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  ประกาศมหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ฉบับที ่   1  /2562 

 เร่ือง คู่มือการพมิพ์ดุษฎนิีพนธ์ วทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์พ.ศ. 2562 
 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัการจดัการบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 นั้น จาํเป็นจะตอ้งปรับการพิมพร์ายงานวจิยัดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
สารนิพนธ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการพิมพส่์วนหนา้รายงานการวจิยั ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัการ
จดัการบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัทาํประกาศฉบบัน้ีข้ึน 

ขอ้ 1 ประกาศน้ี เรียกวา่ คู่มือการพมิพ์ดุษฎนิีพนธ์ วทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์พ.ศ. 2562 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกรูปแบบการพิมพร์ายงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาตามประกาศฉบบั พ.ศ. 2555 
เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของปกนอกปกรองภาษาไทย ปกรองภาษาองักฤษ บทคดัยอ่ภาษาไทย 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษกิตติกรรมประกาศ สารบญั สารบญัตาราง และสารบญัภาพ จาํนวนบทท่ีและ
รูปแบบการพิมพ ์การเสนอสาระ การใส่หมายเลขหวัเร่ืองใหญ่ หวัเร่ืองยอ่ย และหวัขอ้ยอ่ย หมายเลข
ภาพ แผนผงั แผนภูมิและตาราง การนาํเสนอตารางวเิคราะห์ขอ้มูล ตาํแหน่งบรรณานุกรม องคป์ระกอบ
ของภาคผนวก และขอ้มูลผูว้ิจยั และใหใ้ชรู้ปแบบใน “คู่มือการพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และสาร
นิพนธ์พ.ศ. 2562” แทน 

ขอ้ 4 ใหร้ายงานการวจิยัประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 5 บท โดยมีเน้ือหาครอบคลุม บทนาํ การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง วธีิดาํเนินการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยั และสรุป
การวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ส่วนงานวจิยัเฉพาะศาสตร์ อาจมีองคป์ระกอบและจาํนวนบทท่ีต่างจากน้ีได ้
ขอ้ 5 บรรณานุกรมและส่ิงอา้งอิง ใหใ้ส่ไวห้ลงับทสุดทา้ยของรายงานการวจิยั ตามดว้ย

ภาคผนวก (ถา้มี) 
ขอ้ 6 ใหทุ้กบทท่ี มีระบบหมายเลขกาํกบัโดย ไมใชห้มายเลขบทท่ีนาํ เช่น ในบทท่ี 1 บทนาํ 1. 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 2. วตัถุประสงคก์ารวจิยั เป็นตน้ 
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ขอ้ 7 หมายเลขรูปภาพและหมายเลขตารางใหน้บัใหม่ทุกบทท่ี โดยใชห้มายเลขบทนาํและตาม
ดว้ยหมายเลขภาพท่ี หรือตารางท่ี เช่น ภาพท่ี 2-1 หรือ ภาพท่ี 2.1 ตารางท่ี 4-1 หรือ ตารางท่ี 4.1 แต่ตอ้ง
เหมือนกนัทั้งเล่ม 

ขอ้ 8 รายงานวจิยัเล่มใด ท่ีผา่นการตรวจรูปแบบ ตามรูปแบบเดิมก่อนวนัท่ีรูปแบบใหม่
ประกาศใช ้ใหใ้ชต้ามแบบเดิม 

 
 ใหบ้งัคบัใชป้ระกาศน้ี ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 
 
    ลงช่ือ   
 

                                               (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บงัอร เบ็ญจาธิกุล)  
       อธิการบดี 
      มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 
 
   หมายเหตุ          สี ปก ดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ประจ าคณะ ดังนี้ 

 

 คณะบริหารธุรกิจ      สีฟ้าเขม้    ( pantone colour  PMS ๓๐๖ ๒X  )          
คณะศึกษาศาสตร์        สีเขียวเขม้   (pantone colour  PMS ๓๒๐ ๒X     ) 

 คณะดุริยางคศาสตร์ สีนํ้าเงิน   (pantone  colour  PMS ๒๙๙  ๒X  )     

คณะนิติศาสตร์        สีกรมท่า     (pantone colour Reflex Blue ๒X ) 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลนีการกีฬา    สีเขียว  (pantone colour  PMS ๓๕๔ ๒X) 

 คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม สีแดงเลือดหมู  (pantone  colour  Rubine Red ๒X ) 

 คณะทนัตแพทยศาสตร์ สีม่วง  (pantone colour  Violet ๒X    ) 

                                 ตาม ผงัสี PANTONE Colours (pantone-colours.com) 
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ค าน า 
 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัการจดัการบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558นั้น จาํเป็นจะตอ้งปรับการพิมพร์ายงานวจิยัดุษณีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และสาร
นิพนธ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการพิมพส่์วนหนา้รายงานการวจิยั ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัการ
จดัการบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัทาํ “คู่มือการพมิพ์ดุษฎนิีพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
สารนิพนธ์พ.ศ. 2562” ข้ึน 
 คู่มือการเขียนรายงานการวจิยัครอบคลุมปกนอก ปกรองภาษาไทย ปกรองภาษาองักฤษ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบญั สารบญัตาราง และสารบญัภาพ 
จาํนวนบทและรูปแบบการพิมพ ์การเสนอสาระ การอา้งอิงและบรรณานุกรม องคป์ระกอบของ
ภาคผนวก และขอ้มูลผูว้จิยั สําหรับรายงานดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  
 ขอใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาอ่านคู่มือการพิมพรู์ปแบบส่วนหนา้รายงาน
วจิยัฉบบัน้ี เพื่อใหเ้กิดแนวคิดและภาพรวมของการจดับณัฑิตศึกษาท่ีเป็นสากล เพราะบางขอ้ปฏิบติัเป็น
แนวคิดใหม่ อาจแตกต่างจากท่ีนกัวชิาการไทยเคยปฏิบติัและคุน้เคย 
 ขอขอบคุณ ฝ่ายวชิาการท่ีไดย้กร่างคู่มือคู่มือการพิมพง์านวจิยัฉบบัน้ี และหวงัวา่ การจดัการ
บณัฑิตศึกษาของหลกัสูตรการศึกษาและคณะวชิาต่างๆ จะดาํเนินไปอยา่งมีมาตรฐานและแนวทาง
เดียวกนั      

          
 

      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บงัอร เบ็ญจาธิกุล  
       อธิการบดี 
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สารบัญ 
 
 
คาํนาํ 
สารบญั 

 หนา้ 
  

บทท่ี 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
ภาคผนวก 

 

 
รูปแบบปกนอก และปกรอง 
หนา้อนุมติัผลการสอบ 
รูปแบบหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย  
รูปแบบหนา้กิตติกรรมประกาศ  
รูปแบบหนา้สารบญั  
จาํนวนบทท่ีและการพิมพ ์
รูปแบบการนาํเสนอสาระ ตาราง และภาพ 
รูปแบบเอกสารอา้งอิง 
 
ตวัอยา่งส่วนแรกของรายงานวทิยานิพนธ์  

 
 

 

 
  7 
13 
22 
28 
30 
36 
42 
54 
 
59 
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บทที ่1 

รูปแบบปกนอกและปกรอง 
 
เพื่อความเป็นระเบียบและอยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั มหาวทิยาลยักาํหนดรูปแบบปกนอก ปกรอง ใบ
อนุมติัผลการสอบ บทคดัยอ่ การพิมพห์วัขอ้ และเน้ือหา ตามท่ีกาํหนดในบทท่ี 8 น้ี 
 ส่วนการยอ่หนา้ซา้ยขวา ล่างบน ท่ีมิไดก้าํหนดในคู่มือน้ี ใหถื้อตามคู่มือการพิมพว์ทิยานิพนธ์ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม 
 การลงเลขหนา้ตั้งแต่หนา้บทคดัยอ่ภาษาไทยจนถึงหนา้สารบญัภาพ ใหใ้ชห้มายเลขดว้ย
อกัษรไทย ก ข ค ง ตั้งแต่หนา้บทท่ี จนถึงหนา้สุดทา้ยใหใ้ชเ้ลขอารบิค 1 2 3 4 5 …  
 เลขแสดงจาํนวนใหใ้ชเ้ลขอารบิค 1 2 3 4 5 …  
 

1. รูปแบบปกนอก 
รูปแบบปกนอกใหทุ้กขอ้ความอยูก่ลางหนา้กระดาษ โดยมีขอ้ความเรียงลาํดบั ประเภท และขนาดอกัษร 
องัน้ี 
 1) ตรามหาวทิยาลยั 
 2) ช่ืองานวิจยัภาษาไทย 

3) ช่ืองานวิจยัภาษาองักฤษตวัใหญ่ 
 4) ช่ือผูว้ิจยั ไม่ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยนาย นาง นางสาว 
 5) ขอ้ความ “งานวจิยั (ดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ) เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือปริญญา) สาขา (ช่ือสาขาวชิา) ”  
 6) ภาควชิา (ถา้มี) คณะวชิา 
 7) มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 8) ปีการศึกษา   
 9) ขอ้ความ “ลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี” 
 

โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบ 1 
 

เอกเสารแนบ 1 ตวัอยา่งปกนอก พิมพบ์นปกแขง็แลกซีน 
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แบบจ าลองการพฒันาสมรรถนะการวจิยัของอาจารย์รุ่นใหม่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
 
 

สุธาทิพย์ ทั่วจบ 
 
 
 
 
 

ดุษฎนิีพนธ์ฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ปีการศึกษา 2555 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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A RESEARCH COMPETENCY DEVELOPMENT MODEL FOR  

YOUNG UNIVERSITY INSTRUCTORS IN 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
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Educational Administration 
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Academic Year 2012 
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2. รูปแบบปกรองภาษาไทย 
รูปแบบปกรอง ใหทุ้กขอ้ความอยูก่ลางหนา้กระดาษ โดยมีขอ้ความเรียงลาํดบั ประเภท และขนาดอกัษร
ดงัน้ี 
1) ตรามหาวทิยาลยั 
 2) ช่ืองานวิจยัภาษาไทย 

3) ช่ืองานวิจยัภาษาองักฤษตวัใหญ่ 
 4) ช่ือผูว้ิจยั ไม่ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยนาย นาง นางสาว 
 5) ขอ้ความ “งานวจิยั (ดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ) เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือปริญญา) สาขา (ช่ือสาขาวชิา) ”  
 6) ภาควชิา (ถา้มี) คณะวชิา 
 7) มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 8) ปีการศึกษา   
 9) ขอ้ความ “ลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี” 
ทุกขอ้ความใชฟ้้อนท ์ขนาด 20 พอ้ยท ์
 (โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบ 2) 

 
3. รูปแบบปกรองภาษาองักฤษ 
   Format of Secondary Cover Page 

 

รูปแบบปกรองภาษาองักฤษ ใหทุ้กขอ้ความอยูก่ลางหนา้กระดาษ โดยมีขอ้ความเรียงลาํดบั ประเภท 
และขนาดอกัษรเป็นภาษาองักฤษดงัน้ี 

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 

Font size: Time New Roman 12 point Bold,  ยกเวน้ช่ือปริญญา 14 point 

 

โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 2 ตวัอยา่งปกรองภาษาไทย ไม่มีตรามหาวทิยาลยั 

 

 
แบบจ าลองการพฒันาสมรรถนะการวจิยัของอาจารย์รุ่นใหม่ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  

 

 
 

สุธาทิพย์  ทั่วจบ 
 
 
 
 

ดุษฎนิีพนธ์ฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ปีการศึกษา 2555 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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บทที ่2 

หน้าอนุมัตผิลการสอบ 
 
1. รูปแบบใบอนุมตัิผลการสอบ  
ใบอนุมติัผลการสอบใหป้ระกอบดว้ยขอ้ความท่ีท่ีกาํหนด ตามดว้ยการลงนามของประธานท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการสอบ กรรมการสอบ คณบดี และรองอธิการบดีท่ีกาํกบัดูแลบณัฑิตวิทยาลยั 
 

1.2 รูปแบบหน้าอนุมตัิดุษฎนิีพนธ์ 

หนา้อนุมติัดุษฎีนิพนธ์ ใหป้ระกอบดว้ย 

1) ช่ือดุษฎีนิพนธ์ ใหพ้ิมพก์ลางใหพ้ิมพก์ลางหนา้กระดาษ ตดับรรทดัตามความเหมาะสม สวยงาม 
(ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ช่ือดุษฎีนิพนธ์)  

2) ช่ือผูว้จิยั ใหใ้ส่ นาย นาง นางสาว กลางหนา้กระดาษ (ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ช่ือผูว้ิจยั)  
3) ช่ือคณะ (ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ช่ือคณะ)  
4) ขอ้ความอนุมติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ (กลางหนา้กระดาษ) ใหใ้ช้

ขอ้ความดงัในกรอบ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ไดพ้ิจารณาดุษฎีนิพนธ์ ฉบบัน้ีแลว้ มี
มติวา่เป็นงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 

 (ช่ือหลกัสูตร)  

 (สาขาวชิา)  

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

5) รายช่ือและลายมือคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ใหใ้ส่ตาํแหน่งวชิาการเตม็ ช่ือ และสกุล 

คณะกรรมการสอบดุษฎนิีพนธ์ 
      ................................................................ประธานกรรมการ (ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) 

  (                                                                 )  
  ...............................................................กรรมการ (ผูท้รงคุณวฒิุภายใน) 
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   (                                                                 )  
  ............................................................... กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   (                                                                 )  
 . ...............................................................กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
   (                                                                 )  
  ................................................................กรรมการ 
   (                                                                 )  
 

 
6) ขอ้ความอนุมติัของคณะวชิาและมหาวทิยาลยั (กลางหนา้กระดาษ)  

“คณะ ... .... มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัให้รับดุษฎีนิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

7) ช่ือและลายมือช่ือคณบดี พร้อมวนั เดือน ปี 
 

...................................................... คณบดี 
 (                                                  )  

วนัท่ี   เดือน       พ.ศ. 25.... 

