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บทที่ 1
การรวบรวมขอมูล

การรวบรวมขอมูลเปนกระบวนการสํารวจแหลงขอมูลพื้นฐานจากวัสดุสารสนเทศ
(Information materials) ที่คาดวาจะเปนประโยชนเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจัย เมื่อผูวจิ ัยพิจารณาเห็นวา
วัสดุสารสนเทศใดสามารถใชประโยชนในการทําวิจัยไดจึงจดบันทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรม
ของวัสดุสารสนเทศแตละรายการไวเพื่อใชประกอบการคนควา และใชเปนหลักฐานอางอิงในการ
เขียนรายงานวิจัย

การรวบรวมขอมูล
การศึกษาคนควาเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการทําวิจยั เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
นักวิจัย โดยเฉพาะในยุคสารสนเทศ (Information age) ที่ขอมูลมีจํานวนมหาศาล และกระจายอยูตาม
แหลงขอมูลตาง ๆ มากมาย ดังนั้นนักวิจัยจึงตองอาศัยการคิดวิเคราะห และประเมินสารสนเทศ รวมทั้ง
ทักษะในการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน จากอินเทอรเน็ต ฐานขอมูลออนไลน หรือหองสมุด
ตลอดจนแหลงขอมูลประเภทอื่น ๆ เพื่อใหไดสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ซึ่งจะสงผลให
งานวิจยั มีความสมบูรณนาเชื่อถือ

ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
1. พิจารณาวาขอมูลที่ตองการสามารถสืบคนไดจากแหลงขอมูลใดบาง แหลงขอมูลใดเปน
แหลงขอมูลที่ดีที่สุด เชน ถาเปนเรื่องใหม ควรสืบคนขอมูลจากหนังสือพิมพ อินเทอรเน็ตนิตยสาร หรือ
วารสาร เปนตน ถาเปนเรื่องที่มีมานานแลวหรือเปนทฤษฎีตางๆ ควรจะสืบคนขอมูลจากหนังสือ
บทความจากวารสาร หรือฐานขอมูลตาง ๆ และหากเปนเรื่องวิชาการ ควรจะสืบคนจากหนังสือ
หรือวารสารวิชาการ (Peer review journal)
2. คิดคําสืบคน (Search term) ที่เหมาะสม เพราะจะชวยใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและตรงกับ
ที่ตองการมากที่สุด (APA reference citations: Documentation guide, 2001, para. 6)
3. จดบันทึกขอมูลทางบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศที่สืบคนซึ่งประกอบดวยชื่อผูแตง
บรรณานุกรมทายเลมรายงานการวิจัย การรวบรวมบรรณานุกรมในขัน้ ตอนนี้จะสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นถาอาศัยบรรณานุกรมทายเลมของวัสดุสารสนเทศแตละเรื่อง เพราะในบรรณานุกรมทายเลมจะ
ใหรายชื่อวัสดุสารสนเทศที่เกี่ยวของกับเรือ่ งนั้น ๆ ซึ่งสามารถนําเราไปสูวัสดุสารสนเทศ อื่นที่เกีย่ วของ
ไดอีกมากมาย (Weidenborner and Caruso, 1990, 27 อางถึงใน สมพร พุฒตาล เบ็ทซ, 2546, 41)
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การวินิจฉัยคุณคาของแหลงขอมูล
1. ความนาเชื่อถือ
การวินจิ ฉัยความนาเชื่อถือของวัสดุสารสนเทศนั้นพิจารณาไดจากความนาเชื่อถือของ
แหลงขอมูล ไดแก ผูแตงตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอยางแทจริง เปนที่ยอมรับทาง
วิชาการหรืออาจพิจารณาจากคุณวุฒิ ตําแหนง หนาที่ และผลงานของผูเขียน นอกจากนี้ยังพิจารณา
ไดจากสํานักพิมพ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตวัสดุสารสนเทศนั้น วาเปนสํานักพิมพที่มี
ชื่อเสียง หรือประสบการณในการพิมพหนังสือเฉพาะประเภทหรือไม หรือเปนหนวยงานที่มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงหรือไม
2. ความไมลําเอียง
ผูเขียน หรือหนวยงานที่ผลิตจะตองเปนกลางจริง ๆ ไมใชผูมีสวนไดสว นเสียกับการเสนอ
ขอมูล
3. ความทันสมัย
ความทันสมัยของขอมูลพิจารณาจากฉบับพิมพครั้งลาสุด หรือฉบับแกไขปรับปรุงของ
วัสดุสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในบางสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางไรก็ตามขอมูลในบางสาขาวิชาอาจไมมีความจําเปนเรื่อง
ความทันสมัยของขอมูลมากนัก เชน เรื่องในเชิงคติชนวิทยา หรือ เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในอดีต
เปนตน
4. ความเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาคนควา
ความเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาคนควา พิจารณาจากความสอดคลองตรงกันกับแนวเรื่องที่
ทําการศึกษาวิจัย และยังรวมไปถึงความถูกตองเที่ยงตรงของขอมูลดวย
5. หลักฐานการอางอิง
หลักฐานการอางอิงโดยทั่วไปพิจารณาไดจากการอางอิงในเนื้อหา และเอกสารอางอิง
หรือบรรณานุกรมทายเลมของวัสดุสารสนเทศ วัสดุสารสนเทศที่มีมาตรฐานยอมมีหลักฐานการอางอิง
ที่ชัดเจน โดยนัยนีว้ ัสดุสารสนเทศที่ไมมกี ารอางอิงทั้งในเนื้อหา และเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม
ทายเลม หรืออาจมีแตแจงขอมูลไวอยางคลุมเคลือก็ตองถือวามีความเคลือบแคลงในเรื่องความนาเชือ่ ถือ
(Little, 1994, 30 -31 อางถึงใน สมพร พุฒตาล เบ็ทซ, 2546, 57-58)

หลักเกณฑการพิจารณานําวัสดุสารสนเทศมาใชประกอบการทําวิจัย
การนําขอมูลมาประกอบการทําวิจยั จะตองใชขอมูลจากวัสดุสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อ
ใหงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ นาเชื่อถือซึ่งการนําวัสดุสารสนเทศแตละประเภทมาใชมีขอดี และขอจํากัด
ดังปรากฎในตาราที่ 1
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ตารางที่ 1
เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของวัสดุสารสนเทศประเภทตาง ๆ
วัสดุสารสนเทศ
ขอดี
- เปนวัสดุสารสนเทศที่ใชเริ่มตน
หนังสืออางอิง:
คนหาขอมูลที่ดี
ไดแก พจนานุกรม สารานุกรม
- ไดขอมูลพื้นฐานอยางกวาง ๆ
หนังสือรายป เปนตน ซึ่งหนังสือ
อางอิงบางประเภทมีบนอินเทอรเน็ต - ไดขอ มูลโดยสรุป และตรงประเด็น
- ไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
- ไดขอมูลที่ละเอียด สมบูรณ
หนังสือ:
หนังสือที่เปนรูปเลม และ e-Books - สวนใหญผูเขียนเปนผูเชี่ยวชาญ
- หนังสือที่เปนรูปเลมสามารถขอ
ยืมได
- e-Books สามารถใชผานเครื่อง
คอมพิวเตอร สามารถ cut and
paste ได
- เปนวัสดุสารสนเทศที่ใชเริ่มตน
ฐานขอมูลออนไลน:
คนหาขอมูลที่ดี
มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) เชน
- ไดขอมูลพื้นฐานโดยสรุป
บทความจากวารสารวิชาการใน
- ไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
สาขาวิชาตาง ๆ
- สามารถเขาถึงไดทุกเวลา
ขอแนะนํา: ควรเลือกเฉพาะที่เปน
- สามารถสง e-mail, print หรือ
Peer review journal
save เอกสารได
- มีขอมูลจํานวนมากและหลากหลาย
อินเทอรเน็ต:
- สามารถสืบคนขอมูลไดทั่วโลก
เปนวัสดุสารสนเทศที่เปดกวาง
- ไดขอมูลที่ทันสมัย
มีผูเขาใชอยางแพรหลาย
- สามารถสืบคนขอมูล เชน สถิติตาง ๆ
ของหนวยงานภาครัฐหรือองคกร
ตาง ๆ

ขอจํากัด
- หนังสืออางอิงที่ตีพิมพเปน
รูปเลม มีการจัดพิมพลาชา

- บางครั้งขอมูลในหนังสืออาจ
มีขอมูลมากเกินไป
- หนังสือเลมที่ตองการมี
ผูขอยืมไป หรือสูญหาย

- หากใชคําสืบคน (Search term)
ที่กวาง หรือแคบไป อาจได
ผลการสืบคนไมตรงกับความ
ตองการ
- ตองพิจารณาระหวาง
ความคิดเห็นของผูเขียนและ
ขอเท็จจริง
- บางครั้งขอมูลอาจไมนาเชื่อถือ
- ขอมูลบางขอมูลไมสามารถ
ระบุแหลงอางอิงได
- ขอมูลบางขอมูลไมสมบูรณ
หากตองการฉบับสมบูรณ
ตองเสียคาใชจาย

ที่มา: APA reference citations: Documentation guide, 2001, para. 3

แหลงขอมูลในมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
การศึกษาคนควาเพื่อการทําวิจัยนัน้ อาจรวบรวมขอมูลไดหลายแหลง เชน จากอินเทอรเน็ต
จากการฟงหรือชมรายการโทรทัศน หรือจากการสัมภาษณผูรู เปนตน แตอยางไรก็ตามแหลงขอมูล
ที่สําคัญแหลงหนึ่งที่ผูวิจยั สามารถใชเปนแหลงศึกษารวบรวมขอมูลไดสะดวก และอยูใกลตวั มาก
ที่สุด คือ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีวัสดุสารสนเทศประเภทตีพิมพ (Printed
material) และวัสดุสารสนเทศประเภทไมตพี ิมพ (Non-printed material) ดังนี้
1. วัสดุสารสนเทศประเภทตีพมิ พ (Printed material)
วัสดุสารสนเทศประเภทตีพมิ พนี้ ผูวิจยั สามารถขอยืมไดจากสํานักวิทยบริการ ยกเวน
หนังสืออางอิง และวารสารฉบับปจจุบัน
1.1 หนังสืออางอิง
1.2 หนังสือทั่วไป
1.3 วารสารและนิตยสาร
1.4 รายงานการวิจยั
1) รายงานการวิจัยของคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2) รายงานการวิจัยของหนวยงานภายนอก เชน สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจยั
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เปนตน
3) รายงานการศึกษาคนควาแบบอิสระระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน
4) รายงานการศึกษาคนควาแบบอิสระ และวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ
1.5 หนังสือดานตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย
2. วัสดุสารสนเทศประเภทไมตพี ิมพ (Non-printed material)
วัสดุสารสนเทศประเภทไมตีพิมพนี้ ผูวิจัยสามารถใชบริการผานเว็บไซตของสํานัก
วิทยบริการ ไดแก
2.1 e-Book จากฐานขอมูล NetLibrary
ผูวิจัยสามารถเปดอานหนังสือตําราภาษาตางประเทศไดจากฐานขอมูลนี้ผานเว็บไซต
ของสํานักวิทยบริการ ที่ URL: www.lib.feu.ac.th โดยสามารถใชบริการไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุก
เครื่องในมหาวิทยาลัยทีเ่ ชื่อมตอกับสาย LAN ของมหาวิทยาลัย และสามารถใชบริการไดจากภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยผูวิจยั ตองลงทะเบียนเพือ่ ขอ User Name และ Password จากเครือ่ งคอมพิวเตอรภายใน
มหาวิทยาลัยกอน
2.2 ฐานขอมูลออนไลน (Online Database)
ผูวิจัยสามารถอานบทความผานเว็บไซตของสํานักวิทยบริการที่ URL:
www.lib.feu.ac.th โดยไมตองใช User name และ Password จากคอมพิวเตอรทุกเครื่องใน มหาวิทยาลัย
ที่เชื่อมตอสาย LAN ของมหาวิทยาลัย ฐานขอมูลออนไลนที่สํานักวิทยบริการใหบริการมีจํานวน 3
ฐานขอมูล ไดแก
1) Academic Search Elite เปนฐานขอมูลบทความวิชาการ และบทความวิจัยในทุก
สาขาวิชาโดยรวบรวมจากวารสารมากกวา 3,500 ชื่อเรื่อง และมีวารสารมากกวา 2,000 ชื่อเรื่องที่เปน
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วารสารฉบับเต็ม และสามารถคนขอมูลยอนหลังไดถึงป ค.ศ. 1975
2) Education Research Complete เปนฐานขอมูลบทความวิชาการ และบทความวิจัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร โดยรวบรวมจากวารสารมากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง ซึ่งเปนวารสารฉบับเต็มมากกวา
1,000 ชื่อเรื่อง รวมทั้งมีหนังสือ และงานวิจัยในสาขาวิชาศึกษาศาสตรดวย
3) ERIC เปนฐานขอมูลบทความจากวารสารวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตรมากกวา
1,243,000 รายการ
2.3 ฐานขอมูลรายงานการศึกษาคนควาแบบอิสระ (IS) มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนผูวิจัย
สามารถติดตอเจาหนาที่สํานักวิทยบริการ เพื่อขอ User name และ Password สําหรับสืบคนรายงาน
การศึกษาคนควาแบบอิสระ (IS) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในรูปแบบเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full Text) ผานเว็บไซตสํานักวิทยบริการที่ URL: www.lib.feu.ac.th
2.4 ฐานขอมูล TDC (ThaiLis Digital Collection)
ผูวิจัยสามารถสืบคนเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ และรายงานการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ ที่เขารวมโครงการ Digital Collection ของโครงการเครือขายควารวมมือ
พัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (UniNet) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผูวิจยั สามารถใชบริการไดจาก
เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในมหาวิทยาลัยที่เชื่อมตอกับสาย LAN ของมหาวิทยาลัย และสามารถใช
บริการไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผูว จิ ัยตองลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกเพื่อขอ User name และ
Password กอน

