ
การเขียนกิตติกรรมประกาศต้องใช้ขอ้ ความสุ ภาพและสะท้อนความศักดิ์สิทธิ ข้อที่ควรปฏิบตั ิในการ
เขียนกิตติกรรมประกาศ มี 5 ประการ คือ
1) ให้ระบุชื่อจริ งและตําแหน่งที่ถูกต้อง ห้ามใช้ชื่อเล่น
2) ใช้ถอ้ ยคําสุภาพ ห้ามใช้ภาษาพูดที่แสดงความเป็ นกันเองหรื อพูดเล่น หรื อแสดงความสนิท
สนม
3) ห้ามใส่ รูปภาพ ภาพเขียน หรื อการตบแต่งใดๆ
4) ใส่ชื่อผูว้ ิจยั ไว้ตอนท้ายของกิตติประกาศ
โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบ 9
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เอกสารแนบ 9 ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ (ชื่อบิดา) บิดาผูม้ ีพระคุณ เป็ นผูท้ ี่ประสิ ทธิ์ ประสาททั้งความรู ้ ให้กาํ ลังใจ ความ
ห่วงใยเสมอมา และเป็ นแรงบันดาลใจให้ผวู ้ ิจยั ฝ่ าฝันอุปสรรคจนทําให้สาํ เร็ จ และ (ชื่อมารดา) มารดา ผู ้
คอยอุ ้ม ชู แ ละเลี้ ยงดู ด้ว ยความทะนุ ถ นอมมาโดยตลอด ข้า พเจ้า ซาบซึ้ งในพระคุ ณ ของท่ า นจึ ง
ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงสุด
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ (ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา) ดุษฎีนิพนธ์ที่ให้คาํ แนะนํา มาด้วยดีตลอด จึง
ขอขอบคุณอย่างสู ง
ขอขอบคุณ ผูบ้ ริ หารธุ รกิจขนาดย่อมที่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั และขอขอบคุณ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้แนวทางการพัฒนาระบบ (ระบุชื่อต้นแบบชิ้นงานวิจยั )
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและรับรองระบบดังกล่าว จนทําให้เป็ น
ระบบที่มีความสมบูรณ์ มีความชัดเจน และนําไปใช้ได้อนั เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดย่อมต่อไป
(ชื่อผูว้ ิจยั )
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บทที่ 5

รู ปแบบหน้ าสารบัญ
หน้าสารบัญประกอบด้วยสารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง และสารบัญภาพ

5.1 รูปแบบหน้ าสารบัญ
การเสนอหน้ าสารบัญ หมายถึงสารบัญแสดงเนื้อหา ตั้งแต่ส่วนแรกของรายงาน บทที่
บรรณานุกรม ภาคผนวกและข้อมูลผูว้ ิจยั โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้หน้าสารบัญประกอบ คําว่า สารบัญ และแบ่ง 3 ช่อง คือ ช่องแรกเสนอหัวข้อ ช่องกลาง
เสนอสาระ และช่องขวามือสุด ระบุเลขหน้า
2) ช่องแรก ให้ระบุหวั ข้อให้เสนอตามลําดับดังนี้ หน้าอนุมตั ิ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่พร้อมหมายเลขบทที่ บรรณานุกรม ภาคผนวก
และข้อมูลผูว้ ิจยั (ผูท้ าํ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ)
3) ช่องกลาง ให้ระบุ ชื่อบทที่ 2 ระดับ คือ ชื่อบท และชื่อบทย่อยที่เสนอกลางหน้ากระดาษหรื อ
ชื่อหัวเรื่ องใหญ่ที่เสนอชิดซ้าย โดยไม่ ใส่ จุดไข่ปลา (…….)
4) ช่องขวาสุ ด ให้ใส่ เลขหน้าของหัวข้อสําหรับหัวข้อในช่องแรก และชื่อบทที่ ชื่อบทย่อยกลาง
หน้ากระดาษหรื อชื่อหัวเรื่ องใหญ่ชิดซ้าย
โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบที่ 10
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เอกสารแนบ 10 ตัวอย่างรู ปแบบสารบัญ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่
1 บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา ...
วัตถุประสงค์ของการวิจยั .
ขอบเขตการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั
นิยามศัพท์
ประโยชน์ที่ได้รับ
2 วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบ
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม ..
กระบวนการบริ หารตามแนว POSDCORB และ POSBCARE
ระบบการบริ หารและการจัดการ POSDCARE ของธุรกิจขนาดย่อม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในภาคธุรกิจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3 วิธีการดําเนินการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั .
เครื่ องมือวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล .
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

หน้ า
ก
ข
ค
ง
ช
ฌ
1
1
4
4
5
7
8
9
9
13
15
20
29
36
38
42
42
43
44
50
51
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สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 4 ระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การนําระบบบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5 ผลการวิจยั : รายละเอียดของระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
ตอนที่ 1 บทนํา
ตอนที่ 2 รายละเอียดระบบการบริ หารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ธุรกิจขนาดย่อม
ตอนที่ 3 การใช้ระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปการวิจยั
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก กรณี ศึกษาการบริ หารงานธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้รับรางวัล
ข 1) รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ (เพื่อตรวจสอบและรับรองต้นแบบชิ้นงานระบบ
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
2) รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ (เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามความต้องการและ
แบบสอบถามความคิดเห็น)

หน้ า
53
53

57
68
79
80
81
81
83
86
97
100
102
107
110
119
121
132
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สารบัญ (ต่ อ)
3) รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ (เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดระบบ
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ค แบบสอบถาม
1) แบบสอบถามความต้องการระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ กรอบแนวคิดของระบบ
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) แบบประเมินคุณภาพของผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ ระบบการบริ หารธุรกิจ
ขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลผูว้ จิ ยั

137

158

5.2 การเสนอหน้ าสารบัญตาราง และสารบัญภาพ
การเสนอหน้าสารบัญตาราง และสารบัญภาพ มีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้หน้าสารบัญตารางและสารบัญภาพ ประกอบ คําว่า สารบัญตารางและสารบัญภาพ
2) ให้แบ่งเป็ น 3 ช่อง คือ ช่องแรก ตารางที่ หรื อ ภาพที่ พร้อมหมายเลขตารางหรื อหมายเลข
ภาพที่เป็ นเลขบทที่ ตามด้วยเลขลําดับของตารางหรื อภาพ ช่องกลางเสนอชื่อตารางหรื อชื่อภาพ โดยไม่
มี เส้นจุดไข่ปลา (….) และช่องขวามือสุ ด ระบุเลขหน้า
3) หมายเลขภาพ ให้ใช้หมายเลขบทที่ คัน่ ด้วย – และตามด้วยเลขลําดับที่ตารางหรื อภาพ
ตัวอย่ าง ตารางที่ 1 ในบทที่ 4 ให้ใส่ ตารางที่ 4-1 หรื อ 4.1 ให้ใช้แบบเดียวกันทั้งเล่ม
ภาพที่ 1 ในบทที่ 2 ให้ใส่ หมายเลข 2-1 หรื อ 2.1ให้ใช้แบบเดียวกันทั้งเล่ม
โปรดดูตวั อย่างในเอกสารแนบที่ 11 และ 12
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เอกสารแนบ 11 ตัวอย่างรู ปแบบสารบัญตาราง

สารบัญตาราง
ตารางที่
4-1 ข้อมูลทัว่ ไปของแบบสอบถาม
4-2 ระดับความต้องการและเหตุผลความต้องการระบบการบริ หารธุรกิจ
ขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4-3 ความต้องการของผูบ้ ริ หารธุรกิจขนาดย่อมเกี่ยวกับระบบการบริ หาร
ธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4-4 กรอบแนวคิดขั้นตอนหลักของระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4-5 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการวิเคราะห์บริ บท
4-6 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการวางแผนอย่างพอประมาณ
4-7 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมตามหลักความรู ้
4-8 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการบริ หารบุคลากรเพื่อมุ่งสร้างภูมิคุม้ กันที่ดี
และมุ่งความรู ้คู่คุณธรรม
4-9 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการอํานวยการตามหลักทางสายกลาง
4-10 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการประสานงานด้วยการเกื้อกูลและ
ความสามัคคี
4-11 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอประมาณ
4-12 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการรายงานตามหลักคุณธรรม
4-13 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมยึดหลักคุณธรรม
4-14 กรอบแนวคิดขั้นตอนย่อยของการดําเนินการประเมินและติดตามผล
4-15 การนําระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในธุรกิจขนาดย่อม
4-16 การประเมินคุณภาพของบทนํา