  
 

 คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน มีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็น
ประธาน ผูท้รงคุณภายนอกอีก 1 คนเป็นกรรมการ และผูท้รงคุณวุฒิอีกอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ 
กรณีไม่มีท่ีปรึกษาร่วมตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิ 2 คนเพื่อใหค้รบ 5 คน 

 
โปรดดูตวัอยา่ง เอกสารแนบท่ี 4 ในหนา้ถดัไป 
 
 

 



15 

 

เอกสารแนบ 4 ตวัอยา่งหน้าอนุมติัผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 

แบบจ าลองการพฒันาสมรรถนะการวจิัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

สุธาทพิย์  ทัว่จบ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

  
 

อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ไดพ้ิจารณาดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี
แลว้ มีมติวา่เป็นงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ปริญญาศึกศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 

คณะกรรมการสอบดุษฎนิีพนธ์ 
 

  ................................................................ประธานกรรมการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก)  
   (                                                                 )  

          ...............................................................     กรรมการ (ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) 
   (                                                                 )  
 ...............................................................   กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   (                                                                 )  
 ................................................................  กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
   (                                                                 )  

  ................................................................  กรรมการ 
   (                                                                 )  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัให้รับดุษฎีนิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา ศึกศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 
    ...................................................... คณบดี 

                                           (                                                    )  
                                             วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 
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หมายเหตุ คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน มีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็น
ประธาน ผูท้รงคุณภายนอกอีก 1 คนเป็นกรรมการ และผูท้รงคุณวุฒิอีกอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ 
กรณีไม่มีท่ีปรึกษาร่วมตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิ 2 คนเพื่อใหค้รบ 5 คน 

1.3 รูปแบบหน้าอนุมตัิวทิยานิพนธ์ 

หนา้อนุมติัวทิยานิพนธ์ ใหป้ระกอบดว้ย 

1) ช่ือวทิยานิพนธ์ ใหพ้ิมพก์ลางใหพ้ิมพก์ลางหนา้กระดาษ ตดับรรทดัตามความเหมาะสม 
สวยงาม (ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ช่ือวทิยานิพนธ์)  

2) ช่ือผูว้จิยั ใหใ้ส่ นาย นาง นางสาว กลางหนา้กระดาษ กลางหนา้กระดาษ (ไม่มีคาํวา่ ช่ือผูว้จิยั)  
3)  ช่ือคณะ (ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ช่ือคณะ)  
4) ขอ้ความอนุมติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (กลางหนา้กระดาษ) 

ใหใ้ชข้อ้ความดงัในกรอบ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ไดพ้ิจารณาวทิยานิพนธ์ ฉบบัน้ีแลว้ 
ขอเสนอใหรั้บเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

5) รายช่ือและลายมือคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ (อยา่งนอ้ย 3 คน) ใหใ้ส่ตาํแหน่ง
วชิาการเตม็ ช่ือ และสกุล 

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
                    .....................................................     ประธานกรรมการ(ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก/ใน) 
   (                                                  )  
  ............................................................. กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   (                                                           )  
 . ............................................................ กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
   (                                                           )  
                     ............................................................ กรรมการ (อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 
   (                                                            )  
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6) ขอ้ความอนุมติัของคณะวชิาและมหาวทิยาลยั (กลางหนา้กระดาษ)  

“คณะ ... .... มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัให้รับวทิยานิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา) ” 

7) รายช่ือและลายมือช่ือคณบดี พร้อมวนั เดือน ปี 
   

...................................................... คณบดี 
 (                                                  )  

วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 

 

 

โปรดดูตวัอยา่งแบบฟอร์ม เอกวสานแนบ 7 ในหนา้ถดัไป 
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เอกสารแนบ 5 หนา้อนุมติัผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
ช่ือเร่ือง ........................................................................................................... 

ช่ือผู้วจัิย ............................................................... 
คณะ .................................................. 

 

 

 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ 
ฉบบัน้ีแลว้ มีมติว่าเป็นงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

            ............................................................... ประธานกรรมการ (ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) 
  (                                                                  )   
          ............................................................... กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   (                                                                 )  
 ................................................................กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
   (                                                                 )  
 ............................................................... กรรมการ(อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 
   (                                                                 )  
 

คณะ ... .... มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัใหรั้บวทิยานิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

 
................................................................ คณบดี 

(                                                  )  
วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 
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2. รูปแบบหน้าอนุมตัิสารนิพนธ์ 

หนา้อนุมติัสารนิพนธ์ ใหป้ระกอบดว้ย 

1) ช่ือสารนิพนธ์ ใหพ้ิมพก์ลางใหพ้ิมพก์ลางหน้ากระดาษ ตดับรรทดัตามความเหมาะสม 
สวยงาม (ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ช่ือสารนิพนธ์)  

2) ช่ือผูว้จิยั ใหใ้ส่ นาย นาง นางสาว กลางหนา้กระดาษ กลางหนา้กระดาษ (ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ 
ช่ือผูว้จิยั)  

3) ช่ือคณะ (ไม่ตอ้งพิมพค์าํวา่ ช่ือคณะ)  
4) ขอ้ความอนุมติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ สารนิพนธ์ (กลาง

หนา้กระดาษ) หากเป็นการคน้ควา้อิสระ 3          ใหมี้กรรมการสอบ 2 คนไม่ตอ้งมี
กรรมการภายนอก ใหใ้ชข้อ้ความดงัในกรอบ  

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ไดพ้ิจารณาสารนิพนธ์ ฉบบัน้ีแลว้ มีมติ
วา่เป็นงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอใหรั้บเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา  

 (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

 
5) รายช่ือและลายมือคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ใหใ้ส่ตาํแหน่งวชิาการเตม็ ช่ือ และสกุล 

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
                      ................................................................ประธานกรรมการ(อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 
   (                                                                 )  
  ...............................................................    กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษา  
   (                                                                 )  
  ............................................................... กรรมการ/อาจารยป์ระจาํคณะ 
   (                                                                 )  
 

6) ขอ้ความอนุมติัของคณะวชิาและมหาวทิยาลยั (กลางหนา้กระดาษ)  

“คณะ ... .... มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัให้รับสารนิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา) ” 
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7) รายช่ือและลายมือช่ือคณบดี พร้อมวนั เดือน ปี 

    
...................................................... คณบดี 

 (                                                  )  
วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 

 

 
โปรดดูตวัอยา่ง เอกสารแนบท่ี 6 ในหนา้ถดัไป 
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เอกสารแนบ 6 ตวัอยา่งหน้าอนุมติัผลการสอบสารนิพนธ์ 

 
ช่ือเร่ือง .................................................................................. 

ช่ือผู้วจัิย ................................................... 
คณะ ......................................... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ไดพ้ิจารณาสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
แลว้ มีมติวา่เป็นงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

 

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 

                   ................................................................ ประธานกรรมการ(อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 
                  (                                                                 ) 

                  ................................................................   กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษา 
                  (                                                                 )  
                 ...............................................................   กรรมการ/อาจารยป์ระจาํคณะ 

                               (                                                                 )  
  

คณะ ......................... มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัใหรั้บสารนิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

 
.................................................................. คณบดี 

 (                                                      )  
วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 

 

 

หมายเหตุ หากเป็นการคน้ควา้อิสระ 3          ใหมี้กรรมการสอบ 2 คนไม่ตอ้งมีกรรมการภายนอก 
ใหใ้ชข้อ้ความดงัในกรอบ  
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บทที ่3 

รูปแบบหน้าบทคดัย่อภาษาไทย 
 

บทคดัยอ่ท่ีนาํเสนอในรายงานการวจิยัใหป้ระกอบดว้ยบทคดัยอ่ภาษาไทย และบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
 

1. รูปแบบหน้าบทคดัย่อภาษาไทย 
หนา้บทคดัยอ่ให้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูลเก่ียวกบังานวิจยั สาระบทคดัยอ่ และคาํหลกั 

 1.1 ข้อมูลเกีย่วกบังานวจัิย ประกอบดว้ย  
1) ช่ืองานวิจยั (ช่ือดุษฎีนิพนธ์ ช่ือวทิยานิพนธ์ ช่ือสารนิพนธ์) ช่ือผูท้าํวิจยั (ช่ือผูท้าํดุษฎีนิพนธ์ 

ช่ือผูท้าํวทิยานิพนธ์ ช่ือผูท้าํสารนิพนธ์) ใหพ้ิมพชิ์ดซา้ยสุด และพิมพต่์อเน่ืองจนจบ หากข้ึนบรรทดั
ใหม่ ใหย้อ่หนา้อยูร่ะดบัตรงกบัอกัษรตวัแรกของบรรทดัแรก  

2) ช่ือวจิยั (ช่ือผูท้าํดุษฎีนิพนธ์ ช่ือผูท้าํวทิยานิพนธ์ ช่ือผูท้าํสารนิพนธ์ ใหน้าํหนา้ดว้ย นาย นาง 
นางสาว) ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั/ท่ีปรึกษาร่วม (ถา้มี) (ใส่ตาํแหน่งวชิาการ 
หลงัช่ือ) และปีการศึกษา ให้พิมพต์วัหนา ต่อเน่ืองกนัจนจบ 

คาํวา่ “ช่ืองานวิจยั” “ช่ือผูว้จิยั” (ไม่ตอ้งใส่รหสันกัศึกษา) ช่ือปริญญา และสาขาวชิา “ช่ือ
อาจารยท่ี์ปรึกษา” และ “ปีการศึกษา” ใหต้ามดว้ยเคร่ืองหมาย (:) โดยไม่เคาะ และพิมพต์วัหนา  

โปรดดูแบบตามตวัอยา่งในกรอบ 
ช่ือดุษฎีนิพนธ์: แบบจ าลองการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล  
ผู้ท าดุษฎีนิพนธ์: นางสุธาทิพย ์ทัว่จบ อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ชยัยงค ์พรหมวงศ์, ศาสตราจารย ์ระดบั 11 และ 

ดร. ประพฒันพ์งศ ์เสนาฤทธ์ิ ปริญญา: ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) ปีการศึกษา: 
2555 

 
1.2 สาระบทคัดย่อ แบ่งเป็น 3 ยอ่หนา้ ดงัน้ี 
ยอ่หนา้ท่ี 1 วตัถุประสงคก์ารวจิยั ใหมี้ขอ้ความ “การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค.์.. ประการ คือ (1) 

เพื่อ.... (2) เพื่อ.... และ (3) เพื่อ ... โดยไม่ตอ้งระบุช่ืองานวิจยัข้ึนก่อน 
ยอ่หนา้ท่ี 2 วธีิดาํเนินการวจิยั ใหป้ระกอบดว้ยขอ้ความวา่ “การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัแบบ.... 