บทที่ 2
ภาษาที่ใชในการเขียนรายงานวิจัย

รายงานวิจัยคือการนําเสนอผลการศึกษาคนควาใหม ๆ ในดานทฤษฎีหรือปฏิบัติอันทําใหเกิด
ความรูความเขาใจศาสตรสาขาใดสาขาหนึง่ มากขึ้นกวาเดิม การเขียนรายงานวิจัย จึงถือเปนการอธิบาย
เหตุการณและผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ดําเนินการวิจยั รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกีย่ วของกับการวิจยั และ
นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานของผูวิจัย ทัง้ นี้การเขียนรายงานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยใหสาธารณชนไดรับรู เพื่อนักวิชาการหรือนักการศึกษาทานอื่น ๆ จะไดนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนางานของตน หรือเปนแนวทางที่จะทําการวิจยั ตอไป
ณรงค สิงหบุระอุดม (2552, ยอหนาที่ 2) ไดเสนอหลักการเบื้องตนในการเขียนรายงานวิจยั ไว
ดังนี้
1. อธิบายใหชัดเจน เปนขั้นตอน (Clearly)
2. ใชความหมายที่สื่อความหมายชัดเจนสั้นกะทัดรัด (Conciseness)
3. มีองคประกอบตาง ๆ ครบถวนตามหลักการวิจัย (Completeness)
4. รายงานผลวิจัยอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา (Accuracy)
5. ไมแกไขหรือบิดเบือนขอมูล และไมเขาขางตนเอง (Honesty)
เนื่องจากรายงานวิจยั เปนเอกสารที่ถือเปนหลักฐานอางอิงเชิงวิชาการเปนการนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยใหสาธารณชนไดรบั ทราบอยางแพรหลาย ดังนัน้ ภาษาทีใ่ ชเขียนรายงานวิจยั จึงตองเปนภาษา
วิชาการหรือภาษาทางการที่เรียบเรียงเปนอยางดี อานเขาใจงาย และถูกตองตามหลักภาษาไทย เพื่อเสริม
คาใหกับผลงานวิจยั ซึ่งผูวิจยั ทุมเทศึกษาคนควา และประสงคจะนําเสนอใหผูอานงานวิจยั ไดเขาใจ
ตามวัตถุประสงคที่ตองการจะสื่อ แตปญหาสําคัญประการหนึ่งของการเขียนรายงานการวิจัยก็คือ
การเรียบเรียงภาษาใหสละสลวย ซึ่ง เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย (2543,1) ไดกลาวไววา ผูวิจัยควรศึกษา
ระเบียบการใชภาษาเขียนใหเปนอยางดี เพื่อเสริมใหงานวิจยั มีคุณคาทางวิชาการเพิม่ มากขึ้น
ในบทนีจ้ ะขอนําเสนอหลักการใชภาษาเพือ่ การเขียนรายงานวิจยั ซึ่งประกอบดวยหลักการใชคํา
และประโยค หลักการเขียนยอหนา หลักการเขียนขยายความ หลักการเขียนบทคัดยอและบทสรุป
หลักการเขียนคําทับศัพท หลักการใชเครื่องหมายวรรคตอน และหลักการใชตัวเลข ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
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หลักการใชคาํ และประโยค
การใชคําและประโยคในการเขียนรายงานวิจัยนั้นจะตองใชใหถูกตองตามหลักภาษาไทย
โดยทั่วไปแลว การเขียนงานทางวิชาการมักจะพบขอบกพรองในเรื่องการใชคําและประโยค
อันไดแก การใชคําผิดความหมาย การใชคาํ ผิดหนาที่ การใชสํานวนตางประเทศ การใชคําฟุมเฟอย การ
ใชคํากํากวม การเรียงลําดับคําไมถูกตอง การใชประโยคไมจบความ การใชคําเชื่อมผิด และการใชภาษา
พูดแทนภาษาเขียน ดังรายละเอียดตอไปนี้
การใชคําผิดความหมาย
การใชคําผิดความหมายเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน คําที่มีเสียง
คลายคลึงกัน และคําที่เขียนสะกดคลายคลึงกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
1. คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน
เชน พื้นทีว่ ิจัยดังกลาว มีประชากรอาศัยอยูอยางแนนหนา
แนนหนา หมายถึง รัดกุม รอบคอบ ประโยคนี้ควรใชคําวา หนาแนน ซึ่งหมายถึง แออัด
แทนจึงจะถูกตอง
2. คําที่มีเสียงคลายคลึงกัน
เชน ชาวบานในชุมชนวัดศรีสุพรรณรูสึกทราบซึ้งใจ ที่มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนให
ความรูเรื่องการขยายตลาดเครื่องเงิน
ทราบซึ้ง หมายถึง เขาใจอยางถองแท ประโยคนี้ควรใชคําวา ซาบซึ้ง ซึ่งหมายถึง ซึ้งใจ
แทนจึงจะถูกตอง
3. คําที่เขียนสะกดคลายคลึงกัน
เชน ถนนสายดังกลาวมักจะเกิดอุบัติเหตุรถยนตประสานงานกันบอยครั้ง
ประสานงาน หมายถึง ติดตอใหงานสําเร็จลุลวง ประโยคนี้ควรใชคําวา ประสานงา ซึ่ง
หมายถึง ชนกันอยางจัง แทนจึงจะถูกตอง
การใชคาํ ผิดหนาที่
0

คําผิดหนาที่ หมายถึง คําที่ใชผิดชนิดของคํา เชน จะใชคํากริยาแตกลับนําคํานามมาใชแทน การ
ใชคําผิดหนาที่ถือวาเปนการใชคําผิดไวยากรณ ดังตัวอยางตอไปนี้
ฝายเอกสารไดจดหมายแจงผูสมัครอยางเปนทางการแลว
จดหมาย เปนคํานาม ควรใชคํากริยา สงจดหมาย จึงจะถูกตอง
การใชสาํ นวนตางประเทศ
1

การใชสํานวนตางประเทศ หมายถึง การใชภาษาทีแ่ ปลตรง ๆ มาจากภาษาอังกฤษซึ่งผิดลักษณะ
ของการใชภาษาไทย ดังตัวอยางตอไปนี้
นักศึกษาสนใจในการเตนลีลาศ

8
สนใจใน แปลตรง ๆ มาจากสํานวน be interested in … ควรแกเปน นักศึกษาสนใจการเตน
ลีลาศ จึงจะถูกตอง
การใชคําฟุมเฟอย
การใชคําฟุมเฟอย หมายถึง การใชคําที่มคี วามหมายเหมือนกัน หรือการใชคําที่ไมมี
ความหมายเพิม่ เขามาในประโยค คําดังกลาวนี้สามารถตัดออกจากประโยคได ซึ่งจะทําใหประโยค
กระชับรัดกุมมีความหมายดังเดิม ดังตัวอยางตอไปนี้
1. การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน
เจาหนาที่พนักงานเตรียมพรอมใหบริการลูกคา
เจาหนาที่ และ พนักงาน มีความหมายเหมือนกัน ประโยคนี้ควรแกเปน เจาหนาที่พรอม
ใหบริการลูกคา
2. การใชคําที่ไมมีความหมายเพิ่มเขามาในประโยค
การศึกษาเปนการทําใหคนฉลาด
การใชคํา เปน/ทํา/มี/ให+ การ/ความ+คํากริยา ถือเปนการใชคําที่ไมมีความหมายประโยคนี้
ควรแกเปน การศึกษาทําใหคนฉลาด
การ ใชคํากํากวม
ภาษากํากวม คือ ภาษาทีส่ ามารถตีความไดมากกวา 1 ประเด็น ทําใหผูอาน ผูฟงเขาใจผิด อาจ
เกิดจากหลายปจจัย ไดแก การใชคําที่มีทงั้ ความหมายตรงและความหมายแฝง การวางสวนขยายผิดที่
การเนนหรือเวนวรรคตางกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
1. การใชคําที่มีทงั้ ความหมายตรงและความหมายแฝง
เชน มือขวาของเขาทํางานไดดี
ประโยคนี้ควรแกคําวา มือขวา เปน มือขางขวา หรือ ผูช วยคนสนิท ตามที่ตองการสื่อ
2. การวางสวนขยายผิดที่ ซึ่งสวนขยายนัน้ ควรวางไวหลังคําที่ตองการขยาย
เชน บทคัดยอเปนสวนนําของรายงานวิจัยที่สําคัญมาก
ประโยคนี้ควรแกเปน บทคัดยอเปนสวนนําที่สําคัญมากของรายงานการวิจัย
3. การเนนหรือเวนวรรคตางกัน
เชน ชาวบานยอมไมไดไปแจงความ
ประโยคนี้ควรเขียนเวนวรรค หรืออาจใชคําเชื่อมชวยขยายความ ดังนี้
- ชาวบานยอม จึงไมไดไปแจงความ - ชาวบานยอมไมได จึงไปแจงความ
การเรียงลําดับคําไมถูกตอง
3

ประโยคภาษาไทยเรียงลําดับคําโดยใชโครงสราง ประธาน กริยา กรรม เชน ฉันกินขาว
และประโยคภาษาไทยจะวางคําขยายไวหลังคําหลัก เชน เสื้อสีแดง การเรียงลําดับคําไมถูกตองจะทํา
ใหประโยคไมสละสลวย บางครั้งกอใหเกิดปญหาการติดตอสื่อสาร เชน
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1. เขาเปนคนไมขยันศึกษาคนควาจนอนาคตมองไมเห็น
ประโยคนี้ควรแกเปน เขาเปนคนไมขยันศึกษาคนควาจนมองไมเห็นอนาคต
2. วัยรุนมักจะไมเขาใจความหวงใยของพอแมวาเปนอยางไร
ประโยคนี้ควรแกเปน วัยรุน มักจะไมเขาใจวาความหวงใยของพอแมเปนอยางไร
การเขียนประโยคไมจบความ
4

ประโยคไมจบความ หมายถึง ประโยคที่มีเฉพาะภาคประธาน แตไมมีภาคแสดง กลาวคือ รูวา
เปนใคร แตไมรูวาทําอะไร หรือเปนประโยคที่ไมมีสวนสรุปชัดเจน เชน
1. นักวิชาการแพทยของสถาบันแพทยแผนไทยประจําจังหวัดเชียงใหม
2. เสื้อผาสีเหลือง สีแหงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การใชคาํ เชื่อมผิด
5

การใชคําเชื่อมผิด หมายถึง การใชคําบุพบทหรือคําสันธานผิด คําเชื่อมที่มักจะใชผิดบอย ๆ
ไดแก กับ แก แด ตอ ก็ ยัง เพราะ จึง เชน
1. เรื่องนี้มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง
ประโยคนี้ ตองใชคําเชื่อม ตอ
2. นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 3 ปแลว แตพูดก็ไมเกง
ประโยคนี้ ตองใชคําเชื่อม ยัง
การใชภาษาพูดแทนภาษาเขียน
การใชภาษาในการเขียนรายงานวิจยั ควรหลีกเลี่ยงการใชภาษาพูด แตควรใชภาษาเขียนที่
ถูกตองตามหลักไวยากรณแทน เชน
ภาษาพูด
ภาษาเขียน
- อยาก
- ตองการ ประสงค ปรารถนา
- จดประชุม
- บันทึกการประชุม
- ม.ฟารอีสเทอรน
- มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

หลักการเขียนยอหนา
ยอหนา คือ การนํากลุมของประโยคมารอยเรียงอยางสัมพันธกันเพื่อแสดงความคิดสําคัญเพียง
ความคิดเดียว ขอความแตละยอหนาจะเปนตัวแทนของความคิดสําคัญเพียงประการเดียวเทานั้น
หากตองการเสนอความคิดหลายประการผูเขียนตองแยกกลาวถึงความคิดเหลานั้นเปนประเด็น ๆ ใน
แตละยอหนา แลวเรียบเรียงเนื้อหาใหสัมพันธตอเนื่องกันตามลําดับ ผูอานจึงจะสามารถติดตามความคิด
ของผูเขียนไดงาย

10
ลักษณะของยอหนาที่ดี (เปลื้อง ณ นคร, 2529, 182-183) มีดังนี้
1. มีเอกภาพ
เอกภาพคือความเปนหนึ่งในเรื่องของประเด็นความคิด กลาวคือในหนึ่งยอหนาจะมีเพียง
หนึ่งความคิดสําคัญเทานั้น ทุกประโยคทีน่ ํามาแสดงรายละเอียดตองสนับสนุนหรืออธิบายประเด็นหลัก
ของยอหนานัน้ หากมีประโยคที่ไมเกีย่ วของสัมพันธ ยอหนานัน้ ก็จะขาดความเปนเอกภาพ
2. มีสัมพันธภาพ
สัมพันธภาพของยอหนาหมายถึงความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางความคิดหลักกับ
ความคิดปลีกยอย ผูอานจะสามารถติดตามความคิดของผูเขียนไดงายและชัดเจนขึน้ หากผูเขียนมีวธิ ีเรียบ
เรียงและเสนอความคิดอยางมีระบบ มีเหตุผล และทุกประเด็นมีความเกีย่ วเนื่องกันไปโดยลําดับ
นอกจากสัมพันธภาพในแตละยอหนาแลว ขอเขียนแตละเรื่องยังตองมีสัมพันธภาพระหวาง ยอหนาดวย
3. มีสารัตถภาพ
สารัตถภาพคือการเนนย้าํ ในสวนทีเ่ ปนประเด็นสําคัญ ซึ่งอาจทําไดโดยการใหรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งที่ตอ งการเนนมากกวาประเด็นอื่น เชน ยกตัวอยางประกอบ กลาวดวยถอยคําที่มีความหมาย
อยางเดียวกันแตใชขอความตางกัน และอธิบายขยายความอยางละเอียด หรืออาจใชวธิ ีการวางประโยค
ใจความสําคัญไวในตําแหนงที่มองเห็นไดเดนชัดซึ่งไดแกในตอนตนและตอนทายของยอหนานั่นเอง