หน้ า
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
65
66
66
67
68
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เอกสารแนบ 12 ตัวอย่างรู ปแบบสารบัญภาพ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1-1
2-1
3-1

หน้ า
กรอบแนวคิดการวิจยั
สามห่วง สองเงื่อนไข
แบบจําลองระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6
32
96

36

บทที่ 6

จํานวนบทที่และรู ปแบบการพิมพ์
6.1 การพิมพ์ บทที่และการตั้งชื่ อ
งานวิจยั โดยทัว่ ไปไม่ได้มีการกําหนดจํานวนบทที่ ไว้แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั สาขาวิชาและรู ปแบบการวิจยั
ในความเป็ ยจริ ง รายงานการวิจยั ควรประกอบด้วยอย่างน้อย 6 ส่ วน คือ (1) บทนํา (2) การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (3) การดํานินการวิจยั (4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (5) ผลการวิจยั และ
(6) สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนั้น จึงควรเขียนรายงานเป็ น 6 บท
อย่างไรก็ภาพ เป็ นภาพติดตาที่นกั วิชาการไทยเคยชิน คือ รายงานการวิจยั จะมี 5 บท จึงมักพูดติด
ปากว่า “สอบ 5 บท” บางมหาวิทยาลัยไปกําหนดในคู่มือการทําวิจยั ว่า ต้องมี 5 บท ที่จริ งจะมีกี่บทก็ได้
จึงมีขอ้ ปฏิยตั ิ สําหรับการเขียนชื่อบทเพื่อให้เป็ นเอกภาพ ดังนี้
1) ชื่อบทที่ ให้ใช้ช่ือ และจํานวนบท ตามสาขาวิชาและรู ปแบบการวิจยั
โดยใช้ชื่อบท ไทยและอังกฤษ ดังนี้
ก. ชื่อบทเป็ นภาษาไทย
แบบ 5 บท
แบบ 6 บท
แบบ 7-10 บท
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
บทที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ผลการวิจยั
บทที่ 5 สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ข้อมูลผูว้ จิ ยั

บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
บทที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
บทที่ 4 (ตั้งเอง)

บทที่ 5 ผลการวิจยั
บทที่ 6 สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ข้อมูลผูว้ จิ ยั

บทที่ 5 (ตั้งเอง)
บทที่ ....
บทที่ X การวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ Y ผลการวิจยั
บทที่ Z สรุ ปการวิจยั อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ข้อมูลผูว้ จิ ยั
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ข. ประเภทงานวิจยั และจํานวบท

ประเภทงานวิจัยทีเ่ สนอ 5 บท
ประเภทงานวิจัยที่ 6 บท
1) วิจยั สํารวจ (Survey
๑) วิจยั สํารวจ
Research)
๒) วิจยั เปรี ยบเทียบ
2) วิจยั เปรี ยบเทียบ
๓) วิจยั ทดลอง
(เป็ นประเภทงานวิจัยสํารวจ
(Comparative Research)
เปรี ยบเทียบ และการทดลอง
3) วิจยั ทดลอง (Experimental
พืน้ ฐาน ที่ผลการวิจัยไม่ มากและไม่
Research)
สลับซับซ้ อน)
4) วิจัยและพัฒนา (Research
and Development)

ประเภทงานวิจัยที่ 70-10 บท
1) วิจยั เอกสาร (Documentary
Research)
2) วิจยั คุณภาพ (Qualitative
Research)
3) วิจยั ประวัติศาสตร์
(Historical Reseach)
4) วิจยั ทฤษฎีมูลฐาน
(Ground Theory)
(เป็ นประเภทงานวิจัยที่ต้องเสนอ
5) วิจยั แบบอื่นตามสาขาวิชา
ผลการวิจัยที่เป็ นต้ นแบบชิ น้ งานหรื อ
(Disciplined Based
ผลการวิจัยที่สลับซั บซ้ อน ไม่ ควรแฝง
Chapter Formats)
ไว้ ท้ายการวิเคราะห์ ข้อมูล)

(เป็ นประเภทงานวิจัยที่มกี าร
วิเคราะห์ บริ บทและทบทวน
วรรณกรรมและงานวิใจที่
เกี่ยวข้ องอย่ างลุ่มลึกหลายมิติ แต่
ละมิติต้องนําเสนอยกบท)

ค. ชื่อบทเป็ นภาษาอังกฤษ
Titles for Five-Chapter
Format
Chapter I Introduction
Chapter II Reviews of Literature
and Related Research
Chapter III Research
Methodology
Chapter IV Data Analysis and
Research Findings
Chapter V Conclusion,
Discussion and
Recommendations

Titles for Six-Chapter
Format
Chapter I Introduction
Chapter II Reviews of
Literature
and Related Research
Chapter III Research
Methodology Chapter IV Data
Analysis
Chapter V Research Findings
Chapter VI Conclusion,
Discussion and
Recommendations

Titles for Seven Plus
Format
Chapter I Introduction
Chapter II Reviews of
Literature and
Related Research
Chapter III Research
Methodology
Chapter IV+ (To be Named
by Researcher)
…..
Chapter X Data Analysis
and Lessons Learned
Chapter Y Conclusion,
Discussion and
Recommendations
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6.2 รู ปแบบอักษรและขนาด
6.2.1 รูปแบบอักษร
1) รู ปแบบอักษร (Fonts) ภาษาไทย ให้ใช้ Angsana New หรื อ Thai Saraban New โดยให้ใช้ รู ปแบบ
อักษรแบบเดียวทั้งเล่ม
Angsana New ตัวอย่างอักษรแบบ อังสนา ตัวยบาง ขนาด 16 พอยนท์
This is an example of regular 16 point Angsana font.
Thai Saraban New อักษรแบบสารบรรณ ขนาด 16 พอยนท์
This is an example of regular 16 point Saran font.
Times New Roman This is an example of regular 12 point Times New
Roman font.

2) รู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษ ให้ ใช้ Times New Roman
6.2.1 ขนาดอักษร (Font Sizes)
1) ภาษาไทย เนื้อหาหลัก 16 Points สําหรับ Angsana และThai Saraban New

คําว่า “บทที่” ตัวหนา ขนาด 20 Points
ชื่อบท
ตัวหนา ขนาด 22 points
บทคัดย่อ เฉพาะเนื้อบทคัดย่อ 14-16 Points
2) ภาษาอังกฤษ เนื้อหาหลัก 12 Points Times Roman New
คําว่า Chapter ตัวหนา ขนาด 14 Points
ชื่อบท ตัวธรรมดา พิมพ์ใหญ่ ขนาด 14 Points
ABSTRACT ขนาด 10-12 Points
6.3 การตั้งหน้ ากระดาษ และการย่ อหน้ า
6.3.1 การตั้งขอบกระดาษ ด้านข้าง และบนล่าง
ด้านซ้าย 1.5” ด้านขวา 1.0”
ด้านบน 1.5. ด้านล่าง 1.0”
6.3.2 พิมพ์หมายเลขหัวข้อและเนื้อหาตามตําแหน่งต่อไปนี้

การพิมพ์ ย่อหน้าแรกของแต่ละข้อให้อกั ษรตัวแรก ตรงเลขของบรรทัดบน
ส่วนย่อหน้าถัดไปจึงให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่ต่อจากหมายเลขข้อ
1)
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ตัวอย่าง
ไม่ ดี
1.1 ความหมายของระบบ
มีผใู ้ ห้ความหมายของระบบไว้หลายความหมาย ได้แก่ ความหมายของระบบตามแนวคิด ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นิคม
ทาแดง และ ปรี ชา คัมภีรปกรณ์
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กล่าวว่า ระบบเป็ นหน่วยบูรณภาพ ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ทาํ งานประสานสัมพันธ์กนั เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยใหญ่ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2536)
นิคม ทางแดง กล่าวว่า ระบบ เป็ น ... ... ฯลฯ
ดี
1.1 ความหมายของระบบ
มีผใู ้ ห้ความหมายของระบบไว้หลายความหมาย ได้แก่ ความหมายของระบบตามแนวคิด ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นิคม ทา
แดง และ ปรี ชา คัมภีรปกรณ์
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กล่าวว่า ระบบเป็ นหน่วยบูรณภาพ ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ทาํ งานประสานสัมพันธ์กนั เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยใหญ่ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2536)
นิคม ทางแดง กล่าวว่า ระบบ เป็ น ... ... ฯลฯ