ประชากร ประกอบดว้ย... จาํนวนรวม ... คน กลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่มแบบ... ประกอบดว้ย... จาํนวนรวม
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... คน ขั้นตอนการวจิยัมี...ขั้น ไดแ้ก่ (1) … (2) … (3) … (4) … (5) … (6) … และ (7) … เคร่ืองมือวิจยั
ประกอบดว้ย (1) … (2) … (3) … และ (4) …  

ยอ่หนา้ท่ี 3 ผลการวิจยั ใหจ้าํแนกผลโดยพิมพต่์อเน่ืองกนั (Run-in-text) เป็นดา้นๆ ตาม
วตัถุประสงค ์อาทิ “ ดา้น.... พบวา่ (1) … (2) … (3) … และ (4) … ดา้น.... พบวา่ (1) … (2) … (3) … 
และ (4) … และ ดา้น.... พบวา่ (1) … (2) … (3) … และ (4) … 

 
หา้มใส่เกร่ินนาํ สรุปการวจิยั หรือขอ้เสนอแนะในบทคดัยอ่ดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ หรือสาร

นิพนธ์ 
1.3 ค าหลกั ประกอบดว้ยคาํหลกัจากหวัขอ้วิจยัตาม SOSE และบางส่วนจากกรอบแนวคิดการ

วจิยั 
1.4 แบบและขนาดอกัษรของหน้าบทคัดย่อภาษาไทย ใหใ้ช ้Angsana ขนาด 12-16 เพื่อให้

บทคดัยอ่อยูใ่นหนา้เดียว 
 
โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบ 7 ตวัอยา่งรูปแบบบทคดัยอ่ภาษาไทย 
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เอกสารแนบ 7 ตวัอยา่งบทคดัยอ่ภาษาไทย 

ช่ือดุษฎนีพินธ์ : การพฒันาระบบการบริหารธุรกจิขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผู้ท าดุษฎนีิพนธ์: นายเทพบุตร เผา่พรหม อาจารย์ทีป่รึกษา: อาจารย ์ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ อาจารย ์ดร.นภทัร 
จนัทรารมณ์ และอาจารย ์ดร.ณชัชา กร่ิมใจ ปริญญา: บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ปีการศึกษา: 2558 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) พฒันาระบบการบริหารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) 
ประเมินคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัและพฒันา ประชากร มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผูบ้ริหารธุรกิจขนาดย่อมท่ีไดรั้บ
รางวลัการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 20 คน กลุ่มท่ีสอง คือ ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 15 คน และกลุ่มท่ี
สาม คือ ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 คน รวม 40 คน กลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารธุรกิจขนาด
ยอ่มท่ีไดรั้บรางวลัการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 18 คน กลุ่มท่ีสอง คือ ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 11 คน 
และกลุ่มท่ีสาม คือ ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 คน รวม 34 คน วิธีดาํเนินการวิจยัมี 7 ขั้นตอนตามลาํดบั คือ (1) ศึกษาองค์
ความรู้ในเร่ือง การบริหาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจขนาดย่อม (2) ศึกษาความต้องการระบบการ
บริหารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) พฒันากรอบแนวคิดของระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) สอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบักรอบแนวคิดของระบบการบริหารดว้ย
แบบสอบถามความคิดเห็น (5) ยกร่างระบบการบริหาร (6) ตรวจสอบและรับรอง ระบบการบริหารโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
และ (7) ปรับปรุงระบบการบริหารใหมี้ความสมบูรณ์และสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ การนาํระบบไปใชด้ว้ยแบบสนทนา
กลุ่ม การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ (1) ธุรกิจขนาดยอ่มใชร้ะบบการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองคป์ระกอบ คือ 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดลอ้มของธุรกิจขนาดยอ่ม การวางแผน การจดัตั้งธุรกิจขนาดยอ่ม การบริหาร
บุคคล การประสานงาน การจดัสรรทรัพยากร การรายงาน การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
การประเมินและติดตาม 10 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์บริบท ขั้นท่ี 2 วางแผนการบริหารอยา่งพอประมาณ ขั้นท่ี 3 
จดัตั้งธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัความรู้ ขั้นท่ี 4 บริหารบุคลากรโดยมุ่งสร้างภูมิคุม้กนัและมุ่งความรู้คู่คุณธรรม ขั้นท่ี 5 
อาํนวยการตามหลกัทางสายกลาง ขั้นท่ี 6 ประสานงานจากความเก้ือกูลและความสามคัคี ขั้นท่ี 7 จดัสรรทรัพยากร
อย่างพอประมาณ ขั้นท่ี 8 รายงานตามหลกัคุณธรรม ขั้นท่ี 9 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตาม
เง่ือนไขคุณธรรม และขั้นท่ี 10 ประเมินและติดตามคุณภาพธุรกิจ (2) การประเมินคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผูท้รงคุณวฒิุไดต้รวจสอบและรับรองระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่มอยู่
ในระดบัดีมาก มีความสมบูรณ์ มีความชดัเจน และมีความเป็นไปได ้ในการนาํมาใชบ้ริหารธุรกิจขนาดยอ่ม สอดคลอ้ง
กบัผลสรุปท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ คือ ระบบการบริหารน้ีนาํไปใชป้ระโยชน์โดยผูบ้ริหารสามารถ
บริหารธุรกิจของตนเองดว้ยความพอประมาณ และเนน้คุณธรรมจริยธรรมต่อสงัคมมากข้ึน 
 
ค าส าคญั ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม เศรษฐกิจพอเพียง  
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2. รูปแบบบทคดัย่อภาษาองักฤษ  
     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.  

 2.1 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.  

2.2 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. 

 

 

2.3 Keywords: Keywords shall comprise the key terms presented in the research 

title based on SOSE or some key terms from the research conceptual framework.  

  

2.4 Font type and size of the Abstract shall be Times New Roman, Font size 10-

12 to wrap up the abstract in one page. 

 

โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบ 8 รูปแบบบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
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เอกสารแนบ 8 ตวัอยา่งรูปแบบบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
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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บทที ่4 

รูปแบบหน้ากิตติกรรมประกาศ 
 
การเขียนกิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนช่วยใหง้านวจิยั
ประสบความสาํเร็จ 
 

1. องค์ประกอบหน้ากติติกรรมประกาศ 
หนา้กิตติกรรมประกาศ ควรประกอบดว้ย 4 ส่วน 

1) ขอ้ความแสดงความขอบคุณบิดามารดาหรือผูท่ี้อุปการะแทนบิดามารดา 
2) ขอ้ความประกาศกิตติคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3) ขอ้ความประกาศกิตติคุณคณาจารย ์
4) ขอ้ความประกาศกิตติคุณเพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนในความสาํเร็จของงานวจิยั 
5) ขอ้ความประกาศกิตติคุณสามีภรรยาและบุตรธิดา 

 

2. ข้อควรค านึงในการเขยีนกติติกรรมประกาศ 
การเขียนกิตติกรรมประกาศตอ้งใชข้อ้ความสุภาพและสะทอ้นความศกัด์ิสิทธิ ขอ้ท่ีควรปฏิบติัในการ
เขียนกิตติกรรมประกาศ มี 5 ประการ คือ 

1) ใหร้ะบุช่ือจริงและตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง หา้มใชช่ื้อเล่น 
2) ใชถ้อ้ยคาํสุภาพ หา้มใชภ้าษาพดูท่ีแสดงความเป็นกนัเองหรือพูดเล่น หรือแสดงความสนิท

สนม 
3) หา้มใส่รูปภาพ ภาพเขียน หรือการตบแต่งใดๆ 
4) ใส่ช่ือผูว้จิยัไวต้อนทา้ยของกิตติประกาศ 
 
โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบ 9 
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เอกสารแนบ 11 ตวัอยา่งกิตติกรรมประกาศ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ (ช่ือบิดา) บิดาผูมี้พระคุณ เป็นผูท่ี้ประสิทธ์ิประสาททั้งความรู้ ให้กาํลงัใจ 

ความห่วงใยเสมอมา และเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูว้ิจยัฝ่าฝันอุปสรรคจนทาํให้สําเร็จ และ (ช่ือมารดา) 
มารดา ผูค้อยอุม้ชูและเล้ียงดูดว้ยความทะนุถนอมมาโดยตลอด ขา้พเจา้ซาบซ้ึงในพระคุณของท่านจึง
ขอขอบพระคุณท่านอยา่งสูงสุด 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ (ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา) ดุษฎีนิพนธ์ท่ีใหค้าํแนะนาํ มาดว้ยดีตลอด จึง
ขอขอบคุณอยา่งสูง  

 ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารธุรกิจขนาดย่อมท่ีให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั และขอขอบคุณ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหแ้นวทางการพฒันาระบบ (ระบุช่ือตน้แบบช้ินงานวจิยั)  

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยั ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบและรับรองระบบดงักล่าว จนทาํให้เป็น
ระบบท่ีมีความสมบูรณ์ มีความชดัเจน และนาํไปใชไ้ดอ้นัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดยอ่มต่อไป 
  

       (ช่ือผูว้จิยั)  
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บทที ่5 

รูปแบบหน้าสารบัญ 
 
หนา้สารบญัประกอบดว้ยสารบญัเน้ือหา สารบญัตาราง และสารบญัภาพ 
 

1. รูปแบบหน้าสารบัญ 
  การเสนอหน้าสารบัญ หมายถึงสารบญัแสดงเน้ือหา ตั้งแต่ส่วนแรกของรายงาน บทท่ี 
บรรณานุกรม ภาคผนวกและขอ้มูลผูว้จิยั โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 
 1) ใหห้นา้สารบญัประกอบ คาํวา่ สารบญั และแบ่ง 3 ช่อง คือ ช่องแรกเสนอหวัขอ้ ช่องกลาง
เสนอสาระ และช่องขวามือสุด ระบุเลขหนา้ 
 2) ช่องแรก ใหร้ะบุหวัขอ้ให้เสนอตามลาํดบัดงัน้ี หนา้อนุมติั บทคดัยอ่ภาษาไทย บทคดัยอ่
ภาษาองักฤษ สารบญั สารบญัตาราง สารบญัภาพ บทท่ีพร้อมหมายเลขบทท่ี บรรณานุกรม ภาคผนวก 
และขอ้มูลผูว้จิยั (ผูท้าํดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ)  
 3) ช่องกลาง ใหร้ะบุ ช่ือบทท่ี 2 ระดบั คือ ช่ือบท และช่ือบทยอ่ยท่ีเสนอกลางหนา้กระดาษหรือ
ช่ือหวัเร่ืองใหญ่ท่ีเสนอชิดซา้ย โดยไม่ใส่จุดไข่ปลา (…….)  
 4) ช่องขวาสุด ใหใ้ส่เลขหนา้ของหวัขอ้สาํหรับหวัขอ้ในช่องแรก และช่ือบทท่ี ช่ือบทยอ่ยกลาง
หนา้กระดาษหรือช่ือหวัเร่ืองใหญ่ชิดซา้ย 
 โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบท่ี 10 
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เอกสารแนบ 12 ตวัอยา่งรูปแบบสารบญั 

สารบัญ 
 หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ก 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบญั ง 
สารบญัตาราง  

สารบญัภาพ 
ช 

ฌ 
บทท่ี 

   1    บทนาํ 

 

1 
 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ... 1 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั . 4 
 ขอบเขตการวจิยั  4 
 กรอบแนวคิดการวจิยั 5 
 นิยามศพัท ์ 7 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 8 
   2    วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 9 
 การพฒันาระบบ 9 
 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม .. 