หลักการเขียนขยายความ
การขยายความมีความสําคัญในการเขียนรายงานวิจัย โดยเฉพาะในบทของการวิเคราะห สรุป
และอภิปรายผล การขยายความอาจทําไดหลายลักษณะ ซึง่ ตองพิจารณาดวยวาในแตละเรื่องจะใชกลวิธี
ในการขยายความอยางไรจึงจะเหมาะสมเปนเหตุเปนผลและชวยเพิ่มความกระจางชัด ซึ่งมี 6 ประการ
(ฉัตรา บุนนาค อางถึงใน บุญยงค เกศเทศ, 2534, 172-173) ดังนี้
1. ขยายโดยการอธิบาย
เปนการขยายโดยวิธีอธิบายใหรายละเอียด หรือใหคาํ จํากัดความเกีย่ วกับใจความสําคัญ
เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจหรือทราบเรื่องราวนั้น ๆ ไดอยางสมบูรณ
2. ขยายโดยการยกตัวอยาง
เปนการขยายโดยการยกตัวอยางมาประกอบใจความสําคัญ ทําใหผูอานเขาใจหรือเห็นดวย
กับเรื่องราวนัน้ ๆ งายขึ้น ตัวอยางทีย่ กควรใหตรงตามเนื้อเรื่อง ไมยากหรือซับซอนเกินไป ควร
สนับสนุนขอความนั้น ๆ ใหผูอานเขาใจหรือเห็นความจริง ควรบอกดวยวาตัวอยางนั้นเปนเรื่องจริงหรือ
เรื่องสมมุติ สิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงคือ ควรยกตัวอยางประกอบเฉพาะเรื่องที่เขาใจยากหรือยังไมเขาใจชัด
แจง เรื่องที่งายอยูแลว ไมควรยกตัวอยาง
3. ขยายโดยการเปรียบเทียบ
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เปนการขยายความโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตรงกันขาม เพื่อใหเห็นชัดเจนขึน้ หรือใช
การเปรียบทํานองอุปมาอุปไมย ที่ทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวนั้น ๆ ไดงายขึ้น
4. ขยายโดยการกลาวถึงเหตุและผล
เปนการขยายโดยการแสดงเหตุผลที่ทําใหเกิดเรื่องนั้น ๆ หรือที่ทาํ ใหเรื่องราวเปนไป
อยางนั้น เหตุผลที่นํามาแสดงควรเปนเหตุผลที่เปนไปได พิสูจนวาเปนจริงแลว หรือเปนเหตุผลที่คน
ทั่วไปยอมรับ
5. ขยายโดยการอางหลักฐาน
เปนการขยายโดยการอางบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณที่มีจริงหรือเกิดขึ้นจริง เพื่อให
ใจความนั้นหนักแนนนาเชือ่ ถือ เชน บอกวาใครพูดอะไรไว ขอมูลนั้นไดจากทีใ่ ด เหตุการณนนั้ เกิด
ขึ้นกับใคร ที่ไหน เมื่อไร ฯลฯ
6. ขยายโดยการตั้งคําถามและใหคําตอบ
เปนการขยายโดยใหผูอานฉุกใจคิดโดยการตั้งคําถามแลวจึงใหความกระจางแกผูอานโดย
การตอบคําถามเปนขั้นตอนไป ทําใหผูอานเขาใจขอความนั้นไดเปนลําดับ

หลักการเขียนบทคัดยอและบทสรุป
การเขียนบทคัดยอ
บทคัดยอ คือ ตัวแทนของสาระสําคัญของงานวิจยั ทั้งฉบับ คือ ความยอของประเด็นสําคัญของ
งานวิจยั ที่ คัด แลวเอามา ยอ ความสําคัญของบทคัดยออยูที่หนาที่ของบทคัดยอ ผูสนใจที่ไดเห็นหัวขอ
หรือชื่อเรื่องรายงานวิจัย เมือ่ ไดอานบทคัดยอควรทราบไดทันทีวา งานวิจยั นัน้ เกีย่ วกับอะไร ทําอยางไร
ไดผลหรือคนพบอะไรบาง อาจกลาวไดวา บทคัดยอเปนสวนสําคัญที่สุดของรายงานการคนควาวิจัย
เพราะเปนสวนสาระของงานวิจยั ที่นําเสนอไวกอนสวนอื่น ๆ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546, 25) ไดระบุลักษณะของบทคัดยอที่ดีไวดังนี้
1. มีความหมายสมบูรณโดยตัวเอง โดยผูอ านไมตองเปดดูรายละเอียดก็รูวาทําอะไร ไดผล
อยางไร
2. ชัดเจน กระชับ
3. มีสาระสําคัญของงาน และขอสรุป
4. ตองไมมีการอางอิง (Citation) การยกตัวอยาง ขอความ สมการ ภาพ หรือคําวิจารณ
ในสวนของวิธีการเขียนบทคัดยอนั้น แบงเปน 3 ยอหนา หรือ 3 หัวขอ ดังนี้
1. ระบุวัตถุประสงคของการศึกษาและกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา ที่อยางนอยตอประกอบ
ดวย วัตถุประสงคของการศึกษาและกรอบแนวคิด หากวัตถุประสงคของการศึกษามีหลายขออาจใส
หมายเลขวัตถุประสงคของการศึกษาแตละขอไวดว ยเพื่อใหเห็นอยางเห็นชัดเจน และเขาใจงาย
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2. ระบุระเบียบวิธีศึกษาหรือวิธีดําเนินการวิจัย ที่อยางนอยควรประกอบดวย 8 เรื่อง ซึ่งเขียน
ติดตอกัน ดังนี้
2.1 ประเภทของการศึกษาหรือประเภทของการวิจยั
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.3 การทดสอบแบบสอบถาม (เฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ)
2.4 จํานวนและประเภทของกลุมตัวอยาง
2.5 วันเดือนปหรือชวงเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลสนาม
2.6 จํานวนแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมคืนมาได และคิดเปนรอยละเทาใดของ
แบบสอบถามที่แจกออกไป (เฉพาะการวิจยั เชิงปริมาณ)
2.7 สถิติที่นํามาใชในการศึกษา (เฉพาะการวิจยั เชิงปริมาณ)
2.8 อื่น ๆ (สาระสําคัญทางวิชาการอื่น ถามี)
3. สรุปผลการศึกษาหรือผลการวิจัย
เปนการเลือกนําผลการศึกษาหรือผลการวิจัยมาสรุปใหเห็นเปนตัวอยาง โดยครอบคลุม 2
หัวขอ ไดแก (1) สรุปผลการศึกษาใหตรงกับหัวขอวัตถุประสงคการศึกษา และ (2) ระบุขอเสนอแนะที่
สําคัญ
การเขียนบทสรุป
บทสรุป คือ การเขียนขมวดปมเนื้อหาที่กลาวมาทั้งหมด ใชเมื่อเขียนจบแตละหัวขอใหญ หรือ
อยางนอยเมื่อเขียนจบแตละบท ควรมีบทสรุปของหัวขอหรือบทนั้น ๆ ซึ่งจะเขียนเปนยอหนาสุดทาย
เพื่อระบุใหแนใจวาสาระสําคัญที่เขียนมาของหัวขอนั้น ๆ คืออะไร ในบทสรุปนี้อาจจะใชการเปด
ประเด็นเพิ่ม ในกรณีที่ตองการเขียนเชื่อมโยงไปสูหวั ขอหรือบทถัดไป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546, 24) ไดระบุวิธีการเขียนบทสรุปในแตละหัวขอ
ดังนี้
1. บอกเนื้อหาที่ไดศึกษารวบรวมโดยสังเขป
2. สังเคราะหเนื้อหาดังกลาวเขาดวยกัน
3. บอกประเด็นสําคัญหรือแนวความคิดที่สอดคลองและจะนําไปประยุกตใชในการวิจัย
อยางไรก็ตาม การเขียนบทสรุปของแตละหัวขอใหญหรือแตละบท จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การเขียนสรุปและอภิปรายผลงานวิจยั ซึ่งเปนบทสงทายที่สําคัญมากของงานวิจยั ซึ่งการเขียนบทสรุปนี้
ผูวิจัยสามารถรวบรวมขอสรุปของบทตาง ๆ เหลานั้นเขาดวยกัน เชื่อมโยงใหเกิดสัมพันธภาพและสื่อ
ความใหผูอานทราบอยางแจมชัด วางานคนควาวิจัยนี้คน พบความรูใหมอะไร สอดคลองกับสมมุติฐาน
หรือตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ซึ่งหากผลวิจัยมีขอคนพบใหมหรือไมเปนไปตามสมมุติฐาน
ผูวิจัยควรอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอวงการศึกษาวิจยั ตอไป
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หลักการเขียนคําทับศัพท
คําทับศัพท คือ การขอยืมคําภาษาตางประเทศมาใช โดยการถายทอดเสียงภาษาตางประเทศมา
เปนภาษาไทยใหใกลเคียงกับภาษาเดิม และเขียนตามการออกเสียงดวยตัวอักษรไทย ในการเขียน
ภาษาไทยนัน้ หากจําเปนตองใชคําศัพทภาษาตางประเทศ ควรเลือกใชคําศัพทบัญญัติที่
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดหากคําใดยังไมมีการบัญญัติขึ้นใช อาจใชคําที่ใชกันอยูโดยทั่วไปหรือใชทับ
ศัพท แตควรวงเล็บคําภาษาอังกฤษไวดวยเพื่อใหผูอานเขาใจไดตรงกัน
หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ
ราชบัณฑิตยสถาน (2535, 3-11) ไดกําหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทย
ตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
2. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะภาษา
อังกฤษ
3. การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต
3.1 พยัญชนะตัวทีไ่ มออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว
เชน windsor = วินดเซอร
3.2 คําหรือพยางคที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาต
ไวบนพยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทาย แตเพียงแหงเดียว เชน Barents = แบเร็นตส
3.3 คําหรือพยางคที่มีพยัญชนะไมออกเสียงอยูหนาตัวสะกด ทีย่ ังมีพยัญชนะตามหลังมา
อีก ใหตดั พยัญชนะที่อยูห นาตัวสะกดออก และใสเครือ่ งหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย เชน
world = เวิลด (ไมใช เวิรล)
4. การใชไมไตคู ควรใชในกรณีตอไปนี้
4.1 เพื่อใหเห็นแตกตางจากคําไทย เชน log = ล็อก (ใหตา งจากคําวา ลอก ในภาษาไทย)
4.2 เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน Okhotsk = โอค็อตสก
5. การใชเครื่องหมายวรรณยุกต การเขียนคําทับศัพท ไมตองใสเครื่องหมายวรรณยุกตยกเวน
ในกรณีที่คํานัน้ มีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเครื่องหมายวรรณยุกตได
เชน coma = โคมา (ไมใช โคมา (วัวมา))
6. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพททวั่ ไปใหตัด
ออกตัวหนึ่ง เชน football = ฟุตบอล แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง 2 ตัด
โดยใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวที่ตวั ทาย เชน cell = เซลล (ไมใช เซล) ถาพยัญชนะซอนอยูคํากลางศัพท
ใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางคหนา และพยัญชนะซอนตัวหลัง เปนพยัญชนะ
ตนของพยางคตอไป เชน broccoli = บรอกโคลี
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7. คําที่ตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยัญชนะตนของพยางคตัวตอไปดวยใหถือ
หลักเกณฑดังนี้
7.1 ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพทตองใชรูปไมหันอากาศใหซอน
พยัญชนะตัวสะกดของพยางคหนา เขาอีกตัวหนึ่งเพื่อเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป
เชน double = ดับเบิล
7.2 ถาสระของพยางคหนาเปนสระอื่นที่ไมใชสระอะ ใหทบั ศัพทตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษโดยไมตองซอนพยัญชนะ เชน California = แคลิฟอรเนีย
7.3 ถาเปนคําที่เกิดจากการเติมปจจัย เชน -er -ing -ic -y และการทับศัพทตามรูป
พยัญชนะภาษาอังกฤษดังขอ 7.2 อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะตัวสะกด
ของพยางคตนอีกหนึ่งตัวเพื่อใหเห็นเคาคําเดิม เชน sweater = สเวตเตอร
8. คําประสมที่มีเครื่องหมายยัตภิ ังค (hyphen) ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน
cross-stitch = ครอสสติตช (ไมใช ครอส-สติตช) ยกเวนในกรณีที่เปนศัพททางวิชาการหรือ
วิสามานยนามใหคงไว เชน Cobalt-60 = โคบอลต-60
9. คําประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพทใหเขียนติดกันไปไมตอง
แยกคําตามภาษาเดิม เชน night club = ไนทคลับ
10. คําคุณศัพทที่มาจากคํานาม ซึ่งมีปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานาม หรือคําคุณศัพท
นั้น ใหถือหลักเกณฑดังนี้
10.1 ถาคําคุณศัพทนนั้ มีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความวา "เปนของ" หรือ
"เปนเรื่องของ" คํานามนั้น ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน hyperbolic curve = สวนโคงไฮเพอรโบลา
(ไมใช สวนโคงไฮเพอรโบลิก)
10.2 ถาคําคุณศัพทนนั้ มีความหมายวา "เกี่ยวของกับ" หรือ "เกี่ยวเนือ่ งจาก" คํานาม
นั้น ใหทับศัพทในรูปคํานามโดยใช คําประกอบ เชิง แบบ อยาง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แลวแต
ความหมาย เชน electronic power conversion = การแปลงผันกําลังเชิงอิเล็กทรอนิกส
10.3 ในกรณีที่การทับศัพทในรูปคํานามตามขอ 10.1 และขอ 10.2 ทําใหเกิดความหมาย
กํากวมหรือคลาดเคลื่อน ใหทับศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน metric system = ระบบเมตริก (ไมใช ระบบ
เมตร)
11. คําคุณศัพทที่มาจากชื่อบุคคล ใหทับศัพทตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใชคําประกอบของ
แบบ ระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย เชน Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลิด ยกเวนในกรณีที่
คําคุณศัพทที่มาจากชื่อบุคคล เปนชื่อเฉพาะที่เปนที่รูจักกันทั่วไปในแตละวงการ ซึ่งอาจสังเกตไดจาก
การที่ในภาษาอังกฤษไมไดใชอักษรตัวใหญขึ้นตน ใหทบั ศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน abelian group =
กลุมอาบีเลียน
12. คําคุณศัพทเกี่ยวกับชนชาติตาง ๆ ใหทบั ศัพทในรูปคํานามที่เปนชื่อประเทศ เชน
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Swedish people = คนสวีเดน (ไมใช คนสวีดิช) Hungarian dance = ระบําฮังการี (ไมใช ระบํา
ฮังกาเรียน) ยกเวนชื่อที่เคยใชมานานแลว ไดแก ...เยอรมัน ...กรีก ...ไอริช ...ดัตช ...สวิส ...อังกฤษ และ
...อเมริกัน เชน เรือกรีก (ไมใช เรือกรีซ) รถอเมริกัน (ไมใช รถอเมริกา)
13. การวางตําแหนงคําคุณศัพทในคําทับศัพท ใหถือหลักเกณฑดังนี้
13.1 คําคุณศัพทที่ประกอบคํานามที่เปนภาษาไทย หรือเปนคําทับศัพท แตไดใชใน
ภาษาไทยมาจนถือเปนคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม เชน cosmic ray = รังสีคอสมิก
13.2 ถาทั้งคําคุณศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยังไมถือเปนคําไทย ใหทับศัพทตรง
ตามศัพทเดิม เชน Arctic Circle = อารกติกเซอรเคิล (ไมใช วงกลมอารกติก)
13.3 ถาตองการเนนวาคํานามนั้นเปนสิ่งทีม่ ีหลายชนิดและคําคุณศัพทที่ประกอบเปน
ชนิดหนึ่งของคํานามนั้น อาจทับศัพทโดยใชคําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไวระหวาง
คํานามกับคําคุณศัพท เชน normal matrix = เมทริกซแบบนอรแมล
14. คํายอ ใหเขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเปนภาษาไทย คํายอใหเขียนติดกัน โดยไมใสจุดและ
ไมเวนวรรค เชน DDT = ดีดีที, F.B.I. = เอฟบีไอ
15. คําทับศัพทที่ผูกขึ้นจากตัวยอ ซึ่งอานออกเสียงไดเสมือนคําคําหนึง่ มิไดออกเสียงเรียง
ตัวอักษร ใหเขียนตามเสียงทีอ่ อกและไมตอ งใสจุด เชน UNESCO = ยูเนสโก
16. ตัวยอชื่อบุคคล ใหเขียนโดยใสจดุ และเวนชองไฟระหวางชื่อกับนามสกุล เชน
D. N. Smith = ดี. เอ็น. สมิท

หลักการใชเครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใชเขียนกํากับคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอความให
เดนชัดเพื่อใหอานไดถูกตอง และชวยใหผูอานเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการจะสื่อไดชัดเจนซึ่ง
วัชรพงศ โกมุทธรรมวิบูลย (2551, 137-142) ไดอธิบายการใชเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชผิดบอย ๆ ดังนี้
1. จุลภาค ใชรูป , มีหลักเกณฑการใชดังนี้
1.1 ใชแยกวลีหรืออนุประโยคเพื่อกันความเขาใจสับสน เชน นายเทิดศักดิ์ทนี่ ั่งคูกับ
นางยุพดี, เปนผูอํานวยการโรงเรียน
1.2 ใชในการเขียนบรรณานุกรม ดรรชนี และนามานุกรม เชน
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
2. ยัติภังค ใชรูป - มีหลักเกณฑการใชดังนี้
2.1 ใชเขียนแสดงลําดับยอยของรายการที่ไมตองใสตัวอักษร หรือตัวเลข เชน
ลําดับงาน มีรายการคราว ๆ ดังนี้
- พิธีเปดงาน
- รําอวยพร
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- ปดงาน
3. อัญประกาศ ใชรูป “ ” มีหลักเกณฑการใชดังนี้
3.1 ใชเพื่อแสดงวาคําหรือขอความนั้น เปนคําพูดหรือความนึกคิด เชน ครูพูดกับนักเรียน
วา “ขอใหทกุ คนตั้งใจจริง แลวจะประสบความสําเร็จ”
3.2 ใชเพื่อแสดงวาคําหรือขอความนั้นคัดมาจากที่อื่น เชน สุนทรภูเขียนเตือนใจเรือ่ ง
ความมีไมตรีตอ กันไวในเรื่องพระอภัยมณีตอนหนึ่งวา “ปรารถนาสารพัดในปถพี เอาไมตรีแลกไดดัง
ใจจง”
3.3 ใชเพื่อเนนคําหรือขอความนั้นใหเดนชัดขึ้น เชน คําวา “ตะโก” พจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา หมายถึง “ชื่อขนมชนิดหนึ่งทําดวยแปงขาวเจากวนเขา
กับน้ําตาล ใสแหวหรือขาวโพด เปนตนก็ได หยอดหนาดวยกะทิกวนกับแปง”
4. ไปยาลนอย ใชรูป ฯ มีหลักเกณฑการใช ดังนี้
4.1 ใชละคําทีร่ ูกันดีแลวโดยละสวนทายไวเหลือแตสวนหนาของคํา พอเปนที่เขาใจ เชน
กรุงเทพฯ คําเต็มคือ กรุงเทพมหานคร
4.2 ใชละสวนทายของวิสามานยนาม ซึ่งไดกลาวมากอนแลว เชน มหามกุฎราชวิทยาลัย
เขียนเปน มหามกุฎฯ
4.3 คําวา “ฯพณฯ” อานวา “พะนะทาน” ใชเปนคําหนาชือ่ หรือตําแหนงขาราชการผูใหญ
ตั้งแตระดับรัฐมนตรีขึ้นไปและเอกอัครราชทูต เชน ฯพณฯ พ.อ. เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี
5. ไขปลาหรือจุดไขปลา ใชรูป ... มีหลักเกณฑการใช ดังตอไปนี้
ใชสําหรับละขอความที่ไมจําเปนหรือไมตอ งการกลาวเพือ่ จะชี้วา ขอความที่นํามากลาวนั้น
ตัดตอนมาเพียงบางสวน ใชไดทั้งตอนขึ้นตน ตอนกลาง และตอนทายขอความ โดยใชละดวยจุดไขปลา
3 จุด เชน
“...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ...ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี ประเทศ
ไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งตองหวงแหน...เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึง
สมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว...”

6. บุพสัญญา ใชรูป " มีหลักเกณฑการใชดังนี้
ใชแทนคําหรือขอความที่อยูบ รรทัดบนเพือ่ ไมตองเขียนซ้ําอีก แตเวลาอานตองอานซ้ําคํา
หรือขอความขางบนนั้นดวย ถาเปนคําคําเดียวหรือเปนขอความไมยาวนัก ใหใสเครื่องหมาย 1 ตัวแต
ถาเปนขอความยาว จะใสเครื่องหมายเกิน 1 ตัวก็ได เชน
ขันน้ําพลาสติก จํานวน 3 ใบ ใชตักน้ําอาบและดื่มเวลาเชา
" อลูมิเนียม " 4 ใบ "
" เย็น
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หลักการใชตวั เลข
ในภาษาไทยมีเรื่องของตัวเลขและถอยคําซึ่งสามารถใชแทนตัวเลขได แตก็ยังมีความสับสน
สําหรับผูใชอยูมาก วาจะเลือกใชตัวเลขหรือตัวอักษรแทนตัวเลขอยางไรจึงจะเหมาะสมและถูกตองกวา
กัน ซึ่ง บุญยงค เกศเทศ (2534, 41-44) ไดใหขอควรคํานึงเรื่องการใชตัวเลข ดังนี้
1. การเขียนตัวอักษรแทนตัวเลข
1.1 การบอกจํานวนโดยประมาณ ซึ่งไมเนนจํานวนที่บอกนั้น เชน คนมางานชุมนุมศิษย
เกานับพันคน จึงทําใหงานนี้ครึกครื้นมาก
1.2 การบอกลําดับที่มิใชการสอบ เชน ภูเขานี้สูงเปนที่หนึ่งในโลก
1.3 ถาประสงคจะเขียนเพื่อใหอานไดรวดเร็วและไมผิดพลาดนั้น ตองเขียนเปนตัวอักษร
และเวนชองวางไวพอเหมาะ เชน หมายเลขทะเบียนรถ หก-ศูนย-เกา-สอง-หก หรือ หมายเลขโทรศัพท
ศูนย-หา-สาม-หา-สอง-หา-ศูนย-เจ็ด-สาม และถาเปนตัวเลขมาก ๆ ก็ใหสะกดเปนจํานวนที่อานงาย
เชน 9 ลาน 6 แสน 8 หมื่นบาท (เกาลานหกแสนแปดหมืน่ บาท) เปนตน
2. การเขียนทั้งตัวอักษรและตัวเลข
2.1 ในการเขียนกําหนดเวลานั้น สามารถเขียนไดทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถาเขียนเปน
ตัวอักษรจะอานไมผิด เชน เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาที ถาจะเขียนเปนตัวเลข มักจะอานผิด เชน
08.30 น. อานเปนเวลาแปดจุดสามศูนย นอ ฉะนั้นถาประสงคจะเขียนเปนตัวเลขก็จะตองเขียนใหถกู
และอานใหถูกดวย คือเขียนเปน 08:30 น. ไมใชใสจดุ (.) เดียว ซึ่งจะกลายเปนจุดทศนิยมไป และดวย
ความเคยชินของผูอาน ก็จะทําใหอานผิดไปดวย ประการหนึ่งถาจะเขียนเปนตัวเลขตองเขียนใหถกู
กลาวคือ ถาเวลาเปนเลขหลักหนวยก็จะตองเติมเลข 0 ลงไปขางหนา เชน 08:03 น.
2.2 ในการเขียนจํานวนเงินเปนบาท เปนสตางค โดยปกติแลวเขียนเปนตัวเลขแลววงเล็บ
ไวดว ยตัวอักษรเสมอ เชน 502.50 บาท (หารอยสองบาทหาสิบสตางค)
2.3 ในการเขียนสถิติทางกีฬา จะนิยมเขียนเปนตัวเลข ซึ่งมีหนวยเปนชั่วโมงนาที วินาที
ตามลําดับ โดยใชจดุ สองจุดคั่นไว เชน 02 : 15 : 43 หมายถึง สองชั่วโมง สิบหานาที สี่สิบสามวินาที

บทที่ 3
การอางอิง และการเขียนเอกสารอางอิง

ในการวิจัยผูว จิ ัยจะตองผานกระบวนการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) เพื่อศึกษา
คนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิมาสนับสนุนการวิจยั ของ
ตน และนํามาเรียบเรียงในรายงานการวิจยั ซึ่งผูวิจัยจะตองอางอิงใหถูกตองตามรูปแบบสากลเพื่อเปน
หลักฐานสําคัญที่ชี้วาผูวิจยั ไดศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจยั ฯลฯ ทีเ่ กี่ยวของอยาง
ครบถวน ทั้งยังทําใหงานวิจยั มีความสมบูรณนาเชื่อถือ และที่สําคัญผูวิจัยตองตระหนักถึงจริยธรรมและ
การละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อมีการอางอิงผลงานของผูอื่น ผูวิจัยตองอางอิงถึงเจาของผลงานทุกครั้งเพื่อให
เกียรติเจาของผลงาน และปองกันการถูกฟองรองหรือถูกถอดถอนตําแหนงทางวิชาการ (บุษบา
มาตระกูล, 2551, 10)

การโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism)
ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติคําวา Plagiarism ไว 2 คํา คือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม”
(สาขาวรรณกรรม) และ “การลอกเลียนวรรณกรรม” (สาขานิติศาสตร) หมายถึง การกระทําที่เปนการ
แอบอางงานเขียน หรืองานสรางสรรคดั้งเดิมของผูอื่นทั้งหมด หรือนํามาบางสวนมาใสหรือใชในงาน
ของตนโดยไมมีการอางอิงแหลงที่ไดขอมูลมา (บุษบา มาตระกูล, 2551, 1)
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหงไดตระหนักถึงปญหาการโจรกรรมทางวรรณกรรม
(Plagiarism) หรือการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยไดจัดใหมีการอบรมและเสวนาเรื่อง การโจรกรรม
ทางวรรณกรรม รวมทั้งมีการจัดทําคําแนะนําการเขียนรายงานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ ตลอดจน
การหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรมแกอาจารย และ บุคลาการ (บุษบา มาตระกูล, 2551, 10)
นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป พ.ศ. 2547 มาตรา 91
ยังไดบัญญัติความผิดกรณีลอกเลียนผลงานทางวิชาการวา “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง
ไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่น
หรือ จาง วาน ใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การ
เลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับทีส่ ูงขึ้น การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนีเ้ ปนความผิดวินัยอยางรายแรง”
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รูปแบบการโจรกรรมทางวรรณกรรม
บุษบา มาตระกูล (2551, 8-9) ไดอธิบายถึงรูปแบบการโจรกรรมทางวรรณกรรมไวดังนี้
1. การคัดลอก-ตัดแปะ (Copy and paste plagiarism)
เปนการนําขอความ ขอเขียน หรือคําพูด จากผลงานของผูอื่นมาใชในผลงานของตนโดย
ไมมีการอางอิงแหลงทีม่ า
ดังนั้น เพือ่ หลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม ผูวิจัยตองนําขอความดังกลาวมาพิมพ
ไวในเครื่องหมายอัญประกาศ “…” และอางอิงแหลงที่มา
2. การปรับเปลี่ยนคํา (Word switch plagiarism)
เปนการนําขอความ หรือขอเขียนทั้งยอหนามาเขียนใหมโดยปรับเปลี่ยนคําบางคําเสียใหม
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม ผูวิจยั ตองนําขอความดังกลาวมาพิมพ
ไวในเครื่องหมายอัญประกาศ “…” โดยไมมีการปรับเปลี่ยนคํา และอางอิงแหลงที่มา
3. การปรับเปลี่ยนสํานวน (Style plagiarism)
เปนการนําขอความ หรือขอเขียนจากผลงานของผูอื่นทุกประโยค หรือทุกยอหนามาใช
ในผลงานของตนโดยปรับเปลี่ยนการเรียงลําดับประโยค หรือสลับคําบางคํา
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม ผูวิจยั ควรอานใหไดใจความแลวนํา
มาเรียบเรียงใหมโดยคงแตเนื้อหาที่สําคัญ และอางอิงแหลงที่มา
4. การคัดลอกความคิด (Idea plagiarism)
เปนการนําความคิด หรือการวิเคราะห วิจารณ ในผลงานของผูอื่น มาใชในผลงานของตน
ยกเวนความรูที่นํามานั้นเปนความรูทั่วไป (Common knowledge) ที่ทราบกันดีอยูแ ลวไมจําเปนตอง
อางอิง
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม ผูวิจยั ตองอางอิงแหลงที่มาทุกครั้ง
นอกจากนี้ยังมีการโจรกรรมทางวรรณกรรมในรูปแบบอืน่ ๆ เชน
1. การสงผลงานชิ้นเดียวกันไปยังแหลงพิมพ 2 แหง
2. การสงผลงานที่มีผูเขียนรวมไปตีพิมพโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเขียนรวม
3. การนําสถิติ แผนภาพ รูปภาพ จากแหลงอื่นมาใชโดยไมอางอิงแหลงที่มา
4. การนําคํากลาวหรือสุนทรพจนของผูอื่นมาใชโดยไมอางอิงแหลงที่มา
ในการเขียนรายงานวิจัย ผูว ิจยั ยอมตองอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ซึ่งเปนผลงานของ
ผูอื่น และผูเขียนมักมีความเขาใจผิดวาการนําขอความหรือผลงานของผูอื่นมาใชในผลงานของตน
เปนสิ่งที่กระทําได โดยมีการกลาวอางวาการคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเพียงเล็กนอยอาจกระทําได แต
ในความเปนจริงนั้นกระทํามิไดเลยเพราะถือเปนการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) ซึ่งเปนการ
กระทําผิดที่ไมมีขอยกเวน ผูกระทําผิดไมสามารถแกตัวไดวาไมทราบ หรือทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ
ดังนั้นผูวจิ ัยตองอางอิงถึงเจาของผลงานทุกครั้งเพื่อใหเกียรติเจาของผลงาน และปองกันการถูกฟองรอง
หรือถูกถอดถอนตําแหนงทางวิชาการ (Viroj Wiwanitkit, 2008, 955; บุษบา มาตระกูล, 2551, 10)
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การนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ มากลาวอาง (Quotation) ในงานวิจัย
การนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ขอความ ขอเขียน บทกลอน หรือคําพูด มากลาวอางใน
งานวิจยั (Quotation) ทําได 2 ลักษณะ ดังนี้ (สมพร พุฒตาล เบ็ทซ, 2546, 85-88; Purdue Univeristy
Online Writing Lab [OWL], 2010, para. 3-7)
1. การนํามากลาวอางโดยไมมกี ารปรับเปลี่ยนขอความ
การนํามากลาวอางโดยคัดลอก หรือ คงรูปขอความตามตนฉบับเดิมทั้งหมดโดยไมมีการ
ปรับเปลี่ยนใด ๆ เพราะตองการเนนใหเห็นเดนชัดหรือตนฉบับมีการใชภาษาที่ชัดเจนกระทัดรัดหรือ
ไพเราะสละสลวยดีอยูแลว ทําได 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 ความเรียงหรือรอยกรองที่มีความยาวไมเกิน 4 บรรทัดใหพิมพตอเนื่องไปกับขอความ
อื่น ๆ โดยกํากับดวยเครื่องหมายอัญประกาศ “…” ตัวอยาง เชน
รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2544, 34) กลาวถึงวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอวา “เปนวรรณคดี
โบราณเรื่องหนึ่งของไทยที่ประทับใจผูคนไมรูลืมมาเปนเวลายาวนานนับศตวรรษ”
นับเปนการรับรองคุณคาของวรรณกรรมเรื่องนี้ในฐานะบทประพันธคลาสสิกของไทย

หรือ
.

“วรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอเปนวรรณคดีโบราณเรื่องหนึ่งของไทยที่ประทับใจ
ผูคนไมรูลืมมาเปนเวลายาวนานนับศตวรรษ” (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2544, 34) นับเปน
การรับรองคุณคาของวรรณกรรมเรื่องนี้ในฐานะบทประพันธคลาสสิกของไทย

ในกรณีที่ละขอความบางสวน ใหใชเครื่องหมายจุดไขปลาสามจุด … แทนขอความ
สวนที่ละนัน้ ตัวอยาง เชน
พระราชวรมุนี (2542, 24) อธิบายถึงที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย
เปนความเปรียบเทียบดังนี้ “พระพุทธเจาตรัสวา คนไมมีปญญาก็เหมือนคนตาบอด
เปรียบไปไดแมนบนไฟที่สองทาง…สังคมไทยปจจุบันเปรียบเหมือนคนตาบอด
เพราะทําลายความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจใหยอยยับไปในพริบตา…”

หรือ
ที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถอธิบายเปนความเปรียบเทียบ
ดังนี้ “พระพุทธเจาตรัสวา คนไมมีปญญาก็เหมือนคนตาบอดเปรียบไปไดแมนบน
ไฟที่สองทาง…สังคมไทยปจจุบันเปรียบเหมือนคนตาบอด เพราะไดทําลายความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหยอยยับไปในพริบตา…” (พระราชวรมุนี, 2542, 24)
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1.2 ความเรียงทีม่ ีความยาวเกิน 4 บรรทัดใหพิมพแยกใหเห็นเดนชัดโดยใชตวั อักษร
ขนาด 14 พอยต (Points) ตัวธรรมดา และเวนบรรทัดหางจากขอความอื่น ๆ 1 บรรทัดทั้งดานบนและ
ดานลางของขอความ และใหเวนระยะจากยอหนาเขามาอีก 1 tab หรือ 1.27 ซม. ตัวอยาง เชน
เนื้อความตอนหนึ่งจากบทความเฉลิมพระเกียรติเรื่อง พระมหาชนก: พระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความงดงามแหงวรรณกรรมสยาม
ความงดงามแหงพระราชหฤทัยของจิรวัฒน พิระสันต และวนิดา บํารุงไทย (2542, 11)
ไดกลาวถึงบทบาทของพระมหาชนกโดยเปรียบเทียบกับพระราชกรณียกิจและ
พระราชวิริยะแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วา
บทบาทพระราชวิริยะของพระมหาชนกไดสะทอนใหเห็นประจักษใน
พระราชปณิธาน และพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ทรงเฝาทุมทอดพระองคเขาสูม หายุทธการแหงการพัฒนาเพื่อประโยชน
สุขของปวงประชาราษฎรเปนเวลายาวนานในทามกลางกระแสแหงอวิชชา
ซึ่งดูประหนึ่งจะถาโถมเขามามิรูสิ้นสุด…

1.3 รอยกรองที่มีความยาวเกิน 4 บรรทัด ใหพิมพแยกใหเห็นเดนชัดโดยใชตวั อักษร
ขนาด 14 พอยต ตัวธรรมดา และพิมพรอยกรองที่อางถึงไวกลางหนากระดาษเวนบรรทัดหางจาก
ขอความอื่น ๆ 1 บรรทัด ทั้งดานบนและดานลาง ระบุแหลงที่มาไวมมุ ขวาดานลางขอความ ตัวอยาง เชน
แกวรูไหมตัวแกวนี้มีคา
กวาจะเติบใหญมาถึงบัดนี้
พอกับแมถนอมเลี้ยงเพียงชีวี
หยาดเหงื่อพลีเพื่อแกวมณีมีปริญญา
อยาทอดกายใหใครเขางายงาย
พอจะโศกแมจะอายขายหนา
ตัวแกวเองก็จะเศราเฉาวิญญา
เปนแกวราวไรราคาคาของคน
(วนิดา บํารุงไทย, 2540, 15)
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2. การนํามากลาวอางโดยมีการปรับเปลี่ยนขอความ
การนํามากลาวอางโดยมีการปรับเปลี่ยนภาษาเปนสํานวนของผูวิจัยแตยังคงเนื้อความเดิม
อาจเปนการแปล ถอดความ จับใจความ หรือสรุปความมาจากขอความเดิม การนํามากลาวอางโดยมีการ
ปรับเปลียนขอความ สามารถนําเสนอในรูปแบบปกติโดยไมตองยอหนา หรือขึ้นบรรทัดใหมหรือใช
เครื่องหมายใด ๆ กํากับ เพราะเปนสํานวนของผูวิจัยอยูแลวแตตองมีการอางอิงวาขอมูลหรือขอความนั้น
เปนของผูใด และมาจากวัสดุสารสนเทศประเภทใด

การอางอิง (Reference)
การอางอิง หมายถึง การบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูวิจัยนํามาใชอางอิงในรายงานวิจยั เพื่อเปน
การแสดงหลักฐานสําคัญที่จะทําใหผวู ิจยั เปนที่ยอมรับ และนาเชื่อถือ รวมทั้งเปนการใหเกียรติแก
เจาของผลงานเดิม ซึ่งเปนผูนาํ เสนอผลงานเรื่องนั้นไวกอนแลว และเปนการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของ
ผูวิจัยวาไมไดขโมยความคิดหรือลอกเลียนขอมูลของผูอื่นโดยไมมกี ารอางอิง (Plagiarism)
(มหาวิทยาลัยขอนแกน บัณฑิตวิทยาลัย, 2550, 35)
การอางอิงมีหลายรูปแบบสวนการเลือกใชการอางอิงรูปแบบใดนั้นขึน้ อยูกับขอกําหนดของ
สถาบันการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดเลือกใชการอางอิงรูปแบบ APA ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association) นิยมใชกันมากในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตรโดยปรับใหเหมาะสมกับการนํามาอางอิงในเอกสารภาษาไทย
ประเภทของการอางอิง
การอางอิงมี 2 ประเภท ดังนี้ (การคนควาและการเขียนรายงาน, 2547, 121-135; Medicine
Hat College Library, 2009, 12)
1. การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (In-text citation or In-text references)
เปนการบอกแหลงที่มาของขอมูลแทรกไวในสวนเนื้อหา การอางอิงรูปแบบ APA กําหนด
ใหระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนาไวขางหนาหรือขางหลังขอความที่ตองการอางถึง สวน
รายละเอียดอืน่ ๆ ของวัสดุสารสนเทศ เชน ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ใหนาํ ไปไวสวนทายเลม
ดังนั้นวัสดุสารสนเทศ (Information materials) ทุกรายการที่อางอิงในสวนเนื้อเรื่องจะตองมีรายละเอียด
ของวัสดุสารสนเทศที่สมบูรณปรากฎในเอกสารอางอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography)
ในสวนทายเลมเสมอ
2. การอางอิงในสวนทายเลม (References)
เปนการรวบรวมรายการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องทั้งหมดมาจัดเรียงตามลําดับอักษรของ
ชื่อผูแตงหรือเรียงตามลําดับอักษรของชื่อเรื่องวัสดุสารสนเทศในกรณีที่วัสดุสารสนเทศนั้นไมปรากฎ
ชื่อผูแตง
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การรวบรวมรายการอางอิงในสวนทายเลมจะรวบรวมเปนบรรณานุกรม (Bibliography)
หรือเอกสารอางอิง (References) ก็ได ซึ่งมีขอแตกตางกัน คือ บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง
วัสดุสารสนเทศที่ผูวิจัยใชอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง และวัสดุสารสนเทศอื่นที่มีเนื้อหาเกีย่ วของกับ หัวขอ
วิจัยแตมิไดนํามาอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง สวนเอกสารอางอิง (References) หมายถึง วัสดุสารสนเทศที่
ผูวิจัยรวบรวมมาเฉพาะวัสดุสารสนเทศที่ผูวิจัยใชอางอิงในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น

หลักเกณฑการลงรายการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง (In-text citation or In-text references)
หลักเกณฑการลงรายการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง มีดังนี้ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
บัณฑิตวิทยาลัย, 2550, 43-54; Medicine Hat College Library, 2009, 5-10)
1. ผูแตง/ผูผลิต
ผูแตงและผูผลิตมีทั้งที่เปนบุคคล และสถาบัน ดังนี้
1.1 ผูแตงที่เปนบุคคล
1) ผูแตงจํานวน 2 คน
ผูแตงที่เปนคนไทยใหลงชื่อ และนามสกุลของผูแตงทุกคนโดยใชคําวา “และ”
คั่นระหวางชื่อผูแตงคนที่ 1 และผูแตงคนที่ 2
ผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหลงเฉพาะนามสกุลของผูแตงทุกคนโดยใชคําวา
“and” หรือ “&” คั่นระหวางชื่อผูแตงคนที่ 1 และคนที่ 2
2) ผูแตงจํานวน 3-5 คน
ผูแตงที่เปนคนไทยใหลงชื่อ และนามสกุลของผูแตงทุกคนโดยใช
เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นชื่อผูแตงคนที่ 1-4 และใชคําวา “และ” คั่นชื่อคนสุดทาย
ผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหลงเฉพาะนามสกุลของผูแตงทุกคนโดยใช
เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นชื่อผูแตงคนที่ 1-4 และใชคําวา “and” หรือ “&” คั่นชื่อคนสุดทาย
ถามีการอางอิงเปนครั้งที่สอง ใหลงเฉพาะชื่อ และนามสกุลของผูแตงคนแรก
แลวตามดวยขอความ “และคนอื่น ๆ ” สําหรับผูแตงชาวไทย และลงเฉพาะนามสกุลของผูแตงคนแรก
แลวตามดวยคําวา “et al.” สําหรับผูแตงที่เปนชาวตางชาติ
3) ผูแตงมากกวา 5 คน
ผูแตงที่เปนคนไทยใหลงเฉพาะชื่อ และนามสกุลของผูแตงคนแรกแลวตามดวย
ขอความ “และคนอื่น ๆ ”
ผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหลงเฉพาะนามสกุลของผูแตงคนแรก แลวตามดวย
คําวา “et al.”
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4) การลงรายการชื่อผูแตง
ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชื่อ และนามสกุล โดยตัดคํานําหนานาม (นาย นาง
นางสาว) ออก เชน
นางสาวดวงใจ กวียะ
ลง ดวงใจ กวียะ
นายดวงดี ดวงตาเห็นธรรม ลง ดวงดี ดวงตาเห็นธรรม
ผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหลงเฉพาะนามสกุล เชน
Michael Corey
ลง Corey
Edward J. Gibbon
ลง Gibbon
5) ผูแตงที่มตี ําแหนงทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) คุณวุฒิ (ดร.) ยศ (เชน พล. อ.)
และอาชีพ (เชน นายแพทย) ใหลงชื่อ และนามสกุล โดยไมตองลงตําแหนง คุณวุฒิ ยศ และอาชีพ เชน
รศ. ดร. นวนิตย อินทรามะ ลง นวนิตย อินทรามะ
6) ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ เชน พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศและ
ผูแตงที่มีบรรดาศักดิ์ (เชน หลวง, พระยา) ใหลงฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ตามดวยชื่อ และนามสกุล
โดยไมตองตัดทิ้งหรือยายที่ เชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
พระยาอนุมานราชธน
คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
7) ผูแตงที่เปนพระภิกษุ
สมเด็จพระสังฆราชที่เปนเชื้อพระวงศ ใหลงพระนามตามปกติโดยไมตองตัด
หรือยายที่ เชน
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ
สมเด็จพระสังฆราชที่เปนสามัญชนใหลงตําแหนงพระสังฆราชตามดวยวงเล็บ
พระนามเดิม เชน
สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทโว)
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน)
พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ เชน ราชาคณะ พระครู ใหลงชื่อสมณศักดิ์ ตามดวยวงเล็บ
ชื่อตัว และนามฉายา เชน
พระเทพโสภณ (สิงห ชาคโร)
พระธรรมโสภณ (สนธิ์)
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พระภิกษุทไี่ มมีสมณศักดิ์ ใหใสคําวา พระ หรือ พระมหาในกรณีที่ไดเปรียญตั้ง
แตสามประโยคขึ้นไป นําหนาชื่อตัว ตามดวยนามฉายา เชน
พระเทียน จิตตสุโภ
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
8) ผูแตงที่มนี ามแฝง ใหลงตามนามแฝงนั้น เชน
นายรําคาญ
โรสลาเลน
9) วัสดุสารสนเทศที่ไมมีชื่อผูแตงใหลงชื่อบรรณาธิการ หรือผูรวบรวมโดยไมตอง
ระบุวา (บก.) (ผูรวบรวม) (Ed.) (Eds.) หรือ (Comp.) ตอทายชื่อ เชน
เอื้อมพร สกุลแกว
McCartney
10) ในกรณีไมปรากฎทั้งชื่อผูแตงและผูรวบรวมใหลงชื่อเรื่องของวัสดุสารสนเทศ
นั้นเลย เชน
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544
ISO 9000 Quality Management Systems
1.2 ผูแตงที่เปนสถาบัน
ผูแตงที่เปนสถาบัน เชน หนวยงานราชการ สมาคม สโมสร หรือบริษัทใหลงชื่อ
หนวยงานใหญกอนแลวตามดวยหนวยงานรอง ยกเวนถาหนวยงานมีชอื่ เสียงเปนที่รจู ักสามารถลงชื่อ
หนวยงานนั้นไดเลย ถาเปนวัสดุสารสนเทศของหนวยงานรัฐบาลใหลงชื่อ หนวยงานในระดับกรม
ขึ้นไป เชน
กรมสรรพากร กองนโยบายและแผนงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย
หอสมุดแหงชาติ
ในกรณีที่องคกรหรือหนวยงานมีชื่อยอ การอางอิงครั้งแรกใหระบุชื่อเต็ม หากมี
ชื่อยอใหระบุชื่อยอในวงเล็บเหลี่ยมไวดว ยเพื่อนําไปอางอิงครั้งตอไป เชน
อางครั้งแรก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม [สสว.]
อางครั้งตอไป
สสว.
2. ปที่พิมพ/ปที่ผลิต/ปที่ปรากฎขอมูล
2.1 ลงปที่พิมพโดยไมตองระบุคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ.
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2.2 ถาไมปรากฎปที่พิมพใหใชตัวยอ “ม.ป.ป.” หมายถึง ไมปรากฎปทพี่ ิมพ สําหรับ
วัสดุสารสนเทศภาษาไทย ใชตัวยอ “n.d.” หมายถึง no date สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ

วิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (In-text citation or In-text references)
เปนการบอกแหลงที่มาของขอมูลแทรกไวในสวนเนื้อหา การอางอิงรูปแบบ APA กําหนดให
ระบุ ชื่อผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนาของเอกสารไวขางหนาหรือขางหลังขอความที่อางถึงสวน
รายละเอียดอืน่ ๆ ของวัสดุสารสนเทศ เชน ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ สํานักพิมพใหนาํ ไปไวในสวนทายเลม
วิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องทําไดหลายรูปแบบแลวแตความเหมาะสมของการนำเสนอ ดังนี้
(สมพร พุฒตาล เบ็ทซ, 2546, 84-88; Medicine Hat College Library, 2009, 10)
1. การอางอิงแบบเนนเนื้อหาสาระ สําหรับผูแตงชาวไทยจะใสชื่อและนามสกุลของผูแตง
สวนผูแตงชาวตางชาติจะใสเฉพาะนามสกุลของผูแตง ตามดวยปที่พิมพ และเลขหนา ไวในวงเล็บทาย
ขอความที่อางถึง
ผูแตงชาวไทย
การวิเคราะหเอกสารเปนการศึกษาสํารวจเชิงวิเคราะห (survey or analysis study) ซึ่งจะ
สํารวจและวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฎอยูในเอกสารเทานั้น (สุรเดช พันธวิเศษ, 2522, 20)

ผูแตงชาวตางประเทศ
รายการแบบออนไลน คือ ระบบรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบอัตโนมัติ รายละเอียดของ
รายการทรัพยากรสารสนเทศนี้จัดเก็บไวในรูปแบบที่เครื่องอานไดและเขาถึงไดดวยระบบออนไลน
ผานหนาจอคอมพิวเตอร (Matthews, Lawrence and Ferguson, 1983, 5)

2. การอางอิงแบบเนนผูแตงจะใสวงเล็บปพิมพ และเลขหนาที่อางถึงไวทา ยชื่อ และนามสกุล
กรณีที่เปนผูแ ตงชาวไทยหรือใสวงเล็บไวทายนามสกุล กรณีที่เปนผูแ ตงชาวตางชาติ แลวตามดวย
ขอความที่อางถึง
ผูแตงชาวไทย
สุรเดช พันธวิเศษ (2522, 20) กลาววาการวิเคราะหเอกสารเปนการศึกษาสํารวจเชิงวิเคราะห
(survey or analysis study) ซึ่งจะสํารวจและวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฎอยูในเอกสารเทานั้น
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ผูแตงชาวตางประเทศใหลงเฉพาะนามสกุลของผูแตง
Beacon (1960, 82) จําแนกแหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 4 ประเภท
คือ บุคคล องคการ วรรณกรรม และบริการสารสนเทศ

3. อางอิงถึงวัสดุสารสนเทศที่อานมาโดยสรุปทั้งเลม ไมตองระบุเลขหนา
ผลการวิจัยของสุเวช ณ หนองคาย (2516) เรื่อง ศูนยวิชาการในประเทศไทย สรุปไดวา
หนวยงานที่ดําเนินการเรื่องนี้มี 3 หนวยงาน ไดแก กรมสามัญศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
และกรมวิชาการ แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานแตกตางกัน แตนโยบายหลัก
ไมแตกตางกัน คือ ตองการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น

หลักเกณฑการลงรายการอางอิงในสวนทายเลม (References)
หลักเกณฑการลงรายการอางอิงในสวนทายเลม มีดังนี้ (คูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ,
ม.ป.ป., 55 ; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ บัณฑิตวิทยาลัย, 2550, 55-65; Medicine Hat College Library,
2009, 5-12)
1. ผูแตง/ผูผลิต
ผูแตงและผูผลิตมีทั้งที่เปนบุคคล และสถาบัน ดังนี้
1.1 ผูแตงที่เปนบุคคล
1) ผูแตงจํานวน 2 คน
ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชื่อ และนามสกุลของผูแตงทุกคนโดยใชคําวา “และ”
คั่นระหวางชื่อผูแตง และนามสกุลของผูแตงคนที่ 1 และผูแตงคนที่ 2
ผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหลงนามสกุล และอักษรยอชื่อตน และชื่อกลาง (ถามี)
ของผูแตงทุกคน โดยใชคําวา “and” หรือ “&” คั่นระหวางนามสกุล และอักษรยอชื่อตน และชื่อกลาง
(ถามี) ของผูแตงคนที่ 1 และคนที่ 2
2) ผูแตงจํานวน 3-7 คน
ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชื่อผูแตง และนามสกุลของผูแตงทุกคน โดยใช
เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นชื่อ และนามสกุลของผูแตงคนที่ 1-6 และใชคําวา “และ” คั่นชื่อ และ
นามสกุลของผูแตงคนสุดทาย
ผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหลงนามสกุล อักษรยอชื่อตน และชื่อกลาง (ถามี) ของ
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ผูแตงทุกคนโดยใชเครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นนามสกุล อักษรยอชื่อตน และชื่อกลาง (ถามี) ของผูแตง
คนที่ 1-6 และใชคําวา “and” หรือ “&” คั่นนามสกุล อักษรยอชื่อตน และชื่อกลางของผูแตง คนสุดทาย
3) ผูแตงมากกวา 7 คน
ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชื่อ และนามสกุลของผูแตงเจ็ดคนแรกตามดวย
เครื่องหมายจุดไขปลาสามจุด … แลวตามดวยชื่อ และนามสกุลของผูแตงคนสุดทาย
ผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหลงนามสกุล อักษยอชื่อตน และชื่อกลาง (ถามี) ของ
ผูแตงเจ็ดคนแรกตามดวยเครื่องหมายจุดไขปลาสามจุด … แลวตามดวยนามสกุล อักษรยอชื่อตนและ
ชื่อกลาง (ถามี) ของผูแตงคนสุดทาย
4) การลงรายการชื่อผูแตง
ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชื่อ แลวตามดวยนามสกุล โดยตัดคํานําหนานาม
(นาย นาง นางสาว) ออก เชน
นางสาวดวงใจ กวียะ
ลง ดวงใจ กวียะ
นายดวงดี ดวงตาเห็นธรรม ลง ดวงดี ดวงตาเห็นธรรม
ผูแตงที่เปนชาวตางประเทศใหลงนามสกุลคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค “,” แลว
ลงอักษรยอของตน ชื่อกลาง (ถามี) เชน
Edward J. Gibbon
ลง Gibbon, E. J.
David, Johnson
ลง Johnson, D.
5) ผูแตงที่มตี ําแหนงทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) คุณวุฒิ (ดร.) ยศ (เชน พล.อ.) และ
อาชีพ (เชน นายแพทย) ใหลงชื่อ และนามสกุล โดยไมตอ งลงตําแหนง คุณวุฒิ ยศ และอาชีพ เชน
รศ. ดร. นวนิตย อินทรามะ ลง นวนิตย อินทรามะ
พล. ต. อ. วิสิษฐ เดชกุญชร ลง วิสิษฐ เดชกุญชร
6) ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ เชน พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
และผูแตงที่มบี รรดาศักดิ์ (เชน หลวง, พระยา) ใหลงชื่อ คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค “,” เวน 1 เคาะ
แลวจึงลงฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ เชน
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว.
อนุมานราชธน, พระยา
จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง
7) ผูแตงที่เปนพระภิกษุ
สมเด็จพระสังฆราชที่เปนเชื้อพระวงศ ใหลงพระนาม คั่นดวยเครื่องหมาย
จุลภาค “,” เวน 1 เคาะ แลวจึงคําวา “สมเด็จพระสังฆราชเจา” หรือ “สมเด็จพระมหาสมณเจา” เชน
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ
วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง
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สมเด็จพระสังฆราชที่เปนสามัญชน ใหลงตําแหนงพระสังฆราชตามดวยวงเล็บ
พระนามเดิม เชน
สมเด็จพระสังฆราช (สา)
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน)
พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ เชน ราชาคณะ พระครู ใหลงชื่อสมณศักดิ์ตามดวยชือ่ ตัว
และนามฉายา เชน
พระเทพโสภณ (สิงห ชาคโร)
พระธรรมโสภณ (สนธิ์)
พระภิกษุทไี่ มมีสมณศักดิ์ ใหใสคําวา พระ หรือพระมหาในกรณีที่ไดเปรียญ
ตั้งแตสามประโยคขึ้นไป นําหนาชื่อตัว ตามดวยนามฉายา เชน
พระเทียน จิตตสุโภ
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
8) ผูแตงที่มีนามแฝง หากทราบนามจริงใหวงเล็บนามจริงไว ถาไมทราบนามจริง
ใหระบุ คําวา “นามแฝง” ไวในวงเล็บตอทายนามแฝงนั้น เชน
นายรําคาญ (นามแฝง)
ทมยันตี (วิมล เจียมเจริญ)
9) วัสดุสารสนเทศที่ไมมีชื่อผูแตงใหลงชื่อบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม แลวตาม
ดวย (บก.) หรือ (ผูรวบรวม) สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย (Ed.) หรือ (Eds.) หรือ (Comp.) สําหรับ
วัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ เชน
ชุติมา สัจจานันท (บก.)
Gootnick, D. E. (Ed.)
Funk, R. & Kolln, M. (Eds.)
10) ในกรณีทไี่ มปรากฎทั้งชือ่ ผูแตงและผูรวบรวมใหลงชือ่ เรื่องของวัสดุสารสนเทศ
นั้นเลย เชน
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544
ISO 9000 Quality Management Systems
1.2 ผูแตงที่เปนสถาบัน
ผูแตงที่เปนสถาบัน เชน หนวยงานราชการ สมาคม สโมสร หรือบริษัทใหลงชื่อ
หนวยงานใหญกอนแลวตามดวยหนวยงานรอง ยกเวนถาหนวยงานมีชอื่ เสียงเปนที่รจู ักสามารถลงชื่อ
หนวยงานนั้นไดเลย ถาเปนสิ่งพิมพของหนวยงานรัฐบาลใหลงชื่อหนวยงานในระดับกรมขึ้นไป
เชน
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กรมสรรพากร กองนโยบายและแผนงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย
หอสมุดแหงชาติ
2. ปที่พิมพ/ปที่ผลิต/ปที่ปรากฎขอมูล
2.1 ลงปที่พิมพโดยไมตองระบุคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ.
2.2 ถาไมปรากฎปที่พิมพใหใชตัวยอ “ม.ป.ป.” หมายถึง ไมปรากฎปทพี่ ิมพ สําหรับ
วัสดุสารสนเทศภาษาไทย ใชตัวยอ “n.d.” หมายถึง no date สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
3. ชื่อเรื่อง
ลงชื่อเรื่องตามที่ปรากฎในหนาปกใน ชื่อเรื่องภาษาไทยที่มีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษกํากับให
ลงเฉพาะชื่อเรือ่ งภาษาไทย ถาเปนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหพิมพชื่อเรื่องดวยตัวพิมพใหญเฉพาะ
ตัวอักษรแรกของชื่อเรื่องหลัก และชื่อเรื่องรอง และใหพิมพดวยตัวหนา
4. ชื่อชุด (Series)
ชื่อชุดของวัสดุสารสนเทศ ถามีขอความเดนชัดและมีความสําคัญใหใสชื่อชุดหรือลําดับที่
ของวัสดุสารสนเทศตอจากรายการชื่อเรื่อง เชน
ผลไมเมืองไทย. ชุดความรูไทย ลําดับที่ 3015
การดูแลรักษาผูปวยที่หมดหวัง. โครงการตํารา-ศิริราช รายการที่ 34
5. จํานวนเลม
กรณีวัสดุสารสนเทศที่นํามาอางอิงมีหลายเลมจบ แลวนํามาอางอิงเพียงเลมเดียวใหระบุ
หมายเลขเลมอยูในเครื่องหมายวงเล็บตอทายชื่อวัสดุสารสนเทศ ถานํามาอางอิงตั้งแต 2 เลมขึ้นไปให
ระบุจํานวนเลมทั้งหมดอยูใ นเครื่องหมายวงเล็บตอทายชื่อเรื่อง เชน
ชุดสงเสริมการทองเที่ยว (เลม 2)
ชุดสงเสริมการทองเที่ยว (10 เลม)
The reader’s digest (vol. 2)
The reader’s digest (3 vols.)
6. ครั้งที่พิมพ
ลงรายการครั้งที่พิมพตั้งแตการพิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป เชน
พิมพครั้งที่ 2
2nd ed.
7. ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพประกอบดวย 2 สวน คือ สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ
7.1 สถานที่พิมพ
ใหลงชื่อเมืองที่สํานักพิมพหรือโรงพิมพนั้นตั้งอยู ถาเมืองนั้นไมเปนที่รูจัก หรือเปน
ชื่อซ้ํากันใหระบุชื่อรัฐหรื่อชื่อประเทศกํากับไวดวย เชน
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Princeton, NJ
Oxford, England
ในกรณีที่ไมปรากฎสถานที่พิมพ ใหใชคํายอ “ม.ป.ท.” หมายถึงไมปรากฎสถานที่
พิมพ สำหรับวัสดุสารสนเทศ ภาษาไทย และใชคํายอ “n.p.” หมายถึง no place สําหรับวัสดุสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
7.2 สํานักพิมพหรือโรงพิมพ
1) ลงชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฎในหนาปกในถามีทั้งสํานักพิมพ และโรงพิมพ
ใหลงชื่อสํานักพิมพ ถาไมมสี ํานักพิมพใหลงชื่อโรงพิมพโดยไมตองตัดคําวา “โรงพิมพ” ออก เชน
โรงพิมพคุรุสภา
โรงพิมพธรรมบูชา
ในกรณีที่ไมปรากฎสํานักพิมพ ใหใชคํายอวา “ม.ป.พ.” หมายถึงไมปรากฎ
สํานักพิมพสําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และใชคํายอวา “n.p.” หมายถึง no publisher สําหรับ
วัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
2) การลงชื่อสํานักพิมพที่เปนภาษาไทยใหตดั คําวา สํานักพิมพ หางหุน สวน
บริษัท ออก สวนชื่อสํานักพิมพที่เปนภาษาอังกฤษใหตดั คําวา Publishers, Press, Company, Inc., Ltd.
ออก เชน
หางหุนสวนจํากัด รวมสาสน จํากัด ลงวา รวมสาสน
สําพิมพแพรพิทยา
ลงวา แพรพิทยา
The H.W. Wilson Company
ลงวา H.W. Wilson