หมายเหตุ เมื่อขึ้นพละความหมาย จะมีหวั เรื่ องหรื อไม่กต็ าม ข้อความแรก ให้ชิดซ้ายของหน้ากระดาษ
หากมีหมายเลข ให้ตรงเลขตัวแรกที่อยูบ่ รรทัดเหนือขึ้นไป
ข้อความแรก หรื อ Paragraph แรก มักจะเป็ นพลความ (Main idea or Topic statement) ในแต่ละพละ
ความ จะมีหมายเลขนําหน้า หรื อไม่มีกต็ าม ให้เคาะ (Enter) สองครั้ง เพื่อเว้นสองบรรทัด

6.4 การใส่ หมายเลขหัวเรื่ อง และหัวข้ อย่ อย
การพิมพ์หวั เรื่ อง และหัวข้อมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้ใส่ หมายเลขประจําหัวเรื่ อง หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยทุกหัวข้อ
2) ให้ใช้หมายเลขบทที่เป็ นตัวเลขนํา
3) การในระบบจุด (1.1, 1.2, 1.1.1, 1.1.2) ให้ใส่ ได้ไม่เกิน 4 ตําแหน่ง เฉพาะกรณี ที่นาํ
หมายเลขบทที่มาเป็ นส่ วนหนึ่งของหมายเลขประจําหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
มิฉะนั้นให้ใช้แต่ 3 จุด เช่น 1.1.1
4) หัวข้อย่อย ให้ใช้ 1) 2) 3) หัวข้อย่อย ของ 1) ให้ใช้ (1) (2)
(โปรดละเอียดในตอนที่ 7 รู ปแบบการเสนอเนื้อหา ตารางและภาพประกอบ)
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1.5”

บทที่ 1 (20 pt/bold)
บทนํา (22 pt/bold)
1.5”

1.0”
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา (18 pt/bold)
1.1.1 ความเป็ นมาของปัญหา (16 pt/bold/italic)
1.1.2 ความเป็ นมาของปัญหา (16 pt/bold/italic)
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย (18 pt/bold)
1.2.1 วัตถุประสงค์ ทั่วไป
1.2.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1.3 คําถามวิจัย (18 pt/bold)
1.4 ขอบเขตการวิจัย (18 pt/bold)
1.4.1 รู ปแบบการวิจัย (16 pt/bold)
1.4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง (16 pt/bold)

1.4.3 เครื่ องมือวิจยั (16 pt/bold)
1.4.4 การเก็บและรวบรวมข้ อมูล (16 pt/bold)
1.4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.5 ขอบด้ านเนื้อหาการวิจัย
1.0”
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บทที่ 7

รู ปแบบการนําเสนอสาระ ตาราง และภาพ
การนําเสนอเนื้อหาสาระในแต่บทของรายงานวิจยั ประกอบด้วยการเสนอเนื้อหา ตาราง และ
ภาพประกอบ

7.1 การนําเสนอเนื้อหาสาระในการทบทวนวรรณกรรม
การนําเสนอเนื้อหาสาระในแต่ละบท ให้การแบ่งบทที่ เป็ นหัวเรื่ อง และหัวข้อย่อย แบ่งเป็ น
ข้อความ (Paragraph) และการเสนอข้อพลความและข้อขยายความ
7.1 การแบ่ งบททีเ่ ป็ นข้ อย่ อย ให้แบ่งบทที่เป็ นบทรองแบ่วบทย่อยเป็ นหัวเรื่ อง แบ่งหัวเรื่ องเป็ น
หัวข้อย่อย
บทรองให้วางไว้กลางหน้ากระดาษ ใช้อกั ษรขนาด 20 Point สําหรับเสนอคําหลักในการทบทน
วรรณกรรมในบทที่ 2 และบทอื่นที่มุ่งเสนอเนื้อหาสาระ และการเสนอประเด็นเป็ น “ตอน” ในบทที่ 3,
4, 5
7.2 การเสนอข้ อพลความและข้ อขยายความ (Paragraph) ให้แบ่งตาม “คําหลัก” โดยมี
ข้อความที่เป็ นพลความหรื อแนวคิด (Main Idea) นําแล้วตามด้วยข้อขยายความ ทําได้ 2 แบบ คือ แบบ
สากล และแบบไทย
ผูว้ ิจยั สามารถเลือกรู ปแบบการพิมพ์ขอ้ พลความและข้อความขยาย แบบสากล หรื อ แบบไทยก็
ได้ แต่ตอ้ งดูแลให้เป็ นแบบเดียวกันทั้งเล่ม โปรดสังเกตว่า เอกสารฉบับนี้ ใช้แบบสากลในการเสนอข้อ
พลความและข้อขยายความ หากเป็ นงานวิจยั ภาษาอังกฤษ ใฟ้ยดึ แบบสากลเท่านั้น
7.2.1 แบบสากล เป็ นการนําเสนอข้อพลความและข้อขยายความในตําแหน่งต่างกัน
หลังจากหัวเรื่ อง ให้ขอ้ ความแรกที่เป็ นพลความชิดซ้ายของหน้ากระดาษ ส่วนข้อความที่เป็ น
“ข้อขยายความ” ให้เคาะย่อหน้า ทุกข้อขยายความ (โปรดดูตวั อย่างในหน้าถัดไป)
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ตัวอย่ างการวางข้ อพลความและข้ อขยายความแบบสากล
แบบมีหวั ข้อ

แบบไม่มีหวั ข้อ

ภาพที่ 7-1 แสดงการเริ่ ม ข้ อพลความ ที่มหี ั วเรื่ องหรื อ
หั วข้ อชิ ดซ้ ายหน้ ากระดาษ

ภาพที่ 7-2 แสดงการเริ่ มข้ อพลความ ที่ไม่ มหี ั วเรื่ องหรื อหั วข้ อชิ ด
ซ้ ายหน้ ากระดาษ

7.2.1 แบบไทย เป็ นการนําเสนอข้อพลความและข้อขยายความในตําแหน่งเดียวกัน คือ เคาะย่อ
หน้าทุกข้อความ ไม่วา่ จะมีหวั เรื่ อง หรื อ ไม่มีกเ็ คาะย่อหน้าทุกข้อความ
ผูว้ ิจยั จะนําเสนอแบบสากล คือข้อความแรกไม่ยอ่ หน้า ก็ได้
ตัวอย่ างการวางข้ อพลความและข้ อขยายความแบบไทย