กระบวนการบริหารตามแนว POSDCORB และ POSBCARE  

13 

15 
 ระบบการบริหารและการจดัการ POSDCARE ของธุรกิจขนาดยอ่ม  20 
 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 29 
 การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนในภาคธุรกิจ 36 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  38 
   3    วธีิการดาํเนินการวจิยั 42 
                 รูปแบบการวจิยั      42 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั . 43 
 เคร่ืองมือวจิยั  44 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล . 50 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล  51 
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สารบัญ (ต่อ)  
 

บทที ่ หน้า 

   4     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  53 
         ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 
                ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

53 

         ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์กรอบแนวคิดระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม                                             57  
           ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ                                                                   
         ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การประเมินคุณภาพระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม                                  68 
                ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                               
         ตอนท่ี 4 ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                               79 
         ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์การนาํระบบบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญา                                   
                เศรษฐกิจพอเพียงไปใชต้ามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

80 

   5     ผลการวจิยั: รายละเอียดของระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญา 

              เศรษฐกิจพอเพียง 
81 

 
        บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 81 
        ตอนท่ี 1 บทนาํ 83 
        ตอนท่ี 2 รายละเอียดระบบการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

                ธุรกิจขนาดยอ่ม  
86 

 
        ตอนท่ี 3  การใชร้ะบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  97 
   6    สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  100 
             สรุปการวจิยั 102 
             อภิปรายผล 107 
             ขอ้เสนอแนะ  110 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก 119 
     ก กรณีศึกษาการบริหารงานธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        ท่ีไดรั้บรางวลั 
121 

     ข 1) รายนามผูท้รงคุณวฒิุ (เพ่ือตรวจสอบและรับรองตน้แบบช้ินงานระบบ        
          การบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
        2) รายนามผูท้รงคุณวฒิุ (เพือ่ตรวจสอบแบบสอบถามความตอ้งการและ 

          แบบสอบถามความคิดเห็น)  
 

132 
 



33 

 

สารบัญ (ต่อ)                    
 

        3) รายนามผูเ้ช่ียวชาญ (เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักรอบแนวคิดระบบ 

          การบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
      ค แบบสอบถาม 137 
        1) แบบสอบถามความตอ้งการระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตาม 
          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        2) แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ กรอบแนวคิดของระบบ 

          การบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        3) แบบประเมินคุณภาพของผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบั ระบบการบริหารธุรกิจ           
          ขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ขอ้มูลผูว้จิยั  158 

 
2. การเสนอหน้าสารบัญตาราง และสารบัญภาพ  
การเสนอหนา้สารบญัตาราง และสารบญัภาพ มีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี  

1) ใหห้นา้สารบญัตารางและสารบญัภาพ ประกอบ คาํวา่ สารบญัตารางและสารบญัภาพ 
2) ใหแ้บ่งเป็น 3 ช่อง คือ ช่องแรก ตารางที ่หรือ ภาพที ่พร้อมหมายเลขตารางหรือหมายเลข

ภาพท่ีเป็นเลขบทท่ี ตามดว้ยเลขลาํดบัของตารางหรือภาพ ช่องกลางเสนอช่ือตารางหรือช่ือภาพ โดยไม่
มี เส้นจุดไข่ปลา (….) และช่องขวามือสุด ระบุเลขหนา้ 

3) หมายเลขภาพ ใหใ้ชห้มายเลขบทท่ี คัน่ดว้ย – และตามดว้ยเลขลาํดบัท่ีตารางหรือภาพ 
ตัวอย่าง  ตารางท่ี 1 ในบทท่ี 4 ใหใ้ส่ ตารางท่ี 4-1 หรือ 4.1 ใหใ้ชแ้บบเดียวกนัทั้งเล่ม 
  ภาพท่ี 1 ในบทท่ี 2 ใหใ้ส่หมายเลข 2-1 หรือ 2.1ใหใ้ชแ้บบเดียวกนัทั้งเล่ม 
 

 โปรดดูตวัอยา่งในเอกสารแนบท่ี 11 และ 12 
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เอกสารแนบ 13 ตวัอยา่งรูปแบบสารบญัตาราง 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่
หน้า 

    4-1 ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 54 
    4-2 ระดบัความตอ้งการและเหตุผลความตอ้งการระบบการบริหารธุรกิจ 

        ขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
55 

     4-3 ความตอ้งการของผูบ้ริหารธุรกิจขนาดยอ่มเก่ียวกบัระบบการบริหาร 

        ธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
56 

     4-4 กรอบแนวคิดขั้นตอนหลกัของระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

        ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
58 

     4-5 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการวเิคราะห์บริบท 59 
     4-6 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการวางแผนอยา่งพอประมาณ 60 
     4-7 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการจดัตั้งธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัความรู้  61 
     4-8 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการบริหารบุคลากรเพ่ือมุ่งสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี 
        และมุ่งความรู้คู่คุณธรรม 

62 

     4-9 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการอาํนวยการตามหลกัทางสายกลาง 63 
     4-10 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการประสานงานดว้ยการเก้ือกลูและ 

        ความสามคัคี 
64 

 
     4-11 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการจดัสรรทรัพยากรอยา่งพอประมาณ  65 
     4-12 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการรายงานตามหลกัคุณธรรม 65 
     4-13 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการสร้างความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

        และส่ิงแวดลอ้มยดึหลกัคุณธรรม  
66 

 
     4-14 กรอบแนวคิดขั้นตอนยอ่ยของการดาํเนินการประเมินและติดตามผล 66 
     4-15 การนาํระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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67 
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เอกสารแนบ 14 ตวัอยา่งรูปแบบสารบญัภาพ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1-1  

    2-1  
 3-1   

กรอบแนวคิดการวจิยั 

สามห่วง สองเง่ือนไข 
แบบจาํลองระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

6 
32 
96 
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บทที ่6 

จ านวนบทที่และรูปแบบการพมิพ์ 
 
1. การพมิพ์บทที่และการตั้งช่ือ 

งานวจิยัโดยทัว่ไปไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวนบทท่ี ไวแ้น่นอน ข้ึนอยูก่บัสาขาวชิาและรูปแบบการ
วจิยั  ในความเป็นจริง รายงานการวจิยั ควรประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 6 ส่วน คือ (1) บทนาํ (2) การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การดาํนินการวจิยั (4) การวเิคราะห์ขอ้มูล (5) ผลการ 
วจิยั และ (6) สรุปการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันั้นรายงานการวิจยัจึงควรมีไม่นอ้ยกวา่ 5 
บท อยา่งไรก็ตามนกัวชิาการไทยเคยชิน คือ รายงานการวิจยัจะมี 5 บท จึงมกัพดูติดปากวา่ “สอบ 5 
บท” บางมหาวทิยาลยัไปกาํหนดในคู่มือการทาํวิจยัวา่ ตอ้งมี 5 บท ท่ีจริงจะมีก่ีบทก็ได ้จึงมีขอ้ปฏิยติั 
สาํหรับการเขียนช่ือบทเพื่อใหเ้ป็นเอกภาพ ดงัน้ี 

1) ช่ือบทท่ี ใหใ้ชช่ื้อ และจาํนวนบท ตามสาขาวชิาและรูปแบบการวจิยั โดยใชช่ื้อบท ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ดงัน้ี  

ก. ช่ือบทเป็นภาษาไทย 
แบบ 5 บท แบบ 6 บท แบบ 7-10 บท 

บทท่ี 1 บทนาํ  บทท่ี 1 บทนาํ  บทท่ี 1 บทนาํ  
บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมและ 
            งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

บทท่ี 3 วธีิดาํเนินการวจิยั  บทท่ี 3 วธีิดาํเนินการวจิยั  บทท่ี 3 วธีิดาํเนินการวจิยั  
บทท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและ    
            ผลการวจิยั  

บทท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  บทท่ี 4 (ตั้งช่ือเอง)  

บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และ  
           ขอ้เสนอแนะ 
บรรณานุกรม 

บทท่ี 5 ผลการวจิยั  
บทท่ี 6 สรุปการวจิยั อภิปรายผล 
             และขอ้เสนอแนะ 

บทท่ี 5 (ตั้งช่ือเอง)  
บทท่ี .... 
บทท่ี X การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ภาคผนวก 
ขอ้มูลผูว้จิยั 
 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ขอ้มูลผูว้จิยั 

บทท่ี Y ผลการวจิยั 
บทท่ี Z  สรุปการวจิยั อภิปราย 
              ผล และขอ้เสนอแนะ 

  บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ขอ้มูลผูว้จิยั 
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ข. ประเภทงานวจิยัและจ านวบท 

 
 

 

ประเภทงานวจัิยทีเ่สนอ 5 บท ประเภทงานวจัิยทีเ่สนอ 6 บท ประเภทงานวจัิยทีม่ี 7-10 บท 
1) วจิยัสาํรวจ 
2) วจิยัเปรียบเทียบ 
3) วจิยัทดลอง 

 (เป็นประเภทงานวิจัยส ารวจ 
เปรียบเทียบ และการทดลอง
พืน้ฐาน ท่ีผลการวิจัยไม่มากและไม่
สลับซับซ้อน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. ช่ือบทเป็นภาษาองักฤษ 

4) 1) วจิยัสาํรวจ (Survey Research)  
5) 2) วจิยัเปรียบเทียบ (Comparative 

Research)  
6) 3) วจิยัทดลอง (Experimental 

Research)  
7) 4) วจิยัและพฒันา (Research and 

Development)  
 (เป็นประเภทงานวิจัยท่ีต้องเสนอ
ผลการวิจัยท่ีเป็นต้นแบบชิน้งานหรือ
ผลการวิจัยท่ีสลบัซับซ้อน ไม่ควรแฝง
ไว้ท้ายการวิเคราะห์ข้อมลู)  

 

1) วจิยัเอกสาร (Documentary    
     Research)  
2) วจิยัคุณภาพ (Qualitative  
    Research)  
3) วจิยัประวติัศาสตร์  
    (Historical Reseach)  
4) วจิยัทฤษฎีมูลฐาน 

     (Ground Theory)  
5) วจิยัแบบอ่ืนตามสาขาวชิา 

(Disciplined Based 
Chapter Formats)  

 (เป็นประเภทงานวิจัยท่ีมีการ 
วิเคราะห์บริบทและทบทวน 
วรรณกรรมและงานวิใจท่ี 
เก่ียวข้องอย่างลุ่มลึกหลายมิติ แต่ 
ละมิติต้องน าเสนอยกบท)  

Titles for Five-Chapter  

Format 

Titles for Six-Chapter 

Format 

Titles for Seven Plus 

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 Summary,  

                   Discussion and  

                  Recommendations 

 

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 Summary,  

                    Discussion and       
                     Recommendations 

 

 

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 Summary,  

            Discussion and  

            Recommendations 
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2. รูปแบบอกัษรและขนาด 

2.1 รูปแบบอกัษรภาษาไทย 

      1) ขนาดอกัษร (Font size)   
ใหใ้ช ้Angsana New หรือ Thai Saraban New โดยใหใ้ช ้รูปแบบอกัษรแบบเดียวทั้งเล่ม 

Angsana New ตวัอยา่งอกัษรแบบ องัสนา ตวับาง ขนาด 16 พอยนท ์
This is an example of regular 16 point Angsana font. 