ภาพที่ 7-3 แสดงการเริ่ ม ข้ อพลความ ที่มหี ั วเรื่ องหรื อหั วข้ อโดยเคาะ
ย่ อหน้ าทุกข้ อความ ทั้งพลความและขยายความ
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7.3 การเสนอเนื้อหาในพลความและขยายความ
การนําเสนอเนื้อหา เป็ นกระบวนการนําสาระที่ได้จากการทบทวนวรรณหรื องานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผอู ้ ่านมีความรู ้ความเข้าเรื่ องที่อ่านด้วยการระบบหัใจวเรื่ อง เกริ่ นนํา เสนอประโยค
หลักจากประโยคแนวคิด และสรุ ปเพื่อแสดงการวิเคราะห์หลังจากการศึกษาสาระแล้ว
การนําเสนอเนื้อหาสาระในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ควรกําหนดประโยคแนวคิด ที่มี
คําหลัก (Keywords) เพื่อนํามาเป็ นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ต้องมีการกําหนดหมายเลขหัวข้อ และ
นําเสนอแต่บะเรื่ องตามลําดับ กระชับ และใช้สาํ นวนภาษาเขียนที่เป็ นภาษาวิชาการ
7.3.1 การเกริ่นนํา (Prologue) เป็ นการนําเข้าสู่ เรื่ องที่กาํ ลังจะเขียน เพือ่ โน้มน้าวใจให้ผอู ้ ่าน
อยากอ่าน
วิธีการเขียนเกริ่ นนําอาจยกเหตุการณ์ ที่เพิง่ เกิดขึ้นและเป็ นที่รู้จกั กันดี ยกสุ ภาษิต คําพังเพย
ธรรมะ หรื อเรื่ องราวในวรรณกรรมที่สงั คมคุน้ เคย
7.3.2 การเขียนประโยคแนวคิด
ประโยคแนวคิด (Statement of Concept) เป็ นประโยคแสดงพลความที่เป็ นประโยคสมบูรณ์
สําหรับนําเสนอสาระหรื อใจความหลักของหัวข้อที่เขียน เป็ นประโยคหลัก (Main Idea or Topic
Sentence) ของเรื่ องหรื อสาระที่นาํ เสนอ
ประโยคแนวคิด มีสองประเภทคือ
1) แนวคิดแบบกว้าง (Broad Concept) ไม่มีการแยกคําหลักที่ชดั เจน เช่น พืช มีสองชนิดมี
ประโยชน์ต่างกัน
2) แนวคิดแบบปฏิบตั ิการ หรื อ แนวคิดแบบปฏิบตั ิการ (Operative Concept) เป็ นแนวคิดแบบ
แคบ มีการระบุคาํ หลักชัดเจน เช่น (1) พืชมีสองชนิด ได้แก่ พืชล้มลุกและพืชยืนต้น (2) พืชมีประโยชน์
ในการเป็ นอาหาร ยารักษาโรค เป็ นที่อยูอ่ าศัย รักษาสมดุลธรรมชาติ ทําให้โลกสวยงาม และ เป็ นแหล่ง
ออกซิ เยน
ลักษณะของแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรม ควรเป็ น Operative Concept เท่านั้น เพื่อจะได้
มีคาํ หลักสําหรับนําไปเสนอเนื้อหาของหัวเรื่ องหรื อสาระ
7.3.2 การเขียนเนื้อหาของสาระจากการทบทวรวรรณกรรม เป็ นการนําผลจากการทบทวน
วรรณกรรม ด้วยนําคําหลัก จากประโยคหลักมาเป็ นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และหัวข้อที่เล็กลง
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แนวปฏิบตั ิในการนําเสนอเสนอหา คือ (1) ต้องมีการกําหนดเลขข้อ (2) มีการนําเสนอเป็ นย่อ
หน้าตามคําหลัก (3) มีการยกตัวอย่างเท่าที่จาํ เป็ น (4) มีการนําเสนอภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ
(5) มีการอ้างอิง และ (6) ข้อมูลอื่นให้นาํ เสนอในภาคผนวก
เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ให้ชิดซ้าย ข้อความแรกอาจไม่ตอ้ งไม่ยอ่ หน้าตามแบบสากล แต่จะย่อหน้า
ในข้อความที่ข้ ึนบรรทัดใหม่ หรื อ แบบไทย คือ ย่อหน้าทุกข้อความก็ได้
7.3.3 การสรุ ป (Conclusion) เป็ นการรวบประเด็นสําคัญของความคิดเห็นของนักวิชาการอื่น
ทั้งหมด มาเป็ นคําพูดของตนเองในเรื่ องของคําหลักที่นาํ เสนอ
วิธีสรุ ป มักจะขึ้นต้นย่อหน้าด้วย “โดยสรุ ป” หรื อถ้อยคําอย่างอื่น ในการทบทวนวรรณกรรม
การสรุ ปเป็ นเรื่ องสําคัญ ผูว้ ิจยั ต้องสรุ ปด้วยคําพูดตนเอง มิใช้ “ก้อป” หรื อคัดลอก ของคนอื่นแล้วนํามา
“แปะ” เพราะถือเป็ นผิดจริ ยธรรมทางวิชาการ อาจมีผลถึงกับถอดถอนปริ ญญา หรื อ ถอดถอนตําแหน่ง
หรื อวิทยฐานะทางวิชาการ
การนําเสนอเนื้อหาจะต้องไม่คดั ลอกจากแหล่งโดยไม่มีการอ้างอิง หากเกินสามบรรทัด เพราะ
จะมีเครื่ องมือตรวจสอบการคัดลอก เช่น www.anti-kobpae.in.th ของ สวทช. โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Turnitin.com

7.2 การนําเสนอตารางและภาพประกอบ
รายงานงารการวิจยั จะต้องมีตาราง รู ปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ เพื่อขยายสาระที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อผลการวิจยั ให้ชดั เจนขึ้น โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
7.2.1 การเสนอตาราง ตารางเป็ นวัสดุเนื้อหาที่แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่จะพบใน
บทที่ 4 ของรายงานการวิจยั แนวปฏิบตั ิในการนําเสนอตารางมี ประการ คือ
7.2.1.1 การกําหนดหมายเลขและชื่อตาราง ต้องบอกหมายเลขและชื่อเสนอตารางไว้ดา้ นบน
ของตารางโดยให้ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ มีคาํ ว่า “ตารางที่” เป็ นตัวเอนหนา ตามด้วยเลขที่ตาราง
ขึ้นต้นด้วย เลขประจําบท คัน่ ด้วยขีดหรื อจุดแล้วต่อด้วยหมายเลขตาราง เช่น ตารางที่ 1 ของบทที่ 4 ก็
เขียน “ตารางที่ 4.1” หรื อ “ตารางที่ 4-1” ถ้าจะใช้แบบใดก็ตอ้ งให้คงเส้นคงวาทั้งเล่ม
7.2.1.2 การพิมพ์ชื่อตาราง ให้พิมพ์ชื่อตารางด้วยอักษรตัวตรงหรื อเอน อาจขึ้นตันด้วย “แสดง”
โดยพิมพ์เป็ นตัวเอน เพื่อให้แตกต่างจากเนื้อหาทัว่ ไป
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ตัวอย่ าง

ภาพที่ 4.1 แสดงการเสนอคําอธิ บายตารางโดยใส่ ไว้ ด้านบนของตาราง

2.1.3 การเสนอตาราง ต้องแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อน แล้วจบด้วย (โปรดดูตารางที่ 4.1)
โดยวางตารางไว้หลังผลการวิเคราะห์ขอมูล ดังภาพที่ 4.3
ไม่ควรเสนอตารางก่อน แล้วอธิบายตารางว่า “จากตารางที่ 4.1....” ดังภาพที่ 4.2
ตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้นาํ ไปไว้ในภาคผนวกของรายงานการวิจยั เหลือไว้
เฉพาะตารางสรุ ป ในบทที่ 4

3. การนําเสนอรู ปภาพ แผนภูมิ แผนภาพ
ผูว้ ิจยั อาจนําวัสดุเนื้อหา (Content materials) ด้วยรู ปภาพ แผนภูมิ และแผนภาพ และมีคาํ บรรยายใต้ภาพ
แผนภูมิหรื อแผนภาพ โดยใช้ชื่อเรี ยกรวมกันว่า “ภาพที่” เป็ นตัวเอนหนา มีขนาดเล็กว่า ขนาด
อักษรหลัก 1 ระดับ เช่น อักษรหลักมีขนาด 16 Point คําอธิ บายภาพจะลดเหลือขนาด 14 point ตามด้วย
เลขที่ภาพประกอบ ขึ้นต้นด้วย เลขประจําบท คัน่ ด้วยขีดหรื อจุดแล้วต่อด้วยหมายเลขภาพ เช่น ภาพที่ 1
ของบทที่ 2 ก็เขียน “ภาพที่ 2.1” หรื อ “ภาพที่ 2-1” ถ้าจะใช้แบบใดก็ตอ้ งใช้ให้คงเส้นคงวาเหมือนกันทั้ง
เล่ม
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คําอธิบายภาพ ให้เป็ นตัวเอน วางไว้กลางหน้ากระดาษ บรรทัดถัดจากคําอธิ บายภาพให้ระบุ
แหล่งที่มาของรู ปภาพ แผนภูมิ และแผนภาพ ดังในภาพที่ 4.1

ตัวอย่ างไม่ ดี
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ หาค่ าเฉลีย่ และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความต้ องการการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในส่ วนของอุดมการณ์ การพัฒนาการวิจยั ปั จจัย
ด้านปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านปรั ชญาในการพัฒนานักวิจยั (ทิศทางการดําเนิ นงานวิจยั )
พบว่า ปั จจัยด้านปรั ช ญาการพัฒนาการวิจยั เมื่ อจําแนกรายข้อพบว่า ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุด คื อมหาวิทยาลัยควร
ส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ ทักษะ คําปรึ กษา พัฒนาศักยภาพในการทําวิจยั ( X = 4.25) ตรงกับระดับความต้องการ
มาก รองลงมา คือมหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยการส่ งเสริ มแหล่งความรู ้ งบประมาณสําหรับ
หนังสื อ ( X = 4.22) ตรงกับระดับความต้องการมากที่สุดและมหาวิทยาลัยควรให้การพัฒนานักวิจยั เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ( X = 4.05) ตรงกับระดับความต้องการมาก
ภาพ 4.2 แสดงการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ไม่ ควรทํา
เพราะเสนอตารางก่ อนแล้ วจึงแสดงผลการวิเคราะห์
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ตัวอย่ างที่ดี
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ หาค่ าเฉลีย่ และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความต้ องการการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในส่ วนของอุดมการณ์ การพัฒนาการวิจยั ปัจจัย
ด้ านปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
1) ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านปรั ชญาในการพัฒนานักวิจัย (ทิ ศทางการดําเนิ นงานวิจัย) พบว่า ปั จจัยด้าน
ปรัชญาการพัฒนาการวิจยั เมื่อจําแนกรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือมหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้
เกิดความรู ้ ทักษะ คําปรึ กษา พัฒนาศักยภาพในการทําวิจยั ( X = 4.25) ตรงกับระดับความต้องการมาก
รองลงมา คือมหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้ศึกษาหาความรู ้ ดว้ ยการส่ งเสริ มแหล่งความรู ้ งบประมาณ
สําหรับหนังสื อ ( X = 4.22) ตรงกับระดับความต้องการมากที่สุดและมหาวิทยาลัยควรให้การพัฒนา
นักวิจยั เป็ นไปตามธรรมชาติ ( X = 4.05) ตรงกับระดับความต้องการมาก (โปรดดูตารางที่ 4.5)

ภาพ 4.3 แสดงการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง คือเสนอผลการวิเคราะห์ ก่อนแล้ ว เสนอตาราง การ
เสนอตารางควรนําเสนอไว้ ในภาคผนวก

4. การพิมพ์ วรรคตอนและวงเล็บในภาษาต่ างประเทศ
ภาษาไทยไม่มีเครื่ องหมายวรรคตอน แต่ภาษาต่างประเทศมีเครื่ องหมายวรรคตอนที่ตอ้ งพิมพ์ให้
ถูกต้องดังนี้
4.1 การพิมพ์ เครื่ องหมาย [.] [,] [: ] และ [;] ให้พิมพ์ ติ ดอักษรที่นาํ หน้า และเคาะ 1 เคาะหลัก
เครื่ องหมายเหล่านี้
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ผิด
[.] M. Ed ; Mr. E.R.Miller
[,] Family members are father, mother, and
children.
[: ] For example:Books….
[;] The objectives are three-folds: 1) To design a
model ; 2) To draw a line between each point ;
and 3) To explain the meaning of each line.

ถูก
M. Ed Mr. E. R. Miller
Family members are father, mother, and children.
For example: Books….
The objectives are three-folds: (1) To design a
model; (2) To draw a line between each point; and
(3) To explain the meaning of each line.

4.2 การพิมพ์ตัวเลข ต้องเคาะ 1 เคาะก่อนและหลังตัวเลข
ผิด มีนกั เรี ยน40คนมาเรี ยนในวันที่12เดือนสิ งหาคม
ถูก มีนกั เรี ยน 40 คนมาเรี ยนในวันที่ 12 เดือนสิ งหาคม
4.3 การพิมพ์เครื่ องหมายวงเล็บ ให้เคาะ 1 เคาะ หน้าวงเล็บเปิ ด ( และ หลังวงเล็บปิ ด )
แต่หา้ มเคาะหลังวงเล็บเปิ ด ( และ หน้าวงเล็บปิ ด )
ผิด การศึกษาภควันตภาพ ( Ubiquitous Education ) หมายถึง.....
ถูก การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) หมายถึง.....
4.3 การพิมพ์ หมายเลขข้ อในย่ อหน้ า (Run-in-text) ในกรณี ที่ตอ้ งการเสนอหมายเลขข้อสําหรับ
หัวข้อต่างๆ ในย่อหน้า ให้ใส่ เลขในวงเล็บ มิใช่ใส่ หมายเลขแล้วตามด้วยวงเล็บปิ ด และข้อสุดท้ายต้องมีคาํ
ว่า “และ” นําหน้า
ผิด วัตถุประสงค์ของการวิจยั มี 3 ประการ คื อ 1) เพื่อศึ กษาบริ บทสําหรั บสภานศึกษา 2) เพื่อ
ศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ 3) เพื่อศึกษา…..
ถูก วัตถุประสงค์ของการวิจยั มี 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาบริ บทสําหรับสภานศึกษา (2) เพื่อ
ศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ และ (3) เพื่อศึกษา….
.

5. การพิมพ์ บทที่ ชื่ อบท หมายเลขหัวข้ อใหญ่ หัวข้ อย่ อย และหัวข้ อรอง
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การเสนอเนื้ อหาสาระในแต่ละบทของงานวิจยั ให้กาํ หนดหมายเลขประจําหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และ
หัวข้อรอง ตามรู ปแบบคือ แบบมีบทรองและแบบไม่มีบทรอง
5.1 แบบมีบทรอง หมายถึ ง การเสนอเนื้ อหาที่จาํ แนกเป็ นบทรอง (Sub-chapter) มี แนว
ปฏิบตั ิในการพิมพ์ดงั นี้
1) บทที่ ให้พิมพ์ตวั หนา ขนาด 20 point ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ตวั หน้าขนาด 22 point
2) บทรองให้พิมพ์อกั ษรตัวหนาขนาด 20 point
3) หมายเลขประจําหัว ข้อให้ยึดหมายเลขบทข้อ ทั้งนี้ ไ ม่เกิ นสามตําแหน่ ง (หากนํา
หมายเลขบทมากํากับ อนุโลมไม่เกินสี่ ตาํ แหน่ง)
4) หัวข้อใหญ่ให้ชิดซ้าย พิมพ์ดว้ ยอักษรตัวหนาขนาด 18 point ใช้หมายเลข 1 ตําแหน่ง
เช่น หัวข้อแรกของบทที่ 1 คือ 1.
เนื้อหาหลักให้ใช้ตวั อักษร ขนาด 16 point ในข้อความแรก ไม่ยอ่ หน้า แต่ให้ยอ่
หน้าในข้อความที่สองเป็ นต้นไป
5) หัวข้อรอง ให้เคาะย่อหน้า 1 ครั้ง พิมพ์อกั ษรตัวหนาขนาด 16 point ใช้หมายเลข 2
ตําหน่ง เช่น หัวข้อรองของหัวข้อแรกของบทที่ 1 คือ 1.1
6) หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง ให้เคาะย่อหน้า 2 ครั้ ง พิมพ์อกั ษรตัวหนาเอนขนาด 16
point ใช้หมายเลข 3 ตําแหน่ง เช่น หัวข้อรองของหัวข้อแรกของบทที่ 1 คือ 1.1.1
7) หัวข้อจิ๋ วของหัวข้อย่อย ให้เคาะย่อหน้า 3 ครั้ ง พิมพ์อกั ษรบางขนาด 16 point ใช้
หมายเลขตามด้วยวงเล็บ ขึ้นบรรทัดใหม่ เช่น 1) 2) 3)
8) หัวข้อย่อยของ 1) 2) 3) ให้อยูใ่ นวงเล็บ คือ (1) (2) (3) ….
(โปรดดูภาพที่ 4.4)
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ภาพที่ 4.4 แสดงโครงสร้ างบทและการกําหนดหมายเลข