Thai Saraban New อักษรแบบสารบรรณ ขนาด 15 พอยนท ์
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) รูปแบบอกัษรภาษาองักฤษ ให้ใช้ Times New Roman 
     2.1 แบบขนาดอกัษร (Font Sizes)  
     1) ภาษาไทย เน้ือหาหลกั Angsana 16 Points; หรือ Thai Saraban New 15 Point 
  คาํวา่ “บทท่ี”   ตวัหนา ขนาด 20 Points    
  ช่ือบท   ตวัหนา ขนาด 22 points 
  บทคดัยอ่ เฉพาะเน้ือบทคดัยอ่ 10-16 Points แลว้แต่ความยาวซ่ึงตอ้งอยูใ่น 1 หนา้ 

2) ภาษาองักฤษ เน้ือหาหลกั Times Roman New 12 Points  
คาํวา่ Chapter     ตวัหนา พิมพเ์ล็ก นอกจากอกัษรตวัแรกของแต่บพคาํขนาด 14 Points 
ช่ือบท    ตวัธรรมดา พิมพใ์หญ่ ขนาด 14 Points 

  ABSTRACT ขนาด 8-12 Points แลว้แต่ความยาวท่ีตอ้งอยูภ่ายใน 1 หนา้ 
3. การตั้งหน้ากระดาษ และการย่อหน้า 

3.1 การตั้งขอบกระดาษ ดา้นขา้ง และบนล่าง 
  ดา้นซา้ย 1.5”  ดา้นขวา 1.0” 
  ดา้นบน 1.5. ดา้นล่าง 1.0” 

3.2 พิมพห์มายเลขหวัขอ้และเน้ือหาตามตาํแหน่งต่อไปน้ี  
1) การพิมพ ์ยอ่หนา้แรกของแต่ละขอ้ใหอ้กัษรตวัแรกตรงเลขของบรรทดับน หรือยอ่หนา้ก็

ไดส่้วนยอ่หนา้ถดัไปจึงใหต้รงกบัตวัอกัษรตวัแรกท่ีต่อจากหมายเลขขอ้  
ตวัอยา่ง 
ไม่ด ี
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1.1 ความหมายของระบบ 

    มีผูใ้หค้วามหมายของระบบไวห้ลายความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายของระบบตามแนวคิด ชยัยงค ์พรหมวงศ ์นิคม 
ทาแดง และ ปรีชา คมัภีรปกรณ์ 

    ชยัยงค ์พรหมวงศ ์กล่าววา่ ระบบเป็นหน่วยบูรณภาพ ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยท่ีทาํงานประสานสมัพนัธ์กนัเพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยใหญ่ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2536)  

   นิคม ทางแดง กล่าววา่ ระบบ เป็น ... ... ฯลฯ 

ด ี

1.1 ความหมายของระบบ 

มีผูใ้หค้วามหมายของระบบไวห้ลายความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายของระบบตามแนวคิด ชยัยงค ์พรหมวงศ ์นิคม ทา
แดง และ ปรีชา คมัภีรปกรณ์ 

    ชยัยงค ์พรหมวงศ ์กล่าววา่ ระบบเป็นหน่วยบูรณภาพ ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยท่ีทาํงานประสานสมัพนัธ์กนัเพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยใหญ่ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2536)  

   นิคม ทางแดง กล่าววา่ ระบบ เป็น ... ... ฯลฯ 

หมายเหตุ เม่ือข้ึนพลความหมาย จะมีหวัเร่ืองหรือไม่ก็ตาม ขอ้ความแรก ใหชิ้ดซา้ยของหนา้กระดาษ 
หากมีหมายเลข ใหต้รงเลขตวัแรกท่ีอยูบ่รรทดัเหนือข้ึนไป 

ขอ้ความแรก หรือ Paragraph แรก มกัจะเป็นพลความ (Main idea or Topic statement) ในแต่ละพล
ความ จะมีหมายเลขนาํหนา้ หรือไม่มีก็ตาม ใหเ้คาะ (Enter) สองคร้ัง เพื่อเวน้สองบรรทดั 

3.3  ระยะห่างระหวา่ง บทท่ี กบั ช่ือบท  2  บรรทดั (Double Space) 
3.4  ระยะห่างระหวา่งบรรทดั ภาษาไทย  1 บรรทดั 

                                               ภาษาองักฤษ  1.5  บรรทดั 

4. การใส่หมายเลขหัวเร่ือง และหัวข้อย่อย 
การพิมพห์วัเร่ือง และหวัขอ้มีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1) ใหใ้ส่หมายเลขประจาํหวัเร่ือง หวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้ยอ่ยทุกหวัขอ้ 
2)  ไมใ่ชห้มายเลขบทท่ีเป็นตวัเลขนาํ  
3)  การใชร้ะบบจุด (1.1, 1.2, 1.1.1, 1.1.2) ใหใ้ส่ไดไ้ม่เกิน 3 ตาํแหน่ง  
4) หวัขอ้ยอ่ย ใหใ้ช ้1) 2) 3) หวัขอ้ยอ่ย ของ 1) ใหใ้ช ้(1) (2)  
 (โปรดละเอียดในตอนท่ี 7 รูปแบบการเสนอเน้ือหา ตารางและภาพประกอบ)  
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1.5” 
 

                                                           บทที ่1 (20 pt/bold)  

                                                          บทน า (22 pt/bold)  
   1.5”                                                                                                        1.0” 
                    1   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (18 pt/bold) 

 1.1 ความเป็นมาของปัญหา (16 pt/bold/)  
1.2 ความเป็นมาของปัญหา (16 pt/bold/)  

                  2  วตัถุประสงค์การวจิัย (18 pt/bold)  
2.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

2.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 

                     3  ค าถามวจิยั (18 pt/bold)  
 4  ขอบเขตการวจิัย (18 pt/bold)  

4.1 รูปแบบการวจิัย (16 pt/bold)  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (16 pt/bold)  
4.3 เคร่ืองมอืวจิัย (16 pt/bold)  
4.4 การเกบ็และรวบรวมข้อมูล (16 pt/bold)  
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

                   5  ขอบด้านเนื้อหาการวจิัย 

 
 

1.0” 
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1.5” 

 

                                  
   Chapter 1 (14 pt/bold) 

 

 
                             INTRODUCTION 
    1.5”                                                                                                                     1.0”             

                    1.  Research background (14 pt/bold) 

 

                           2.  Research objectives (14 pt/bold)   

 

         2.1 General objectives    (12 pt/bold)  

 

         2.2 Specific objectives     (12pt/bold) 

 

                       3. Research design          (14 pt/bold)  
 

        3.1  Research method       (12 pt/bold) 

 

                              3.2 Research tools             (12 pt/bold)  

 

                              3.3 Data collection            (12 pt/bold)  

 

                              3.4 Data analysis               (12pt/bold)  

 

                         4.   Definition                    (14 pt/bold)  

 

 
1.0” 
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บทที ่7 

รูปแบบการน าเสนอสาระ ตาราง และภาพ 
 
การนาํเสนอเน้ือหาสาระในแต่บทของรายงานวจิยั ประกอบดว้ยการเสนอเน้ือหา ตาราง และ

ภาพประกอบ 
 

1. การน าเสนอเนือ้หาสาระในการทบทวนวรรณกรรม 
การนาํเสนอเน้ือหาสาระในแต่ละบท ใหก้ารแบ่งบทท่ี เป็นหวัเร่ือง และหวัขอ้ยอ่ย  แบ่งเป็น

ขอ้ความ (Paragraph) และการเสนอขอ้พลความและขอ้ขยายความ  
 1.1 การแบ่งบททีเ่ป็นข้อย่อย ใหแ้บ่งบทท่ีเป็นบทรองแบ่วบทยอ่ยเป็นหวัเร่ือง แบ่งหวัเร่ืองเป็น
หวัขอ้ยอ่ย  
 บทรองใหว้างไวก้ลางหนา้กระดาษ ใชอ้กัษรขนาด 20 Point สาํหรับเสนอคาํหลกัในการทบทน
วรรณกรรมในบทท่ี 2 และบทอ่ืนท่ีมุ่งเสนอเน้ือหาสาระ                       “ตอน” ในบทท่ี 3, 
4, 5 
 1.2 การเสนอข้อพลความและข้อขยายความ (Paragraph) ใหแ้บ่งตาม “คาํหลกั” โดยมี
ขอ้ความท่ีเป็นพลความหรือแนวคิด (Main Idea) นาํแลว้ตามดว้ยขอ้ขยายความ ทาํได ้2         
              ไท  
 ผูว้จิยัสามารถเลือกรูปแบบการพิมพข์อ้พลความและขอ้ความขยาย แบบสากล หรือ แบบไทยก็
ได ้แต่ตอ้งดูแลใหเ้ป็นแบบเดียวกนัทั้งเล่ม โปรดสังเกตวา่ เอกสารฉบบัน้ี ใชแ้บบสากลในการเสนอขอ้
พลความและขอ้ขยายความ หากเป็นงานวิจยัภาษาองักฤษ ใฟ้ยดึแบบสากลเท่านั้น 
 1.2.1 แบบสากล เป็นการนาํเสนอขอ้พลความและขอ้ขยายความในตาํแหน่งต่างกนั 
             หลงัจากหวัเร่ือง ให้ขอ้ความแรกท่ีเป็นพลความชิดซา้ยของหนา้กระดาษ ส่วนขอ้ความท่ีเป็น 
“ขอ้ขยายความ” ใหเ้คาะยอ่หนา้ ทุกขอ้ขยายความ (โปรดดูตวัอยา่งในหนา้ถดัไป) 
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ตัวอย่างการวางข้อพลความและข้อขยายความแบบสากล 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.2 แบบไทย เป็นการนาํเสนอขอ้พลความและขอ้ขยายความในตาํแหน่งเดียวกนั คือ เคาะยอ่
หนา้ทุกขอ้ความ ไม่วา่จะมีหวัเร่ือง หรือ ไม่มีก็เคาะยอ่หนา้ทุกขอ้ความ  
             ผูว้จิยัจะนาํเสนอแบบสากล คือขอ้ความแรกไม่ยอ่หนา้ ก็ได ้

ตัวอย่างการวางข้อพลความและข้อขยายความแบบไทย 
            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

1.3 การเสนอเนือ้หาในพลความและขยายความ 

แบบไม่มีหวัขอ้ 

 
ภาพท่ี 7-2 แสดงการเร่ิมข้อพลความ ท่ีไม่มีหัวเร่ืองหรือหัวข้อชิด

ซ้ายหน้ากระดาษ 
 

 

แบบมีหวัขอ้ 

 
ภาพท่ี 7-1 แสดงการเร่ิม ข้อพลความ ท่ีมีหัวเร่ืองหรือ

หัวข้อชิดซ้ายหน้ากระดาษ 

 
ภาพท่ี 7-3 แสดงการเร่ิม ข้อพลความ ท่ีมีหัวเร่ืองหรือหัวข้อโดยเคาะ

ย่อหน้าทุกข้อความ ท้ังพลความและขยายความ 
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               การนาํเสนอเน้ือหา เป็นกระบวนการนาํสาระท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณหรืองานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้อ่้านมีความรู้ความเขา้เร่ืองท่ีอ่านดว้ยการระบบหใัจวเร่ือง เกร่ินนาํ เสนอประโยค
หลกัจากประโยคแนวคิด และสรุปเพื่อแสดงการวเิคราะห์หลงัจากการศึกษาสาระแลว้ 

การนาํเสนอเน้ือหาสาระในบทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม ควรกาํหนดประโยคแนวคิด ท่ีมี
คาํหลกั (Keywords) เพื่อนาํมาเป็นหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย ตอ้งมีการกาํหนดหมายเลขหวัขอ้ และ
นาํเสนอแต่บะเร่ืองตามลาํดบั กระชบั และใชส้าํนวนภาษาเขียนท่ีเป็นภาษาวชิาการ 

 

 1.3.1 การเกร่ินน า (Prologue) เป็นการนาํเขา้สู่เร่ืองท่ีกาํลงัจะเขียน เพื่อโนม้นา้วใจใหผู้อ่้าน
อยากอ่าน 
  วธีิการเขียนเกร่ินนาํอาจยกเหตุการณ์ ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนและเป็นท่ีรู้จกักนัดี ยกสุภาษิต คาํพงัเพย 
ธรรมะ หรือเร่ืองราวในวรรณกรรมท่ีสังคมคุน้เคย 

1.3.2 การเขียนประโยคแนวคิด  
ประโยคแนวคิด (Statement of Concept) เป็นประโยคแสดงพลความท่ีเป็นประโยคสมบูรณ์

สาํหรับนาํเสนอสาระหรือใจความหลกัของหวัขอ้ท่ีเขียน เป็นประโยคหลกั (Main Idea or Topic 
Sentence) ของเร่ืองหรือสาระท่ีนาํเสนอ  
  ประโยคแนวคิด มีสองประเภทคือ  
             1) แนวคิดแบบกวา้ง (Broad Concept) ไม่มีการแยกคาํหลกัท่ีชดัเจน เช่น พชื มีสองชนิดมี
ประโยชน์ต่างกนั  
             2) แนวคิดแบบปฏิบติัการ หรือ แนวคิดแบบปฏิบติัการ (Operative Concept) เป็นแนวคิดแบบ
แคบ มีการระบุคาํหลกัชดัเจน เช่น (1) พืชมีสองชนิด ไดแ้ก่ พืชลม้ลุกและพืชยนืตน้ (2) พืชมีประโยชน์
ในการเป็นอาหาร ยารักษาโรค เป็นท่ีอยูอ่าศยั รักษาสมดุลธรรมชาติ ทาํให้โลกสวยงาม และ เป็นแหล่ง
ออกซิเยน  
 ลกัษณะของแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรม ควรเป็น Operative Concept เท่านั้น เพื่อจะได้
มีคาํหลกัสาํหรับนาํไปเสนอเน้ือหาของหวัเร่ืองหรือสาระ 
 