5.1 แบบไม่ มีบทรอง กรณี ที่ไม่มีการจําแนกเนื้ อหาเป็ นบทรองมีแนวปฏิบตั ิในการพิมพ์
ดังนี้
1) บทที่ ให้พิมพ์ตวั หนา ขนาด 20 point ส่วนชื่อบทให้พิมพ์ตวั หน้าขนาด 22 point
2) หมายเลขประจําหัวข้อให้ยดึ หมายเลขบทนําหมายเลขข้อ ทั้งนี้ไม่เกิน 4 ตําแหน่ง
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3) หัวข้อใหญ่ให้ชิดซ้าย พิมพ์ดว้ ยอักษรตัวหนาขนาด 18 point ใช้หมายเลข 2 ตําแหน่ง
เช่น หัวข้อแรกของบทที่ 1 คือ 1.1
เนื้อหาหลักให้ใช้ตวั อักษร ขนาด 16 point ในข้อความแรก ไม่ยอ่ หน้า แต่ให้ยอ่
หน้าในข้อความที่สองเป็ นต้นไป
4) หัวข้อรอง ให้เคาะย่อหน้า 1 ครั้ง พิมพ์อกั ษรตัวหนาขนาด 16 point ใช้หมายเลข 3
ตําหน่ง เช่น หัวข้อรองของหัวข้อแรกของบทที่ 1 คือ 1.1.1
5) หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง ให้เคาะย่อหน้า 2 ครั้ ง พิมพ์อกั ษรตัวหนาเอนขนาด 16
point ใช้หมายเลข 4 ตําแหน่ง เช่น หัวข้อรองของหัวข้อแรกของบทที่ 1 คือ 1.1.1.1
6) หัวข้อจิ๋ วของหัวข้อย่อย ให้เคาะย่อหน้า 3 ครั้ ง พิมพ์อกั ษรบางขนาด 16 point ใช้
หมายเลขตามด้วยวงเล็บ ขึ้นบรรทัดใหม่ เช่น 1) 2) 3)
7) หัวข้อย่อยของ 1) 2) 3) ให้อยูใ่ นวงเล็บ คือ (1) (2) (3) ….
(โปรดดูภาพที่ 4.5)
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ภาพที่ 4.5 แสดงโครงสร้ างบทและการกําหนดหมายเลขกรณี ไม่ มบี ทย่ อย

ตอนที่ 8

รู ปแบบการเขียนอ้ างอิง
ในการเขียนหนังสื อ ตํารา บทความ หรื อรายงานการวิจยั เมื่อผูเ้ ขียนนําความคิด หลักการ ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่เป็ นข้อเขียน และวัสดุเนื้อหา อาทิ ตัวอย่าง รายกรณี รู ปภาพ ตาราง แผนภูมิของคนอื่นมาใช้ใน
การเสนอผลงาน จําเป็ นที่จะต้องให้เกียรติเจ้าของผลงานที่นาํ มาใช้ เรี ยกรวมกันว่า การอ้างอิง
(Referencing)
การอ้างอิงมีสองส่วนคือ ส่ วนอ้าง และส่วนอิง

5.1 ส่ วนอ้ าง
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ส่วนอ้าง (Citation) หมายถึง เนื้อหาสาระหรื อข้อมูลที่เป็ นผลงานของคนอื่น ที่ผเู ้ ขียนยกมากล่าวไว้ใน
ผลงานของตนเองและต้องการให้เครดิตเจ้าของหรื อผูเ้ ขียนหรื อผูผ้ ลิตชิ้นงาน
ผลงานที่จาํ มาอ้างอาจอยูใ่ นรู ปแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่เป็ นข้อเขียน และวัสดุ
เนื้อหา อาทิ ตัวอย่าง รายกรณี รู ปภาพ ตาราง แผนภูมิฯลฯ และมีการระบุชื่อเจ้าของผลงานสั้นๆ ว่า
ข้อมูลที่ยกมานั้นเป็ นของใคร เขียนไว้เมื่อไหน จากที่ไหน เพื่อให้ผอู ้ ่านงานนิพนธ์ของผูเ้ ขียนสามารถ
ค้นหาอ่านฉบับจริ งได้
ส่ วนอ้างจะปรากฏในเนื้อหาสาระของงานเขียนประเภทหนังสื อ ตํารา บทความ และรายงาน
การวิจยั ในกรณี รายงานการวิจยั จะปรากฏในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การอ้างเนื้อหาสาระมี 2 แบบ คือ การอ้างโดยตรง และอ้างโดยการสรุ ป
1) การอ้ างโดยตรง (Direct Citation) เป็ นการยกความคิด หลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่เป็ น
ข้อเขียน และวัสดุเนื้อหา อาทิ ตัวอย่าง รายกรณี รู ปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯของผูอ้ ื่นมาใช้ในผลงาน
ตนเองทั้งดุน้ โดยไม่มีการต่อเติมเสริ มแต่ง ด้วยการยกคําพูดหรื อข้อเขียนมาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ
(1) การอ้ างแบบสั้น (Short Quotation) เป็ นการอ้างข้อความไม่ยาวมาก ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 5
บรรทัดและมีการกําหนดเครื่ องหมายคําพูด (Quotation Marks) ในรู ป “... ....” (ดังตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่ าง 1 การอ้ างโดยตรงแบบสั้น
สําหรับความหมายของการสอบแบบอิงประสบการณ์ ในระยะแรกของการพัฒนาคิดค้นที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กล่าวว่า “...การเรี ยนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ เป็ นวิธีการสอนที่ผสู ้ อนกําหนดประสบการณ์ที่คาดหวังไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เผชิญประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจริ ง (ตนเองหรื อเป็ นกลุ่ม) ด้วยการประกอบภารกิจและงานโดยใช้
ความรู ้ที่เป็ นเนื้อหาสาระจากแหล่งความรู ้ วิทยาการ แหล่งประสบการณ์ หรื อ สถานการณ์ที่จดั เตรี ยม
ไว้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญประสบการณ์ที่กาํ หนดไว้" (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 25540, น. 3)
(2) การอ้ างแบบยาว (Long Quotation) เป็ นการยกข้อความมาทั้งย่อหน้า บางส่วน หรื อทั้งหมด
ของบทความ ที่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ขียน มานําเสนอแยกส่ วนจากงานเขียนของตนเองอย่างชัดเจนด้วย
การตีกรอบ (Blocking or Framing) ย่อหน้าและย่อหลัง รวมทั้งลดขนาดตัวอักษรให้เล็กลงกว่าขนาด
มาตรฐาน (ดังตัวอย่างที่ 2 การอ้างยาว)
ตัวอย่ าง 2 การอ้ างโดยตรงแบบยาว
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หลังจากการเผยแพร่ ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ศาสตราจารย์
ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้ขยายคําจํากัดความของการสอนแบบอิงประสบการณ์ เพื่อแสดง
องค์ประกอบของระบบให้ชดั เจนขึ้นว่า
ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ เป็ นระบบการสอนที่มีการกําหนดประสบการณ์ที่
คาดหวังให้ผเู ้ รี ยนเผชิญประสบการณ์ เดี่ยวหรื อเป็ นกลุ่มตามบริ บทหรื อสถานการณ์ดว้ ยการ
ประกอบงานและภารกิจของประสบการณ์ ที่กาํ หนดไว้ในแผนเผชิญประสบการณ์ ด้วยการ
ศึกษาหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ที่จดั เตรี ยมไว้ให้ในรู ปชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่
ประกอบด้วยประมวลสาระ ภาพชุด วีดิทศั น์ และสื่ อการสอนในรู ปแบบอื่นโดยไงพาแหล่ง
ความรู ้จากผูส้ อนน้อยที่สุด และมีการรายงานความก้าวหน้า และรายผลสุ ดท้ายเมื่อการเผชิญ
ประสบการณ์สาํ เร็ จตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้แล้ว....”
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2558, น. 2)

2) การอ้ างโดยอ้ อมหรื อโดยสรุ ป” (Indirect or Summarized Citation) หมายถึงการนํา
ความคิด หลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่เป็ นข้อเขียน และวัสดุเนื้อหา อาทิ ตัวอย่าง รายกรณี รู ปภาพ
ตาราง แผนภูมิฯลฯ ของผูอ้ ื่นมาตีความ แปลความหรื อสอดแทรกความคิดเห็นและเขียนของตนเอง
หลักการอ้างโดยอ้อม จะต้องแยกอ้างความคิดเห็นของแหล่งข้อมูลต่างกัน แยกจากกัน โดย
เสนอความคิดใครความคิดมัน มิใช่นาํ มาอ้างรวมกัน จนระบุไม่ได้วา่ แนวคิดไหนเป็ นของใคร
ข้อยกเว้น ความคิดเห็นที่คล้ายคลึงหรื อสอดคล้องกัน ก็อาจอ้างอิงชื่อของผูเ้ ขียนหลายคนให้อยู่
ในวงเล็บเดียวกันได้
ข้ อห้ าม ห้ ามอ้ างแบบเหมารวม คือ อ้ างชื่อผู้เขียน แต่ ปรากฏว่ า ใช้ วธิ ีการ “ก้อป-แปะ” ทัง้ หน้ า
หรื อข้ อความโดยไม่ ใส่ เครื่ องหมายคําพูดหรื อตีกรอบ ถือเป็ นความผิดพลาดที่ร้ายแรงเพราะเป็ นการผิด
จริ ยธรรมทางวิชาการ ภายหลังหากมีการร้องเรี ยน อาจถูกถอดถอนปริ ญญาได้แม้เวลาจะผ่านไปนาน
เท่าใดก็ตาม
อย่างไรก็ตาม การอ้ างและการอิง เมื่อนํามาใช้ ในการนิพนธ์ มักจะเรี ยกรวมกันว่ า การอ้ างอิง
(Referencing) โดยทีน่ ักศึกษาต้ องแยกให้ ออกว่ า เป็ นการอ้ างหรื อการอิง ทีม่ ผี ลทําให้ เกิดรูปแบบการ
อ้ างอิงทีแ่ ตกต่ างกัน