 1.3.3 การเขียนเนือ้หาของสาระจากการทบทวรวรรณกรรม เป็นการนาํผลจากการทบทวน
วรรณกรรม ดว้ยนาํคาํหลกั จากประโยคหลกัมาเป็นหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และหวัขอ้ท่ีเล็กลง 
 แนวปฏิบติัในการนาํเสนอเสนอหา คือ (1) ตอ้งมีการกาํหนดเลขขอ้ (2) มีการนาํเสนอเป็นยอ่
หนา้ตามคาํหลกั (3) มีการยกตวัอยา่งเท่าท่ีจาํเป็น (4) มีการนาํเสนอภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ 
(5) มีการอา้งอิง และ (6) ขอ้มูลอ่ืนใหน้าํเสนอในภาคผนวก 
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 เม่ือข้ึนหวัขอ้ใหญ่ใหชิ้ดซา้ย ขอ้ความแรกอาจไม่ตอ้งไม่ยอ่หนา้ตามแบบสากล แต่จะยอ่หนา้
ในขอ้ความท่ีข้ึนบรรทดัใหม่ หรือ แบบไทย คือ ยอ่หนา้ทุกขอ้ความก็ได ้

1.3.4 การสรุป (Conclusion) เป็นการรวบประเด็นสาํคญัของความคิดเห็นของนกัวชิาการอ่ืน
ทั้งหมด มาเป็นคาํพูดของตนเองในเร่ืองของคาํหลกัท่ีนาํเสนอ 
             วธีิสรุป มกัจะข้ึนตน้ยอ่หนา้ดว้ย “โดยสรุป” หรือถอ้ยคาํอยา่งอ่ืน ในการทบทวนวรรณกรรม 
การสรุปเป็นเร่ืองสาํคญั ผูว้จิยัตอ้งสรุปดว้ยคาํพดูตนเอง มิใช ้“กอ้ป” หรือคดัลอก ของคนอ่ืนแลว้นาํมา 
“แปะ”  เพราะถือเป็นผดิจริยธรรมทางวชิาการ อาจมีผลถึงกบัถอดถอนปริญญา หรือ ถอดถอนตาํแหน่ง
หรือวทิยฐานะทางวชิาการ 
  การนาํเสนอเน้ือหาจะตอ้งไม่คดัลอกจากแหล่งโดยไม่มีการอา้งอิง หากเกินสามบรรทดั เพราะ
จะมีเคร่ืองมือตรวจสอบการคดัลอก เช่น www.anti-kobpae.in.th ของ สวทช. โปรแกรมอกัขราวสุิทธ์ิ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ Turnitin.com 
 

2 การน าเสนอตารางและภาพประกอบ 
รายงานงารการวจิยัจะตอ้งมีตาราง รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ เพื่อขยายสาระท่ีเก่ียวกบัการ

วเิคราะห์ขอ้มูลหรือผลการวิจยัใหช้ดัเจนข้ึน โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 2.1 การเสนอตาราง ตารางเป็นวสัดุเน้ือหาท่ีแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนใหญ่จะพบในบท
ท่ี 4 ของรายงานการวจิยั แนวปฏิบติัในการนาํเสนอตารางมี ประการ คือ 

2.1.1 การก าหนดหมายเลขและช่ือตาราง ตอ้งบอกหมายเลขและช่ือเสนอตารางไวด้า้นบน 
ของตารางโดยใหชิ้ดขอบซา้ยของหนา้กระดาษ มีคาํวา่ “ตารางท่ี” เป็นตวัเอนหนา ตามดว้ยเลขท่ีตาราง 
ข้ึนตน้ดว้ย เลขประจาํบท คัน่ดว้ยขีดหรือจุดแลว้ต่อดว้ยหมายเลขตาราง เช่น ตารางท่ี 1 ของบทท่ี 4 ก็
เขียน “ตารางท่ี 4.1” หรือ “ตารางท่ี 4-1” ถา้จะใชแ้บบใดก็ตอ้งใหค้งเส้นคงวาทั้งเล่ม 

2.1.2 การพมิพ์ช่ือตาราง ใหพ้ิมพช่ื์อตารางดว้ยอกัษรตวัตรงหรือเอน อาจข้ึนตนัดว้ย “แสดง”  
โดยพิมพเ์ป็นตวัเอน เพื่อใหแ้ตกต่างจากเน้ือหาทัว่ไป 

2.1.3 การเสนอตาราง ตอ้งแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลก่อน และวางตารางไวห้ลงัผลการ
วเิคราะห์ขอมูล ดงัภาพท่ี 4.1 

ไม่ควรเสนอตารางก่อน แลว้อธิบายตารางวา่ “จากตารางท่ี 4.1....” ดงัภาพท่ี 4.2 
ตารางท่ีแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ใหน้าํไปไวใ้นภาคผนวกของรายงานการวิจยั เหลือไว ้

เฉพาะตารางสรุป ในบทท่ี 4 
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ตัวอย่างทีด่ ี

 
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความต้องการการพฒันาสมรรถนะการ
วจิยัของอาจารย์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในส่วนของอุดมการณ์ การพัฒนาการวิจัย ปัจจัยด้าน
ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ 

1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านปรัชญาในการพัฒนานักวิจัย (ทิศทางการด าเนินงานวิจัย) พบวา่ ปัจจยัดา้น
ปรัชญาการพฒันาการวิจยั เม่ือจาํแนกรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือมหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ ทกัษะ คาํปรึกษา พฒันาศกัยภาพในการทาํวิจยั  ( X  = 4.25) ตรงกบัระดบัความตอ้งการมาก 
รองลงมา คือมหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ดว้ยการส่งเสริมแหล่งความรู้ งบประมาณ
สาํหรับหนังสือ ( X  = 4.22) ตรงกบัระดบัความตอ้งการมากท่ีสุดและมหาวิทยาลยัควรให้การพฒันา
นกัวจิยัเป็นไปตามธรรมชาติ ( X  = 4.05) ตรงกบัระดบัความตอ้งการมาก (โปรดดูตารางท่ี 4.5)  

 

 

ภาพ 4.1 แสดงการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีถกูต้อง คือเสนอผลการวิเคราะห์ก่อนแล้ว เสนอตาราง การ
เสนอตารางควรน าเสนอไว้ในภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างไม่ด ี

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาสมรรถนะการ
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วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในส่วนของอุดมการณ์ การพฒันาการวิจยั ปัจจยัดา้น
ปรัชญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ 
 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นปรัชญาในการพฒันานกัวิจยั (ทิศทางการดาํเนินงานวิจยั) พบวา่ 
ปัจจยัดา้นปรัชญาการพฒันาการวิจยั เม่ือจาํแนกรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือมหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ ทกัษะ คาํปรึกษา พฒันาศกัยภาพในการทาํวิจยั ( X  = 4.25) ตรงกบัระดบัความตอ้งการมาก รองลงมา คือ
มหาวทิยาลยัควรส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ดว้ยการส่งเสริมแหล่งความรู้ งบประมาณสาํหรับหนงัสือ ( X  = 4.22) 
ตรงกบัระดบัความตอ้งการมากท่ีสุดและมหาวิทยาลยัควรให้การพฒันานกัวิจยัเป็นไปตามธรรมชาติ  ( X  = 4.05) 
ตรงกบัระดบัความตอ้งการมาก  

 
 

ภาพ 4.2 แสดงการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีไม่ควรท า  
เพราะเสนอตารางก่อนแล้วจึงแสดงผลการวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

3. การน าเสนอรูปภาพ แผนภูม ิแผนภาพ 
ผูว้จิยัอาจนาํวสัดุเน้ือหา (Content materials) ดว้ยรูปภาพ แผนภูมิ และแผนภาพ และมีคาํบรรยายใตภ้าพ 
แผนภูมิหรือแผนภาพ โดยใชช่ื้อเรียกรวมกนัวา่ “ภาพท่ี” เป็นตวัเอนหนา มีขนาดเล็กวา่ ขนาด
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อกัษรหลกั 1 ระดบั เช่น อกัษรหลกัมีขนาด 16 Point คาํอธิบายภาพจะลดเหลือขนาด 14 point ตามดว้ย
เลขท่ีภาพประกอบ ข้ึนตน้ดว้ย เลขประจาํบท คัน่ดว้ยขีดหรือจุดแลว้ต่อดว้ยหมายเลขภาพ เช่น ภาพท่ี 1 
ของบทท่ี 2 ก็เขียน “ภาพท่ี 2.1” หรือ “ภาพท่ี 2-1” ถา้จะใชแ้บบใดก็ตอ้งใชใ้หค้งเส้นคงวาเหมือนกนัทั้ง
เล่ม 
 คาํอธิบายภาพ ใหเ้ป็นตวัเอน วางไวก้ลางหนา้กระดาษ บรรทดัถดัจากคาํอธิบายภาพใหร้ะบุ
แหล่งท่ีมาของรูปภาพ แผนภูมิ และแผนภาพ ดงัในภาพท่ี  4.3 
 

ตัวอย่าง 

 

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงการเสนอค าอธิบายตารางโดยใส่ไว้ด้านบนของตาราง 

 
 
 
 

4. การพมิพ์วรรคตอนและวงเลบ็ในภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทยไม่มีเคร่ืองหมายวรรคตอน แต่ภาษาต่างประเทศมีเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีตอ้งพิมพใ์ห้

ถูกตอ้งดงัน้ี 
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4.1 การพิมพ์เคร่ืองหมาย [.] [,] [: ] และ [;] ให้พิมพ ์ติดอกัษรท่ีนาํหนา้ และเคาะ 1 เคาะหลกั
เคร่ืองหมายเหล่าน้ี 

ผดิ ถูก 
[.] M. Ed ; Mr. E.R.Miller M. Ed Mr. E. R. Miller 
[,] Family members are father, mother, and 
children. 

Family members are father, mother, and children. 

[: ] For example:Books…. 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. 

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 การพมิพ์ตัวเลข ตอ้งเคาะ 1 เคาะก่อนและหลงัตวัเลข 
ผิด มีนกัเรียน40คนมาเรียนในวนัท่ี12เดือนสิงหาคม 
ถกู มีนกัเรียน 40 คนมาเรียนในวนัท่ี 12 เดือนสิงหาคม 
 
4.3 การพมิพ์เคร่ืองหมายวงเลบ็ ใหเ้คาะ 1 เคาะ หนา้วงเล็บเปิด และ หลงัวงเล็บปิด   
แต่หา้มเคาะหลงัวงเล็บเปิด และ หนา้วงเล็บปิด   
  ผิด การศึกษาภควนัตภาพ (Ubiquitous Education ) หมายถึง..... 
 ถูก การศึกษาภควนัตภาพ (Ubiquitous Education) หมายถึง.....  
4.3 การพิมพ์หมายเลขข้อในย่อหน้า (Run-in-text) ในกรณีท่ีตอ้งการเสนอหมายเลขขอ้สําหรับ

หวัขอ้ต่างๆ ในยอ่หนา้ ให้ใส่เลขในวงเล็บ มิใช่ใส่หมายเลขแลว้ตามดว้ยวงเล็บปิด และขอ้สุดทา้ยตอ้งมี
คาํวา่ “และ” นาํหนา้ 

ผิด วตัถุประสงค์ของการวิจยัมี 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทสําหรับสภานศึกษา 2) เพื่อ
ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ 3) เพื่อศึกษา….. 

ถูก วตัถุประสงคข์องการวิจยัมี 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาบริบทสําหรับสภานศึกษา (2) เพื่อ
ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ และ (3) เพื่อศึกษา…. 

 
 
. 
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5. การพมิพ์บทที ่ช่ือบท หมายเลขหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และหัวข้อรอง (เฉพาะภาษาไทย) 

การเสนอเน้ือหาสาระในแต่ละบทของงานวิจยั ให้กาํหนดหมายเลขประจาํหัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้ย่อย และ
หวัขอ้รอง ตามรูปแบบคือ แบบมีบทรองและแบบไม่มีบทรอง 
                5.1 แบบมีบทรอง หมายถึง การเสนอเน้ือหาท่ีจาํแนกเป็นบทรอง (Sub-chapter) มีแนวปฏิบติัใน
การพิมพด์งัน้ี 
 

1) บทท่ี ใหพ้ิมพต์วัหนา ขนาด 20 point ส่วนช่ือบทใหพ้ิมพต์วัหนา้ขนาด 22 point 
 

2) บทรองใหพ้ิมพอ์กัษรตวัหนาขนาด 20 point 
 

3) หมายเลขประจาํหวัขอ้ ไม่ใหใ้ชห้มายเลขบทนาํขอ้ ทั้งน้ีไม่เกินสามตาํแหน่ง  
 

4) หวัขอ้ใหญ่ใหชิ้ดซา้ย พิมพด์ว้ยอกัษรตวัหนาขนาด 18 point ใชห้มายเลข 1 ตาํแหน่ง 
เช่น หวัขอ้แรกของบทท่ี 1 คือ 1.  
       เน้ือหาหลกัให้ใชต้วัอกัษร ขนาด 16 point ในขอ้ความแรก ไม่ยอ่หนา้ แต่ให้ยอ่
หนา้ในขอ้ความท่ีสองเป็นตน้ไป  
 

5)  หวัขอ้รอง ให้เคาะยอ่หนา้ 1 คร้ัง พิมพอ์กัษรตวัหนาขนาด 16 point ใชห้มายเลข 2 
ตาํหน่ง เช่น หวัขอ้รองของหวัขอ้แรกของบทท่ี 1 คือ 1.1  
 

6) หัวขอ้ย่อยของหัวข้อรอง ให้เคาะย่อหน้า 2 คร้ัง พิมพ์อกัษรตวัหนาเอนขนาด 16 
point ใชห้มายเลข 3 ตาํแหน่ง เช่น หวัขอ้รองของหวัขอ้แรกของบทท่ี 1 คือ 1.1.1  

 
7) หัวขอ้จ๋ิวของหัวขอ้ย่อย ให้เคาะย่อหน้า 3 คร้ัง พิมพอ์กัษรบางขนาด 16 point ใช้

หมายเลขตามดว้ยวงเล็บ ข้ึนบรรทดัใหม่ เช่น 1) 2) 3)  
 

8) หวัขอ้ยอ่ยของ 1) 2) 3) ใหอ้ยูใ่นวงเล็บ คือ (1) (2) (3) ….  
    (โปรดดูภาพท่ี 4.4) 
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ภาพท่ี 4.4 แสดงโครงสร้างบทและการก าหนดหมายเลข 
 

          
          5.2 แบบไม่มีบทรอง กรณีท่ีไม่มีการจาํแนกเน้ือหาเป็นบทรองมีแนวปฏิบติัในการพิมพด์งัน้ี 

1) บทท่ี ใหพ้ิมพต์วัหนา ขนาด 20 point ส่วนช่ือบทใหพ้ิมพต์วัหนา้ขนาด 22 point 
2) หมายเลขประจาํหวัขอ้ ไม่ใหใ้ชห้มายเลขบท นาํหมายเลขขอ้ ทั้งน้ีไม่เกิน 3 ตาํแหน่ง 
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3) หวัขอ้ใหญ่ใหชิ้ดซา้ย พิมพด์ว้ยอกัษรตวัหนาขนาด 18 point ใชห้มายเลข 1 ตาํแหน่ง 
เช่น หวัขอ้แรกของบทท่ี 1 คือ 1  
 เน้ือหาหลกัใหใ้ชต้วัอกัษร ขนาด 16 point ในขอ้ความแรก ไม่ยอ่หนา้ แต่ให้ยอ่หนา้
ในขอ้ความท่ีสองเป็นตน้ไป  

4)  หวัขอ้รอง ให้เคาะยอ่หนา้ 1 คร้ัง พิมพอ์กัษรตวัหนาขนาด 16 point ใชห้มายเลข 2 
ตาํแหน่ง เช่น หวัขอ้รองของหวัขอ้แรกของบทท่ี 1 คือ 1.1  

5) หัวขอ้ย่อยของหัวข้อรอง ให้เคาะย่อหน้า 2 คร้ัง พิมพ์อกัษรตวัหนาเอนขนาด 16 
point ใชห้มายเลข 3 ตาํแหน่ง เช่น หวัขอ้รองของหวัขอ้แรกของบทท่ี 1 คือ 1.1.1  

6) หัวขอ้จ๋ิวของหัวขอ้ย่อย ให้เคาะย่อหน้า 3 คร้ัง พิมพอ์กัษรบางขนาด 16 point ใช้
หมายเลขตามดว้ยวงเล็บ ข้ึนบรรทดัใหม่ เช่น 1) 2) 3)  

7) หวัขอ้ยอ่ยของ 1) 2) 3) ใหอ้ยูใ่นวงเล็บ คือ (1) (2) (3) ….  
                   (โปรดดูภาพท่ี 4.5) 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงโครงสร้างบทและการก าหนดหมายเลขกรณีไม่มีบทย่อย 
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ตอนที ่8 

รูปแบบการเขียนอ้างองิ 
 

ในการเขียนหนงัสือ ตาํรา บทความ หรือรายงานการวจิยั เม่ือผูเ้ขียนนาํความคิด หลกัการ ทฤษฎี เน้ือหา
สาระท่ีเป็นขอ้เขียน และวสัดุเน้ือหา อาทิ ตวัอยา่ง รายกรณี รูปภาพ ตาราง แผนภูมิของคนอ่ืนมาใชใ้น
การเสนอผลงาน จาํเป็นท่ีจะตอ้งใหเ้กียรติเจา้ของผลงานท่ีนาํมาใช ้เรียกรวมกนัวา่ การอา้งอิง 
(Referencing)  

การอา้งอิงมีสองส่วนคือ ส่วนอา้ง และส่วนอิง 
 
1 ส่วนอ้าง 
ส่วนอา้ง (Citation) หมายถึง เน้ือหาสาระหรือขอ้มูลท่ีเป็นผลงานของคนอ่ืน ท่ีผูเ้ขียนยกมากล่าวไวใ้น
ผลงานของตนเองและตอ้งการใหเ้ครดิตเจา้ของหรือผูเ้ขียนหรือผูผ้ลิตช้ินงาน 
           ผลงานท่ีจาํมาอา้งอาจอยูใ่นรูปแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เน้ือหาสาระท่ีเป็นขอ้เขียน และวสัดุ
เน้ือหา อาทิ ตวัอยา่ง รายกรณี รูปภาพ ตาราง แผนภูมิฯลฯ และมีการระบุช่ือเจา้ของผลงานสั้นๆ วา่ 
ขอ้มูลท่ียกมานั้นเป็นของใคร เขียนไวเ้ม่ือไหน จากท่ีไหน เพื่อใหผู้อ่้านงานนิพนธ์ของผูเ้ขียนสามารถ
คน้หาอ่านฉบบัจริงได ้
 ส่วนอา้งจะปรากฏในเน้ือหาสาระของงานเขียนประเภทหนงัสือ ตาํรา บทความ และรายงาน
การวจิยั ในกรณีรายงานการวจิยั จะปรากฏในบทท่ี 2    ท ท     ณ   มและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การอา้งเน้ือหาสาระมี 2 แบบ คือ การอา้งโดยตรง และอา้งโดยการสรุป 
1) การอ้างโดยตรง (Direct Citation) เป็นการยกความคิด หลกัการ ทฤษฎี เน้ือหาสาระท่ีเป็น

ขอ้เขียน และวสัดุเน้ือหา อาทิ ตวัอยา่ง รายกรณี รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯของผูอ่ื้นมาใชใ้นผลงาน
ตนเองทั้งดุน้โดยไม่มีการต่อเติมเสริมแต่ง ดว้ยการยกคาํพดูหรือขอ้เขียนมาใชใ้น 2 ลกัษณะ คือ 

 (1) การอ้างแบบส้ัน (Short Quotation) เป็นการอา้งขอ้ความไม่ยาวมาก ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 5 
บรรทดัและมีการกาํหนดเคร่ืองหมายคาํพดู (Quotation Marks) ในรูป “... ....” (ดงัตวัอยา่งท่ี 1)  

 
ตัวอย่าง 1 การอ้างโดยตรงแบบส้ัน 
สาํหรับความหมายของการสอบแบบอิงประสบการณ์ ในระยะแรกของการพฒันาคิดคน้ท่ี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์กล่าววา่ “...การเรียนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ เป็นวธีิการสอนท่ีผูส้อนกาํหนดประสบการณ์ท่ีคาดหวงัไวล่้วงหนา้ เพื่อใหผู้เ้รียน
เผชิญประสบการณ์จากการปฏิบติัจริง (ตนเองหรือเป็นกลุ่ม) ดว้ยการประกอบภารกิจและงานโดยใช้
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ความรู้ท่ีเป็นเน้ือหาสาระจากแหล่งความรู้ วทิยาการ แหล่งประสบการณ์ หรือ สถานการณ์ท่ีจดัเตรียม
ไว ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญประสบการณ์ท่ีกาํหนดไว"้ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 25540, น. 3)  

 
 (2) การอ้างแบบยาว (Long Quotation) เป็นการยกขอ้ความมาทั้งยอ่หนา้ บางส่วน หรือทั้งหมด

ของบทความ ท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ขียน มานาํเสนอแยกส่วนจากงานเขียนของตนเองอยา่งชดัเจนดว้ย
การตีกรอบ (Blocking or Framing) ยอ่หนา้และยอ่หลงั รวมทั้งลดขนาดตวัอกัษรให้เล็กลงกวา่ขนาด
มาตรฐาน (ดงัตวัอยา่งท่ี 2 การอา้งยาว)  

 
ตัวอย่าง 2 การอ้างโดยตรงแบบยาว 
 

หลงัจากการเผยแพร่ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ศาสตราจารย ์
ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ไดข้ยายคาํจาํกดัความของการสอนแบบอิงประสบการณ์ เพื่อแสดง
องคป์ระกอบของระบบใหช้ดัเจนข้ึนวา่ 
                 ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ เป็นระบบการสอนท่ีมีการกาํหนดประสบการณ์ท่ี   
           คาดหวงัใหผู้เ้รียนเผชิญประสบการณ์ เด่ียวหรือเป็นกลุ่มตามบริบทหรือสถานการณ์ดว้ยการ    
           ประกอบงานและภารกิจของประสบการณ์ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนเผชิญประสบการณ์ ดว้ยการ 
           ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ท่ีจดัเตรียมไวใ้หใ้นรูปชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ท่ี  
           ประกอบดว้ยประมวลสาระ ภาพชุด วดิีทศัน์ และส่ือการสอนในรูปแบบอ่ืนโดยไงพาแหล่ง 
           ความรู้จากผูส้อนนอ้ยท่ีสุด และมีการรายงานความกา้วหนา้ และรายผลสุดทา้ยเม่ือการเผชิญ 
           ประสบการณ์สาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ลว้....” 