5.2 ส่ วนอิง
ส่ วนอิง (References) หมายถึงส่วนที่แสดงแหล่งข้อมูลและเนื้อหาสาระ ด้วยการเสนอรายชื่อ
แหล่งข้อมูลและเนื้อหาสาระไว้ตอนสุดท้ายของตํารา หนังสื อ บทความหรื อรายงานการวิจยั โดยเสนอ
ในรู ปรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
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5.2.1 รายการอิง (List of References) หมายถึงรายการหนังสื อ ตํารา บทความ หรื อรายงาน
การวิจยั ที่เป็ นแหล่งข้อมูลที่นาํ ไปอ้าง (Citation) ในงานนิพนธ์ อาจนําเสนอท้ายบทที่ ท้ายหน่วยหรื อ
นําไปเสนอรวมท้ายเล่ม
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปมักเรี ยกว่า “อ้างอิง” จึงขอใช้ตามความนิยม
รู ปแบบการเขียนรายการอิง มีดงั นี้
1) หากเป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อผูแ้ ต่งจะเขียน ชื่อตัว ตามด้วยนามสกุล (First Name Last Name)
ภาษาไทย ก็ใช้ชื่อตัว ตามด้วยนามสกุล เช่นกัน
2) การเสนอใช้วธิ ี เรี ยงตามลําดับตัวอักษรชองนามสกุลหากเป็ นภาษาอังกฤษ ฟรื อ ชื่อตัว หาก
เป็ นภาษาไทย
3) การเขียนรายการอ้างอิงแต่ละรายการ ให้ยอ่ หน้าบรรทัดแรก แต่บรรทัดต่อไปให้ชิดซ้าย
ส่ วนชื่อเรื่ อง และชื่อหนังสื อหรื อวารสารเอนหนา (หรื อเอนอย่างเดียว หรื อหนาอย่างเดียว)
หากเป็ นภาษาอังกฤษให้ข้ ึนตัวใหญ่ทุกคํา ยกเว้น Prepositions, Conjunctions, Articles ทุก
รายการคัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุภาค (,)
วิธีการเขียนอ้างอิงอาจใช้แนวใดแนวหนึ่งตามตรฐานสากล หรื อมาตรฐานที่สถาบันการศึกษา
กําหนดขึ้นเอง
การนําผลงานนิพนธ์และงานวิจยั ของตนเองมาใช้ ก็ตอ้ งอ้างอิงเพื่อมิให้กระผิดจริ ยธรรมว่าด้วย
การลอกเลียนงานตัวเอง (Self-Plagiarism)
วิธีการเขียนอ้างอิง ทําได้หลายวิธี ได้แก่ การอ้างอิงแบบนาม-ปี ที่นาํ ปี ที่เผยแพร่ ไว้หลังชื่อผู ้
แต่ง หรื อ การอ้างแบบเทอราเบียน (Turabian Style book) ที่เสนอโดย Kate Turabian ที่ใส่ ปีที่เผยแพร่
ไว้ทา้ ยสุด
การจะใช้แบบใด ก็ใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่ม ที่นิยมกันมากในปัจจุบนั คือ แบบนามปี ของ สมาคม
จิตวิทยาอเมริ การ American Psychological Association (APA)
ตัวอย่ าง
แบบเทอราเบียน
Chaiyong Brahmawong, Buddha Birth Place, Bangkok: Professor Dr. Chaiyong
Brahmawong Foundation Press, 2015.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์, พระพุทธอุบตั ิภูม,ิ กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์มูลนิธิศาสตราจารย์ ดรชัยยงค์ พรหม
วงศ์, 2558
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หรื อ
แบบ APA (นาม-ปี )
Chaiyong Brahmawong (2015) , Buddha Birth Place, Bangkok: Professor Dr.
Chaiyong Brahmawong Foundation Press.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2558) , พระพุทธอุบตั ิภูม,ิ กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์มูลนิธิศาสตราจารย์ ดรชัยยงค์
พรหมวงศ์.

5.2.2 รายการบรรณานุกรม (Bibliography) เป็ นรายการแหล่งข้อมูลหรื อเนื้อหาสาระที่นาํ ไป
อ้างและอิงถึง ส่ วนใหญ่จะนําเสนอท้ายเล่มหนังสื อ ตํารา บทความ หรื อเอกสาร
รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรม คือหากเป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อผูแ้ ต่งจะเขียน Last Name, First
Name ส่ วนภาษาไทยก็ใช้ช่ือตัว ตามด้วยชื่อสกุล เหมือนกับการเขียนรายการอ้างอิง โดยเรี ยงตามลําดับ
ตัวอักษร
แต่ละรายการบรรทัดแรกไม่ยอ่ หน้า (ให้ชิดซ้าย) แต่ให้ยอ่ หน้าในบรรทัดต่อไป ส่ วนชื่อเรื่ อง
และชื่อหนังสื อหรื อวารสาร หากเป็ นภาษาอังกฤษให้ข้ ึนตัวใหญ่ทุกคํา ยกเว้น Prepositions,
Conjunctions, Articles เช่นกัน ส่วนการอ้างปี ที่พิมพ์อาจวางไว้ทา้ ยรายการบรรณานุกรมหรื อตามหลัง
ชื่อผูเ้ ขียนก็ได้ ทุกรายการคับ่ ด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอย่ าง
แบบเทอราเบียน
Brahmawong, Chaiyong. Buddha Birth Place. Bangkok: Professor Dr. Chaiyong Brahmawong
Foundation Press. 2015.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. พระพุทธอุบตั ิภูม.ิ กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์มูลนิธิศาสตราจารย์
ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2558
หรื อ
แบบ APA (นาม-ปี )
Brahmawong, Chaiyong (2015). Buddha Birth Place. Bangkok: Professor Dr. Chaiyong
Brahmawong Foundation Press.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2558) . พระพุทธอุบตั ิภูมิ. กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์
พรหมวงศ์.
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โดยสรุ ป การอ้ างอิง โดยแยกศัพท์ เป็ นกระบวนการอ้ างข้ อมูลและเนื้อหาสารโดยอิงแหล่ ง
ประเภทหนังสื อ ตํารา บทความ เอกสาร และวัสดุอื่นเพื่อให้ ทราบว่ า ข้ อมูลและเนื้อหาสาระทีน่ ํามาอ้ าง
นั้นใครเป็ นคนเขียน เรื่ องอะไร พิมพ์ทไี หน เมื่อไร โดยเรียกรวมกันว่ า การอ้ างอิง (References)
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ภาคผนวก 1
ตัวอย่ างส่ วนแรกของรายงานวิทยานิพนธ์
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แบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะการวิจยั ของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุ ธาทิพย์ ทัว่ จบ

ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปี การศึกษา 2555
ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
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แบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะการวิจยั ของอาจารย์ ร่ ุ นใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุ ธาทิพย์ ทัว่ จบ

ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปี การศึกษา 2555
ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
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A RESEARCH COMPETENCYDEVELOPMENT MODEL FOR
YOUNG UNIVERSITY INSTRUCTORS
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Sutatip Tuachob

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of

Doctor of Education
Educational Administration

Faculty of Education, Bangkokthonburi University
Academic Year 2012
Copyright of Bangkokthonburi University
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ชื่ อดุษฎีนิพนธ์
ชื่ อผู้วจิ ัย
คณะ ... ....
อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้พจิ ารณาดุษฎีนิพนธ์
ฉบับนี้แล้ว มีมติวา่ เป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)

คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
................................................................ประธานกรรมการ/ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
(
)
...............................................................กรรมการ/ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(
)
................................................................กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(
)
................................................................กรรมการ
(
)
คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามปริ ญญา (ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา)