 
                                                                                        (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2558, น. 2)  

 
2) การอ้างโดยอ้อมหรือโดยสรุป” (Indirect or Summarized Citation) หมายถึงการนาํ

ความคิด หลกัการ ทฤษฎี เน้ือหาสาระท่ีเป็นขอ้เขียน และวสัดุเน้ือหา อาทิ ตวัอยา่ง รายกรณี รูปภาพ 
ตาราง แผนภูมิฯลฯ ของผูอ่ื้นมาตีความ แปลความหรือสอดแทรกความคิดเห็นและเขียนของตนเอง 

หลกัการอา้งโดยออ้ม จะตอ้งแยกอา้งความคิดเห็นของแหล่งขอ้มูลต่างกนั แยกจากกนั โดย
เสนอความคิดใครความคิดมนั มิใช่นาํมาอา้งรวมกนั จนระบุไม่ไดว้า่ แนวคิดไหนเป็นของใคร 

ขอ้ยกเวน้ ความคิดเห็นท่ีคลา้ยคลึงหรือสอดคลอ้งกนั ก็อาจอา้งอิงช่ือของผูเ้ขียนหลายคนใหอ้ยู่
ในวงเล็บเดียวกนัได ้

ข้อห้าม ห้ามอ้างแบบเหมารวม คือ อ้างช่ือผู้เขียน แต่ปรากฏว่า ใช้วิธีการ “ก้อป-แปะ” ทั้งหน้า
หรือข้อความโดยไม่ใส่เคร่ืองหมายค าพูดหรือตีกรอบ ถือเป็นความผดิพลาดท่ีร้ายแรงเพราะเป็นการผิด
จริยธรรมทางวชิาการ ภายหลงัหากมีการร้องเรียน อาจถูกถอดถอนปริญญาไดแ้มเ้วลาจะผา่นไปนาน
เท่าใดก็ตาม 
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อย่างไรกต็าม การอ้างและการอิง เมื่อน ามาใช้ในการนิพนธ์ มักจะเรียกรวมกันว่า การอ้างอิง 

(Referencing) โดยทีนั่กศึกษาต้องแยกให้ออกว่า เป็นการอ้างหรือการอิง ทีม่ีผลท าให้เกิดรูปแบบการ
อ้างอิงทีแ่ตกต่างกัน 

 
2 ส่วนองิ 

ส่วนอิง (References) หมายถึงส่วนท่ีแสดงแหล่งขอ้มูลและเน้ือหาสาระ ดว้ยการเสนอรายช่ือ
แหล่งขอ้มูลและเน้ือหาสาระไวต้อนสุดทา้ยของตาํรา หนงัสือ บทความหรือรายงานการวจิยั โดยเสนอ
ในรูปรายการอา้งอิงและบรรณานุกรม 
 2.1 รายการอิง (List of References) หมายถึงรายการหนงัสือ ตาํรา บทความ หรือรายงานการ
วจิยัท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนาํไปอา้ง (Citation) ในงานนิพนธ์ อาจนาํเสนอทา้ยบทท่ี ทา้ยหน่วยหรือนาํไป
เสนอรวมทา้ยเล่ม 
            อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไปมกัเรียกวา่ “อา้งอิง” จึงขอใชต้ามความนิยม 
  

รูปแบบการเขียนรายการอิง มีดงัน้ี  
1) หากเป็นภาษาองักฤษ ช่ือผูแ้ต่งจะเขียน ช่ือตวั ตามดว้ยนามสกุล (First Name Last Name) 

ภาษาไทย ก็ใชช่ื้อตวั ตามดว้ยนามสกุล เช่นกนั 
2) การเสนอใชว้ธีิเรียงตามลาํดบัตวัอกัษรชองนามสกุลหากเป็นภาษาองักฤษ ฟรือ ช่ือตวั หาก

เป็นภาษาไทย  
3) การเขียนรายการอา้งอิงแต่ละรายการ ใหย้อ่หนา้บรรทดัแรก แต่บรรทดัต่อไปใหชิ้ดซา้ย 

ส่วนช่ือเร่ือง และช่ือหนงัสือหรือวารสารเอนหนา (หรือเอนอยา่งเดียว หรือหนาอยา่งเดียว) 
หากเป็นภาษาองักฤษใหข้ึ้นตวัใหญ่ทุกคาํ ยกเวน้ Prepositions, Conjunctions, Articles ทุก
รายการคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุภาค (,)  

 
วธีิการเขียนอา้งอิงอาจใชแ้นวใดแนวหน่ึงตามตรฐานสากล หรือมาตรฐานท่ีสถาบนัการศึกษา

กาํหนดข้ึนเอง  
การนาํผลงานนิพนธ์และงานวจิยัของตนเองมาใช ้ก็ตอ้งอา้งอิงเพื่อมิใหก้ระผดิจริยธรรมวา่ดว้ย

การลอกเลียนงานตวัเอง (Self-Plagiarism)  
วธีิการเขียนอา้งอิง ทาํไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ การอา้งอิงแบบนาม-ปี ท่ีนาํปีท่ีเผยแพร่ไวห้ลงัช่ือผู ้

แต่ง หรือ การอา้งแบบเทอราเบียน (Turabian Style book) ท่ีเสนอโดย Kate Turabian ท่ีใส่ปีท่ีเผยแพร่
ไวท้า้ยสุด 
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การจะใชแ้บบใด ก็ใชใ้หเ้หมือนกนัทั้งเล่ม ท่ีนิยมกนัมากในปัจจุบนัคือ แบบนามปีของ สมาคม
จิตวทิยาอเมริการ American Psychological Association (APA)  

 
ตัวอย่าง 
 

แบบเทอราเบียน       
      Chaiyong Brahmawong, Buddha Birth Place, Bangkok: Professor Dr. Chaiyong 
Brahmawong Foundation Press, 2015. 
       ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ พระพุทธอุบัติภูมิ, กรุงเทพ: สาํนกัพิมพม์ูลนิธิศาสตราจารย ์ ดรชยัยงค ์ พรหม
วงศ,์ 2558 
 
หรือ 
 
แบบ APA (นาม-ปี)       
       Chaiyong Brahmawong (2015) , Buddha Birth Place, Bangkok: Professor Dr. 
Chaiyong Brahmawong Foundation Press. 

       ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ (2558) , พระพุทธอุบัติภูมิ, กรุงเทพ: สาํนกัพิมพม์ูลนิธิศาสตราจารย ์ดรชยัยงค ์
พรหมวงศ.์ 

 
 

 2.2 รายการบรรณานุกรม (Bibliography) เป็นรายการแหล่งขอ้มูลหรือเน้ือหาสาระท่ีนาํไปอา้ง
และอิงถึง ส่วนใหญ่จะนาํเสนอทา้ยเล่มหนงัสือ ตาํรา บทความ หรือเอกสาร  

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม คือหากเป็นภาษาองักฤษ ช่ือผูแ้ต่งจะเขียน Last Name, First 
Name ส่วนภาษาไทยก็ใชช่ื้อตวั ตามดว้ยช่ือสกุล เหมือนกบัการเขียนรายการอา้งอิง โดยเรียงตามลาํดบั
ตวัอกัษร  

แต่ละรายการบรรทดัแรกไม่ยอ่หนา้ (ใหชิ้ดซา้ย) แต่ใหย้อ่หนา้ในบรรทดัต่อไป ส่วนช่ือเร่ือง 
และช่ือหนงัสือหรือวารสาร หากเป็นภาษาองักฤษใหข้ึ้นตวัใหญ่ทุกคาํ ยกเวน้ Prepositions, 
Conjunctions, Articles เช่นกนั ส่วนการอา้งปีท่ีพิมพอ์าจวางไวท้า้ยรายการบรรณานุกรมหรือตามหลงั
ช่ือผูเ้ขียนก็ได ้ทุกรายการคับ่ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  
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 ตัวอย่าง 
แบบเทอราเบียน       
Brahmawong, Chaiyong. Buddha Birth Place. Bangkok: Professor Dr. Chaiyong Brahmawong  
     Foundation Press. 2015. 
ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ พระพุทธอุบัติภูม.ิ กรุงเทพ: สาํนกัพิมพม์ูลนิธิศาสตราจารย ์ 
     ดร. ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2558 
 
หรือ 
 
แบบ APA (นาม-ปี)  
Brahmawong, Chaiyong (2015). Buddha Birth Place. Bangkok: Professor Dr. Chaiyong  
       Brahmawong Foundation Press. 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2558) . พระพุทธอุบัติภูมิ. กรุงเทพ: สาํนกัพิมพม์ูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์    
        พรหมวงศ.์ 
 
 โดยสรุป การอ้างองิ โดยแยกศัพท์ เป็นกระบวนการอ้างข้อมูลและเนือ้หาสารโดยองิแหล่ง
ประเภทหนังสือ ต ารา บทความ เอกสาร และวสัดุอืน่เพือ่ให้ทราบว่า ข้อมูลและเนือ้หาสาระทีน่ ามาอ้าง
น้ันใครเป็นคนเขียน เร่ืองอะไร พมิพ์ทไีหน เมื่อไร โดยเรียกรวมกนัว่า การอ้างองิ (References)  
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ภาคผนวก 1 

 

ตวัอย่างส่วนแรกของรายงานวทิยานิพนธ์ 
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แบบจ าลองการพฒันาสมรรถนะการวจิยัของอาจารย์รุ่นใหม่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
 
 
 

สุธาทิพย์ ทั่วจบ 
 
 
 
 
 

ดุษฎนิีพนธ์ฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ 
สาขาบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ปีการศึกษา 2555 

ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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แบบจ าลองการพฒันาสมรรถนะการวจิยัของอาจารย์รุ่นใหม่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
 
 
 

สุธาทิพย์ ทั่วจบ 
 
 
 
 
 

ดุษฎนิีพนธ์ฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ 
สาขาบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ปีการศึกษา 2555 

ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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ช่ือดุษฎนิีพนธ์ ....................................................................................... 
 

ช่ือผู้วจัิย..................................................... 
คณะ ...................................... 

 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ไดพ้ิจารณาดุษฎีนิพนธ์ ฉบบัน้ี
แลว้ มีมติวา่เป็นงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

 

คณะกรรมการสอบดุษฎนิีพนธ์ 
              ................................................................ประธานกรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

   (                                                                 )  
 ...............................................................กรรมการ/ผูท้รงคุณวฒิุภายใน 

   (                                                                 )  
 ............................................................... กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   (                                                                 )  
 ................................................................กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
   (                                                                 )  

  ................................................................กรรมการ 
   (                                                                 )  
 

คณะ ....................... มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัใหรั้บดุษฎีนิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

 
...................................................... คณบดี 

 (                                                  )  
วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน มีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธาน ผูท้รงคุณายนอก 
1 คนเป็นกรรมการ และผูท้รงคุณวฒิุอีกอยา่งน้อย 1 คน เป็นกรรมการ กรณีไม่มีท่ีปรึกษาร่วมตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิ 2 คนเพ่ือให้ครบ 5 คน 
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ช่ือวทิยานิพนธ์ ...................................................... 

 
ช่ือผู้วจัิย ............................................... 
คณะ ................................................. 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไดพิ้จารณาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีแลว้ 
มีมติวา่เป็นงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอใหรั้บเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา 
(ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวิชา)  

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

  ...............................................................ประธานกรรมการ 
   (                                                                 )  

                     ................................................................กรรมการ (ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) 
   (                                                                 )  
 ............................................................... กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
   (                                                                 )  
 ................................................................กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี)  
   (                                                                 )  

คณะ ... .... มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัใหรั้บวิทยานิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวิชา)  

 
..................................................................... คณบดี 

 (                                                  )  
วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 
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ช่ือสารนิพนธ์............................................................ 
 

ช่ือผู้วจัิย ............................................. 
คณะ ......................................... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ไดพ้ิจารณาสารพนธ์ฉบบัน้ี
แล้ว มีมติว่าเป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ จึงขอเสนอให้รับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  
 

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 

  ................................................................ประธานกรรมการ 
   (                                                                 )  
 ............................................................... กรรมการ/อาจารยท่ี์ปรึกษา 
   (                                                                 )  

  ................................................................กรรมการ 
   (                                                                 )  
  

คณะ ....................................... มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุมติัให้รับสารนิพนธ์ ฉบบัน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา (ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา)  

 
 

................................................................... คณบดี 
 (                               ...............                   )  

วนัท่ี      เดือน       พ.ศ. 25.... 

 

 
 

 
ก 
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ช่ือดุษฎนีพินธ์ : การพฒันาระบบการบริหารธุรกจิขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผู้ท าดุษฎนีิพนธ์: นายเทพบุตร เผา่พรหมวงศ ์อาจารย์ทีป่รึกษา: อาจารย ์ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ อาจารย ์ดร.นภทัร 
จนัทรารมณ์ และอาจารย ์ดร.ณชัชา กร่ิมใจ ปริญญา: บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ปีการศึกษา: 2558 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) พฒันาระบบการบริหารธุรกิจขนาดย่อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) 
ประเมินคุณภาพของระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่มตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัและพฒันา ประชากร มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผูบ้ริหารธุรกิจขนาดย่อมท่ีไดรั้บ
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สมบูรณ์ มีความชดัเจน และมีความเป็นไปได ้ในการนาํมาใชบ้ริหารธุรกิจขนาดยอ่ม สอดคลอ้งกบัผลสรุปท่ีไดจ้าก
การสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ คือ ระบบการบริหารน้ีนาํไปใชป้ระโยชน์โดยผูบ้ริหารสามารถบริหารธุรกิจของ
ตนเองดว้ยความพอประมาณ และเนน้คุณธรรมจริยธรรมต่อสงัคมมากข้ึน 
 
ค าส าคญั ระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 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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กรอบแนวคิดการวจิยั 
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แบบจาํลองระบบการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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