...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....
หมายเหตุ คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีจาํ นวนอย่างน้อย 5 คน มีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ นประธาน ผูท้ รง
คุณภายนอก 1 คนเป็ นกรรมการ และผูท้ รงคุณวุฒิอีกอย่างน้อย 1 คน เป็ นกรรมการ กรณี ไม่มีที่ปรึ กษาร่ วมต้องมี
ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 คนเพื่อให้ครบ 5 คน
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ชื่ อวิทยานิพนธ์
ชื่ อผู้วจิ ัย
คณะ ... ....
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้แล้ว มีมติวา่ เป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
...............................................................ประธานกรรมการ
(
)
................................................................กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(
)
................................................................กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(
)
คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา)

...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....
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ชื่ อสารนิพนธ์
ชื่ อผู้วจิ ัย
คณะ ... ....
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้พิจารณาสารพนธ์
ฉบับนี้แล้ว มีมติวา่ เป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริ ญญา (ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา)
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
................................................................ประธานกรรมการ
(
)
............................................................... กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึ กษา
(
)
................................................................กรรมการ
(
)

คณะ ... .... มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี อนุมตั ิให้รับสารนิพนธ์ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญา (ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา)
...................................................... คณบดี
(
)
วันที่ เดือน พ.ศ. 25....
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ก
ชื่ อดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจขนาดย่ อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ทาํ ดุษฎีนิพนธ์ : นายเทพบุตร เผ่าพรหมวงศ์ อาจารย์ ทปี่ รึกษา: อาจารย์ ดร.กฤษฎาภรณ์ รุ จิธาํ รงกุล อาจารย์ ดร.นภัทร
จันทรารมณ์ และอาจารย์ ดร.ณัชชา กริ่ มใจ ปริญญา: บริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต ปี การศึกษา: 2558

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบการบริ หารธุ รกิ จขนาดย่อมตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และ (2)
ประเมินคุณภาพของระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนา ประชากร มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผูบ้ ริ หารธุ รกิจขนาดย่อมที่ได้รับ
รางวัลการบริ หารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 คน กลุ่มที่สอง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน และกลุ่มที่
สาม คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน รวม 40 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มแบบง่าย ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารธุรกิจขนาด
ย่อมที่ได้รับรางวัลการบริ หารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 18 คน กลุ่มที่สอง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน
และกลุ่มที่สาม คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน รวม 34 คน วิธีดาํ เนินการวิจยั มี 7 ขั้นตอนตามลําดับ คือ (1) ศึกษาองค์
ความรู ้ ใ นเรื่ อ ง การบริ ห าร ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และธุ ร กิ จ ขนาดย่อ ม (2) ศึ ก ษาความต้อ งการระบบการ
บริ หารธุ รกิ จขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) พัฒนากรอบแนวคิดของระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) สอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของระบบการบริ หารด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็น (5) ยกร่ างระบบการบริ หาร (6) ตรวจสอบและรับรอง ระบบการบริ หารโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
และ (7) ปรับปรุ งระบบการบริ หารให้มีความสมบูรณ์และสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ การนําระบบไปใช้ดว้ ยแบบสนทนา
กลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั ระบบพัฒนาการบริ หารและระบบการประเมินธุ รกิ จ พบว่า (1) ธุ รกิ จขนาดย่อมใช้ระบบการ
บริ หารตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มีองค์ประกอบ คือ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมของธุ รกิ จ
ขนาดย่อม การวางแผน การจัดตั้งธุ รกิ จขนาดย่อม การบริ หารบุคคล การประสานงาน การจัดสรรทรั พยากร การ
รายงาน การสร้ างความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการประเมินและติ ดตาม 10 ขั้นตอน คื อ ขั้นที่ 1
วิเคราะห์บริ บท ขั้นที่ 2 วางแผนการบริ หารอย่างพอประมาณ ขั้นที่ 3 จัดตั้งธุ รกิ จขนาดย่อมตามหลักความรู ้ ขั้นที่ 4
บริ หารบุคลากรโดยมุ่ งสร้ างภูมิคุม้ กันและมุ่ งความรู ้ คู่คุณธรรม ขั้นที่ 5 อํานวยการตามหลักทางสายกลาง ขั้นที่ 6
ป ร ะ ส า น ง า น จ า ก ค ว า ม เ กื้ อ กู ล แ ล ะ ค ว า ม ส า มั ค คี ขั้ น ที่ 7 จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง พ อ ป ร ะ ม า ณ
ขั้นที่ 8 รายงานตามหลักคุณธรรม ขั้นที่ 9 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามเงื่อนไขคุณธรรม และ
ขั้นที่ 10 ประเมินและติดตามคุณภาพธุรกิจ (2) การประเมินคุณภาพของระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยผูท้ รงคุณวุฒิได้ตรวจสอบและรับรองระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมอยูใ่ นระดับดีมาก มีความ
สมบูรณ์ มีความชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ ในการนํามาใช้บริ หารธุรกิจขนาดย่อม สอดคล้องกับผลสรุ ปที่ได้จาก
การสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ คือ ระบบการบริ หารนี้ นาํ ไปใช้ประโยชน์โดยผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารธุ รกิ จของ
ตนเองด้วยความพอประมาณ และเน้นคุณธรรมจริ ยธรรมต่อสังคมมากขึ้น
คําสําคัญ ระบบการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม เศรษฐกิจพอเพียง
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ABSTRACT
The objectives of this research are two-folds: (1) To develop a sufficiency economy-based business
administration system for small entrepreneurs (SEBAS); and (2) To evaluate the quality of the
developed sufficiency economy-based business administration system for small entrepreneurs.
This is a research and development research. The population, totaling 40, comprised three
groups: Group I consisted of 20 award winning administrators of sufficiency economy-based small
business entrepreneurs; Group II consisted of 15 experts; and Group III consisted of five senior
experts. Samples, totaling 34, obtained via the simple random technique comprised three groups:
Group I for need assessment of SEBAS consisted of 18 award winning administrators of sufficiency
economy-based small business entrepreneurs; Group II for securing the opinions on the proposed
conceptual model of SEBAS consisted of 11 experts; and Group III for evaluating and verifying
the developed SEBAS consisted of five senior experts. The Seven-Step (R4D3) Model was used to
develop the SEBAS: (1) Study the body of knowledge on administration, sufficiency economy, and
small business entrepreneurship; (2) Conduct a survey of need assessment for the SEBAS; (3)
Develop a SEBAS conceptual model; (4) Secure the expert’s opinion on the SEBAS conceptual
model by conduct a focus group; (5) Develop the Draft Prototype of SEBAS; (6) Evaluating and
Verifying the SEBAS by senior experts; and (7) Revise and Finalize the SEBAS. For analyzing
data, frequency, percentage, means, standard deviation and content analysis were employed.
Major Findings: (1) On the Sufficiency Economy-Based Business Administration System
for Small Business Entrepreneurs, entitled the APOSDCARER Model, the major components were
Principles of Sufficiency Economy, Small Business Entrepreneur Environment, Planning Small
Business Entrepreneur, Organizing Small Business Entrepreneur, Staffing of Small Business
Entrepreneur, Coordinating of Small Business Entrepreneur, Allocating Resources of Small
Business Entrepreneur, Reporting of Small Business Entrepreneur, and Evaluating Small Business
Entrepreneur. The APOSDCARER Model consisted of ten steps: Step I: Analysis of Context for
Sufficiency Economy Small Business Entrepreneurs; Step II: Planning of for Sufficiency Economy
Small Business Entrepreneurs; Step III: Organizing the Sufficiency Economy Small Business
Entrepreneurs; Step IV: Staffing of Sufficiency Economy Small Business Entrepreneurs; Step V:
Directing Sufficiency Economy Small Business Entrepreneurs; Step VI: Coordinating Sufficiency
Economy Small Business Entrepreneurs; Step VII: Allocating Resources for Sufficiency Economy
Small Business Entrepreneurs; Step VIII: Reporting for Sufficiency Economy Small Business
Entrepreneurs; Step IX: Creating Social Responsibility and Moral Condition Environment; and
Step X: Evaluating and Following-up; and (2) On quality evaluation of the APOSDCARER Model,
the senior experts evaluated and verified the APOSDCARER Model at the Very Good level and
were of the opinion that the system was complete, clearly presented, and practical for
implementation.
Keywords: APOSDCARER Model, Administrative system; Small Business Entrepreneurs;
Sufficiency Economy
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