การพิมพรายการอางอิงในสวนทายเลม (References)
รายการอางอิงในสวนทายเลมเปนการลงรายการอางอิงอยางสมบูรณ โดยมีชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง
และรายละเอียดเกีย่ วกับการพิมพ ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองสอดคลองกับรายการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องดวย
หลักเกณฑทั่วไปในการพิมพเอกสารอางอิง (References) * (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
บัณฑิตวิทยาลัย, 2550, 52-53; OWL, 2010, para. 15)
1. ตําแหนงของเอกสารอางอิงจะอยูทายเลมตอจากเนื้อเรื่อง และกอนภาคผนวก
2. กลางหนากระดาษหางจากขอบบนประมาณ 1.5 นิ้ว ใหพิมพคําวา “เอกสารอางอิง” สําหรับ
รายงานการวิจยั ที่เขียนเปนภาษาไทย และพิมพคําวา “References” สําหรับรายงานการวิจัยทีเ่ ขียนเปน
ภาษาอังกฤษ
*

ดูเพิ่มเติมบทที่ 4 การพิมพรายงานวิจัย
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3. การพิมพรายการวัสดุสารสนเทศแตละรายการใหพิมพชดิ ขอบซาย ถาไมจบขอความใน
บรรทัดเดียวใหพิมพขอความที่เหลือในบรรทัดถัดมาที่ยอ หนาแรกโดยเวนระยะไป 1 tab หรือ1.27 ซม.
4. การพิมพรายการวัสดุสารสนเทศที่มีชื่อผูแตงซ้ํากันใหใชเครื่องหมายอัญประกาศ
“______” แทนชื่อผูแตงไป 1 tab หรือ 1.27 ซม. แลวตามดวยเครื่องหมายมหัพภาพ (.) เชน
ไพฑูรย สินลารัตน. (2523). ปรัชญาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
_______. (2524). หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
5. การเรียงลําดับรายการวัสดุสารสนเทศใหเรียงลําดับอักษรของชื่อผูแตง ถาวัสดุ
สารสนเทศนั้นมีชื่อผูแตงเหมือนกันใหเรียงตามปที่พิมพ และถาวัสดุสารสนเทศไมมีชื่อผูแตงใหเรียง
ลําดับอักษรของชื่อเรื่อง ในกรณีที่มีวัสดุสารสนเทศทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหเรียง
วัสดุสารสนเทศภาษาไทยกอน แลวตามดวยวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษทั้งนี้มีกฏเกณฑในการเรียง
ดังนี้
5.1 ชื่อเรื่องที่ขึ้นตนดวย Article ใหเรียงลําดับดวยอักษรของคําถัดมา
5.2 รายการวัสดุสารสนเทศที่มีชื่อผูแตงคนแรกเหมือนกัน ใหยดึ หลัก ดังนี้
1) เรียงรายการที่มีผูแตงคนเดียวไวกอนงานที่มีผูแตงหลายคน
2) รายการที่มีผูแตงคนแรกเหมือนกันใหเรียงลําดับอักษรของผูแตงคนตอมา
3) รายการที่มีผูแตงซ้ํากันทั้งหมดใหเรียงตามลําดับปพิมพลาสุดไปหาปพิมพเกา
6. การพิมพเครื่องหมายใหพิมพตอจากขอความโดยไมตองเวนระยะ
7. การเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน ใหเวน ดังนี้
7.1 หลังเครื่องหมายมหัพภาค
“.”
เวน 1 ระยะ
7.2 หลังเครื่องหมายจุลภาค
“,”
เวน 1 ระยะ
7.3 หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู
“:”
เวน 1 ระยะ
7.4 หลังเครื่องหมายอัฒภาค
“;”
เวน 1 ระยะ
7.5 หลังเครื่องหมายอัญประกาศ “_______”
เวน 1 ระยะ
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การใชคํายอในการเขียนรายการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (In-text citation or In-text references)
และรายการอางอิงในสวนทายเลม (References)
ตารางที่ 2
การใชคํายอในการเขียนรายการอางอิง
คํายอ
comp.
Ed.
enl.
et al.
n.d.
n.p.
rev.

tran.
vol.
vols.

คําเต็ม
compiler
compiled by
editor
edited by
enlarged

ความหมาย
ผูรวบรวม
รวบรวมโดย
บรรณาธิการ
บรรณาธิการโดย
เพิ่มเติม

et alli
no date
no place
no publisher
revised, revision

และคนอื่น ๆ
ไมปรากฎปที่พิมพ
ไมปรากฎสถานที่พิมพ
ไมปรากฎสํานักพิมพ
แกไข

translator
translated by
volume
volumes

ผูแปล
แปลโดย
เลมที่, ปที่
จํานวนเลม

หมายเหตุ
พหูพจนใช comps.
พหูพจนใช Eds.
ใชกับวัสดุสารสนเทศฉบับพิมพใหมที่มีการเพิ่มเติม
เนื้อหา เชน enl. ed.
ภาษาไทยใช ม.ป.ป.
ภาษาไทยใช ม.ป.ป.
ภาษาอังกฤษใช ม.ป.พ.
ใชกับฉบับพิมพใหมของวัสดุ
สารสนเทศที่มีการแกไข เชน
rev. ed.
พหูพจนใช trans.

ที่มา: การคนควาและการเขียนรายงาน, 2547, 153-154.

รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง (In-text citation or In-text references) และรูปแบบการอางอิง
ในสวนทายเลม (References)
การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง และรูปแบบการอางอิงในสวนทายเลมตามรูปแบบ APA หลัง
เครื่องหมายทุกชนิดจะเวน 1 ระยะ ดังตัวอยางการอางอิงของวัสดุสารสนเทศประเภทตาง ๆ ขางทาย
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักหอสมุด, 2551, 17-43)
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1. หนังสือที่มีชื่อผูแตง
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปทีพิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง ผูแตงจํานวน 1 คน
(ไพรัช ธัชยพงษ, 2541, 115)
(Regulus, 1995, 81)
ตัวอยาง ผูแตง 2 คน
(ปญญา โพธิฐิติรัตน และกิตติพงษ ศิริวานิชกุล, 2538, 48-51)
(Barden & Lee, 1994, 91)
ตัวอยาง ผูแตง 3-5 คน
(ประสานสุข ละมอม, นันทา วิทวุฒิศกั ดิ,์ ฉวีวรรณ คูหาภินันท, สุนิตย เย็นสบาย
และศรชัย เอี่ยมละออ, 2548, 25-30)
(Cate, Harris, Boswell, James & Peter, 1991, 6)
การอางอิงครั้งตอไป
(ประสานสุข ละมอม และคนอื่นๆ, 2548, 60)
(Cate, et al., 1991, 20)
ตัวอยาง ผูแตงมากกวา 5 คน
ในการอางอิงทุกครั้งใหระบุเฉพาะชื่อ และนามสกุลของผูแตงคนแรกเทานั้น แลวตามดวย
ขอความ “และคนอื่นๆ” สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และระบุเฉพาะนามสกุลของผูแตงคนแรก
แลวตามดวยขอความ “et al.” สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ เชน
(สมจิต ชนไพบูลย และคนอืน่ ๆ, 2548, 8)
(Bernstein et al., 1965, 3)
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รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ./ชื่อชุดหรือลําดับที่ของเอกสาร./(จํานวนเลมหรือ
ครั้งที่พิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง ผูแตงจํานวน 1 คน
ไพรัช ธัชยพงษ. (2541). การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติเพื่อการศึกษา.
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
Aronson, L. (2000). The development of sustainable tourism. London: Continuum.
ตัวอยาง ผูแตง 2 คน
ปญญา โพธิฐิติรัตน และกิตติพงษ ศิริวานิชกุล. (2538). เทคโนโลยีการเพาะเห็ด.
กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
Barden, R. & Gregory, L. (1994). Life issues: Juvenile violence. New York: Marshall
Cavendish.
ตัวอยาง ผูแตง 3-7 คน
ประสานสุข ละมอม, นันทา วิทวุฒิศกั ดิ,์ ฉวีวรรณ คูหาภินันท, สุนิตย เย็นสบาย
ศรชัย เอี่ยมละออ, กรองกานท ทองอินทร และประสาน ใจสุกใส. (2548).
บรรณารักษศาสตร. กรุงเทพฯ: แพรพิทยา.
Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., Thomas, M. L., Fobes, S. L. &
Peters, A. V. (1991). Trance and clay therapy. Chicago: Chicago University.
ตัวอยาง ผูแตงมากกวา 7 คน
มนตรี ตราโมท, คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., มัทนี รัตนิน, สุธิวงศ พงศไพบูลย, วิเชียร
วรินทรเวช, ภิญโญ จิตตธรรม, ชวน เพชรแกว…วิโรจน เอี่ยมสุข. (2551).
ลักษณะไทย: ศิลปะการแสดง. กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน).
Miller, H., Choi, J. I., Angeli, A., Harland, A. A., Stomos, J., Thomas, S. T, Dawkins,
M. S....Rubin, L. H. (2009). Website design. Chicago: H.W. Wilson.
2. หนังสือที่ไมมชี ื่อผูแตง แตมชี ื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม

36
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(สันติ อรุณวิจติ ร, 2547, 15)
(Smith, 1983, 2)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อบรรณาธิการ/(บก.)./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ./ชื่อชุดหรือลําดับที่ของเอกสาร.
(จํานวนเลมหรือครั้งที่พิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สุทธิวงศ พงษไพบูลย. (บก.). (2542). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต. สงขลา: สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา.
Smith, A. D. (Ed.). (1986). Endourology principle and practice. New York: Thieme.
3. หนังสือที่ไมมีทงั้ ผูแตง และบรรณาธิการ
หนังสือที่ไมมีทั้งผูแตง และบรรณาธิการใหลงชื่อเรื่องไดเลย
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อเรื่อง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ, 2550, 10)
(Globalization, 2005, 44)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อเรื่อง./ชื่อชุดหรือลําดับทีข่ องเอกสาร./(ปที่พิมพ)./(จํานวนเลมหรือครั้งที่พิมพ).
สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
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ตัวอยาง
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ 2550. (2550). กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชี
และภาษีอากร.
Feeding the dragon: Agriculture-China and the GMS. (2009). Chiang Mai:
Chiang Mai University.
4. หนังสือที่มีผูแตงเปนสถาบัน
ใหลงชื่อหนวยงานใหญกอนแลวตามดวยหนวยงานรอง ยกเวนถาหนวยงานมีชื่อเสียง
เปนที่รูจักสามารถลงชื่อหนวยงานนัน้ ไดเลย ถาเปนสิ่งพิมพของหนวยงานรัฐบาลใหลงชื่อหนวยงาน
ในระดับกรมขึ้นไป ในกรณีที่องคกรหรือหนวยงานมีชื่อยอ การอางอิงครั้งแรกใหระบุชื่อเต็ม หากมี
ชื่อยอใหระบุชื่อยอในวงเล็บเหลี่ยมไวดว ยเพื่อนําไปอางอิงในครั้งตอไป
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ บัณฑิตวิทยาลัย, 2550, 20)
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.], 2540, 6)
(American Psychological Association [APA], 2001, 50)
ในกรณีที่การอางอิงครั้งแรกไดระบุชื่อยอหนวยงานไวในวงเล็บเหลี่ยมแลว การอางอิง
ครั้งตอไปใหระบุเฉพาะชื่อยอหนวยงาน เชน
(สกว., 2540, 10)
(APA, 2001, 60)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อสถาบัน./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ./ชื่อชุดหรือลําดับทีข่ องเอกสาร./(จํานวนเลมหรือ
ครั้งที่พิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . (2540). จุดจบรัฐชาติสูชุมชนประชาธิปไตย.
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American
Psychology Association. (5th ed.). Washington, DC: American Psychological
Association.
5. การอางอิงหนังสือหลายเลมพรอมกัน
5.1 ถาเปนหนังสือหลายเลมของผูแตงคนเดียวกัน แตปพิมพตาง ๆ กัน ใหลงชื่อผูแตง
ตามดวยปที่พมิ พเรียงลําดับจากปพิมพลาสุดไปหาปพิมพเกาพรอมเลขหนา คั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค
“;”
ตัวอยางการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(นลินี บริรักษา, 2533, 44; 2528, 6; 2526, 2)
(Rennis, 2002, 44; 1999, 98; 1996, 85)
การอางอิงในสวนทายเลม
นําหนังสือทุกเลมที่อางอิงในสวนเนื้อเรื่องมาลงรายการตามรูปแบบการอางอิงใน
สวนทายเลม
5.2 ถาเปนหนังสือหลายเลมของผูแตงคนเดียวกัน แตปพ ิมพซ้ํากันใหใชตัวอักษรเรียง
ลําดับเลมที่อางไวหลังปพิมพ โดยใชตวั อักษร ก ข ค ง สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และใช
ตัวอักษรa b c d สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
ตัวอยางการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(คุณหญิงแมนมาศ ชวลิต, 2539ก, 15-18; 2539ข, 20)
(คุณหญิงแมนมาศ ชวลิต, 2539ข, 9-10)
(Wood, 2001a, 30; 2001b, 50)
(Wood, 2001b, 40)
การอางอิงในสวนทายเลม
นําหนังสือทุกเลมที่อางอิงในสวนเนื้อเรื่องมาลงรายการตามรูปแบบการอางอิงใน
สวนทายเลมโดยใชตวั อักษรเรียงลําดับเลมที่อางไวหลังปพิมพ
5.3 ถาเปนหนังสือหลายเลมของผูแตงหลายคน ใหลงรายการตามลําดับอักษรของ
ชื่อผูแตงแลวคัน่ ดวยเครื่องหมายอัฒภาค ”;”
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ตัวอยางการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ลํายอง บัวเพ็ชร, 2539, 35; สมพร วรเกษม, 2538, 85)
(Heyes, 2000, 40; Wilson, 2001, 86)
การอางอิงในสวนทายเลม
นําหนังสือทุกเลมที่อางอิงในสวนเนื้อเรื่องมาลงรายการตามรูปแบบการอางอิงใน
สวนทายเลม
6. การอางอิงเอกสารทุติยภูมิ
การอางอิงขอมูลที่มีผูอื่นอางไวแลวโดยผูว ิจัยไมไดอานจากตนฉบับ (เอกสารปฐมภูมิ) แต
อานจากเอกสารอื่น (เอกสารทุติยภูม)ิ สามารถทําได 2 วิธี
6.1 ถาใหความสําคัญของเอกสารปฐมภูมิมากกวาใหขึ้นตนดวยชื่อผูแ ตงของเอกสารฉบับ
ปฐมภูมิ และใชคําวา “อางถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน” (cited in หรือ cited by)
ตัวอยางการอางอิงในสวนเนื้อเรือ่ ง
(สีปาน ทรัพยทอง, 2530, 6 อางถึงใน สมพร วันทารัตน, 2536, 20)
(Kotler, 2001, 106 อางถึงใน เสรี วงศมณฑา, 2549, 30)
(Willer, 1987, 35 cited in Kate, 1991, 20)
การอางอิงในสวนทายเลม
นําเอกสารทุติยภูมิที่อางอิงในสวนเนื้อเรือ่ งมาลงรายการตามรูปแบบการอางอิงใน
สวนทายเลม
6.2 ถาใหความสําคัญหรือตองการเนนเอกสารทุติยภูมากกวาใหขึ้นตนดวยเอกสาร
ทุติยภูมแิ ละใชคําวา “อางจาก” หรือ “อางจาก” สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และใชคําวา “citing”
สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
ตัวอยางการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(วารุณี มีสวัสดิ์, 2529, 56 อางจาก รัตนา ศรีไพบูลย, 2525, 78)
(David, 1989, 28 citing Nancy, 1983, 235)
การอางอิงในสวนทายเลม
นําเอกสารทุติยภูมิที่อางอิงในสวนเนื้อเรื่องมาลงรายการตามรูปแบบการอางอิงใน
สวนทายเลม
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7. หนังสือแปล
7.1 หนังสือแปลที่มีชื่อผูแตงเดิม
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(ไดมอนด, 2536, 13-16)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ./[ชื่อเรื่องเดิม-ถามี]./ชื่อชุดหรือลําดับที่ของ
เอกสาร./(จํานวนเลมหรือครั้งที่พิมพ)./(ชื่อผูแปล, ผูแปล).
สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ไดมอนด, ซูซาน. (2536). เทคนิคการจัดระบบเอกสาร [Records management:
A practical guide]. (ประภาวดี สืบสนธิ์, ผูแปล). กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott
& F. L. Emory, Trans.). New York: Dover.
หมายเหตุ: ชื่อผูแปลที่เปนชาวตางชาติใหลงดวยอักษรยอชื่อตน อักษรชื่อกลาง
ตามดวยนามสกุล
7.2 หนังสือแปลที่ไมมีชื่อผูแตงเดิม
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแปล,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
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ตัวอยาง
(นพดล เวชสวัสดิ์, 2539, 48)
(Helberd, 1995, 90)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูแปล./(ผูแปล)./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ./[ชื่อเรื่องเดิม-ถามี]./ชื่อชุดหรือ
ลําดับที่ของเอกสาร./(จํานวนเลมหรือครั้งที่พิมพ)./สถานที่พิมพ:/
สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
นภดล เวชสวัสดิ์. (ผูแปล). (2539). เสนทางสูอนาคต. [The road ahead].
กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง.
Helberd, L. A. (Tran.). (1995). Redeveloping mature resort for new markets.
New York: Harper.
8. บทความจากหนังสือ หรือเอกสารรวมเลมที่รวบรวมงานของผูเขียนหลายคน
เปนการอางอิงบางสวนของหนังสือ หรือการอางอิงหนังสือที่มีผูเขียนหลายคนโดยมี
บรรณาธิการ เปนผูรับผิดชอบ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูเขียนบทความ,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(ดวงจันทร อาภาวัชรุตม, 2547, 90-91)
(McLennan, 2001, 43-45)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ใน ชื่อบรรณาธิการ/(บก.)./ชื่อเรื่อง.
(เลขหนา)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
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ตัวอยาง
ดวงจันทร อาภาวัชรุตม. (2547). อาการกบตม(สุก). ใน มิ่งสรรพ ขาวสะอาด (บก.).
นพีสี เชียงใหม. (น. 90-91). เชียงใหม: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม.
McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer & B. Smart (Eds).
Handbook of social theory. (pp. 43-53). London: Sage.
ขอสังเกต: 1. การอางอิงในสวนทายเลมใหระบุหนาที่ปรากฎบทความในหนังสือ
ดวยอักษรยอ “น.” แลวตามดวยเลขหนา สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และอักษรยอ “p.” หรือ
“pp.” แลวตามดวยเลขหนาสําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
3. การลงชื่อบรรณาธิการที่เปนชาวตางชาติในการอางอิงในสวนทายเลมใหลงอักษรยอ
ชื่อตน และอักษรยอชื่อกลาง (ถามี) ตามดวยนามสกุล
9. รายงานการประชุมทางวิชาการ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูนําเสนอผลงาน,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(จีรเดช มโนสรอย, สุดา เสาวคนธ และอภิญญา มโนสรอย, 2543, 42-50)
(Deci & Ryan, 1991, 280-282)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูนําเสนอผลงาน./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อการประชุม/(เลขหนา).
สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
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ตัวอยาง
จีรเดช มโนสรอย, สุดา เสาวคนธ และอภิญญา มโนสรอย. (2543). หญาหวาน. ใน
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ ครัง้ ที่ 2 เรื่องการวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการแพทยแผนไทย (น. 42-50). เชียงใหม:
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in
personality. In Nebraska Symposium on Motivation: perspective on
motivation. Vol. 38 (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.
หมายเหตุ: การอางอิงในสวนทายเลมใหระบุหนาที่ปรากฎบทความดวยอักษรยอ “น.”
แลวตามดวยเลขหนาสําหรับสําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และอักษรยอ “p.” หรือ “pp.” แลว
ตามดวยเลขหนาสําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
10. งานวิจัย
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูวิจยั ,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(บุญมา พงษโหมด, ชุตินันท บุญฉ่ํา, คนึงนิตย ชืน่ คา และอมรา ปญญา, 2542, 4)
(Mazzeo, Druesne & Raffeld, 1991, 35)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
บุญมา พงษโหมด, ชุตินันท บุญฉ่ํา, คนึงนิตย ชืน่ คา และอมรา ปญญา. (2542). งานวิจัย
เรื่องการศึกษาสภาพแวดลอมวัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา:
สถาบันราชภัฎราชนครินทร.
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ศุภัช ศุภชลาศัย. (2539). รายงานฉบับสมบูรณเรื่องลูทางและโอกาสการสงออกและ
ผลกระทบจากการมีเขตการคาเสรีอาเซียน (สําหรับอุตสหกรรมสิ่งทอ)
เสนอตอสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
Mazzeo, J., Druesne, B. & Raffeld, P. C. (1991). Comparability of computer and
paper-and-pencil scores for two CLEP general examinations.
Princeton, N.J.: Educational Testing Service.
11. วิทยานิพนธ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(พรศรี สุขสวัสดิ์, 2533, 4)
(Suchitra Unhaleakhaka, 1978, 61)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./ระดับวิทยานิพนธ ชื่อสาขาวิชา คณะ
มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
พรศรี สุขสวัสดิ์. (2533). เหตุผลในการเลือกเรียนวิชาบรรณารักษศาสตรของนักศึกษา
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยครู. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
Suchitra Unhaleakhaka. (1978). Gulliver’s travels as a moral satire. Master’s
Thesis. Central Missouri State University.
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12. สาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis and dissertation abstract)
สาระสังเขปวิทยานิพนธ คือ สาระอยางยอของงานวิจยั ในระดับปริญญาโท และปริญเอก
ของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาอาจจะรวบรวม และจัดพิมพเปนรูปเลม
หรือจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อเผยแพร สวนในตางประเทศ สาระสังเขปวิทยานิพนธสวนใหญมักจะเปน
ฐานขอมูลเชิงพาณิชยทจี่ ัดทําโดยสํานักพิมพ และมีการจําหนายใหแกสถาบันบริการสารสนเทศหรือ
หองสมุดที่สนใจ
12.1 สาระสังเขปจากสิ่งพิมพ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูวิจยั ,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(สรายุทธ พึ่งพุมแกว, 2525, 80)
(Ross, 1990, 8)
รูปแบบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./(ระดับวิทยานิพนธ ชื่อสาขาวิชา คณะวิชา
มหาวิทยาลัย,/ปที่พิมพของสาระสังเขป)./ชื่อสาระสังเขป,
หมายเลขประจําวิทยานิพนธหรือเลมที่หรือใสเลขหนาหากไมมี
เลมที่, เลขหนา.
ตัวอยาง
สรายุทธ พึ่งพุมแกว. (2528). กลยุทธการตลาดของธุรกิจรถเชาในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
เชียงใหม, 2536). สาระสังเขปวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของ
มหาบัณฑิตดานสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 25282536, 145.
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a
witness misidentifies a familiar but innocent person from a lineup.
(Doctoral dissertation Cornell University, 1990). Dissertation
Abstracts International, 51, 417.
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12.2 สาระสังเขปจากฐานขอมูล
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูวิจยั ,/ปที่พิมพ)
ตัวอยาง
(สมชาย สาระสุวรรณ, 2546)
(Aguiar, 2001)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./(ระดับวิทยานิพนธ ชื่อสาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย)./สืบคนจาก/ชื่อฐานขอมูล, หมายเลข
ประจําวิทยานิพนธ (ถามี).
ตัวอยาง
สมชาย สาระสุวรรณ. (2546). การเกิดผูนาํ ในชุมชนแออัด. (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม). สืบคนจาก
ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเชียงใหม).
Aguiar, L (2001). The “dirt” on the contract cleaning industry in Toronto:
Cleanliness and work reorganization. (Doctoral dissertation).
Retrieved from ProQuest Dissertation and Theses database. (AAT
NQ6973)
13. งานวิจัยนําเสนอโดยโปสเตอรในงานประชุมวิชาการ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูวิจัย,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
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ตัวอยาง
(นิวัฒน สินสุวงศ, 2548, 136)
(Ruby & Fulton, 1993, 96)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูวิจัย./(ป,/เดือนที่นําเสนอ)./ชื่อการวิจยั ./การนําเสนอโปสเตอร ใน ชื่อการ
ประชุม ของที่ ชื่อหนวยงานทีจ่ ดั ประชุม,/เมืองที่จัดการประชุม.
ตัวอยาง
นิวัฒน สินสุวงศ. (2548, กรกฎาคม). การสํารวจสาเหตุของการเกิดแผลทีก่ ระจกตา.
การนําเสนอโปสเตอรในงานประชุมสัมมนาวิชาการประจําป พ.ศ. 2548.
ของที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย, เชียงใหม.
Ruby, J. & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing software that
works. Poster session presented at the Annual Meeting of the Society
for Scholarly Publishing, Washington, DC.
14. บทความวารสารวิชาการ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อหา
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(สีปาน ทรัพยทอง, 2543, 20-22)
(Tenopir, 2002, 40)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปที่หรือเลมที่(ฉบับที่),/เลขหนา.

48
ตัวอยาง
สีปาน ทรัพยทอง. (2543). บริการนําสงเอกสาร. วารสารหองสมุด. 44(3), 19-28.
Tenopir, C. (2002). Online databases. Library Journal. 127(4), 38-42.
15. บทความจากหนังสือพิมพ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(อภิชัย ตนกันยา, 2549, 34)
(Sujintana Hemtasilpa, 2003, 6)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ, วัน เดือน). /ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.
ตัวอยาง
อธิชัย ตนกันยา. (2549, 25 เมษายน). ขามพรมแดนไทย-พมา-จีน สํารวจเสนทางสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจหาลูท างการคาทองเที่ยว. มติชน, 34.
Sujintana Hemtasilpa. (2003, November 10). New production line promoted by NGO.
Bangkok Post, 6.
16. จุลสารหรือเอกสารที่ไมไดตพี ิมพ
จุลสารหมายรวมถึง แผนพับ เอกสารประชาสัมพันธ หรือวัสดุสารสนเทศที่ไมตีพิมพอนื่ ๆ
การอางอิงใชรูปแบบเดียวกับหนังสือ และใหระบุประเภทของเอกสารไวในวงเล็บเหลี่ยม เชน แผนพับ
(Brochure) อัดสําเนา (Mimeographed) พิมพดีด (Typewritten) หรือวัสดุสารสนเทศไมตีพิมพ
(Unpublished Manuscript)ไวทายชื่อเรื่องแลวแตกรณี
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
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ตัวอยาง
(สถาบันราชภัฎธนบุรี สํานักวางแผนและพัฒนา, 2542)
(Route map of Thailand, 1996)
รูปแบบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./[ประเภทของเอกสาร]./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สถาบันราชภัฎธนบุรี สํานักวางแผนและพัฒนา. (2542). ปฎิทินปฎิบัตงิ านสถาบันราชภัฎ
ธนบุรี. [อัดสําเนา]. กรุงเทพฯ: สํานักงานวางแผนและพัฒนาสถาบัน
ราชภัฎธนบุรี.
Route map of Thailand. [Brochure]. (1996). Bangkok: Tourism Authority of Thailand.
17. การสัมภาษณ
การอางอิงตามรูปแบบ APA ถือวาการสัมภาษณโดยตรงเปนการสื่อสารสวนบุคคลไมมี
การตีพิมพเผยแพรจึงไมสามารถสืบคนได ฉะนั้นจึงไมแนะนําใหรวมการสัมภาษณโดยตรงไวในการ
อางอิงสวนทายเลม แตใหอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่องได
17.1 การสัมภาษณโดยตรง
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรือ่ ง
(ชื่อผูใหสัมภาษณ,/การสื่อสารสวนบุคคล,/วัน ดือน ปทสี่ ัมภาษณ)
ตัวอยาง
(อภิรักษ โกษะโยธิน, การสื่อสารสวนบุคคล, 4 กุมภาพันธ 2550)
(Page, Personal communication, March 5, 1992)
17.2 บทสัมภาษณตพี ิมพ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูใหสัมภาษณ,/ปที่สัมภาษณ)
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ตัวอยาง
(วิวัฒน ศัลยกําธร, 2552)
(Blair, 2007)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูใหสัมภาษณ./(ป,/วัน เดือนของสิ่งพิมพ)./[สัมภาษณกับ…, หัวขอหรือ
เรื่องที่สัมภาษณ].ชื่อสิ่งพิมพ./(ปที่)ฉบับที่,/เลขหนา.
ตัวอยาง
วิวัฒน ศัลยกําธร. (2552, พฤศจิกายน). [สัมภาษณกับ กฤษกร วงคกรวุฒิ, เรียกเขา
วา “อาจารยยกั ษ”]. ต คน. 5(49), 105-124.
Blair, T. (2007, December 31). British Prime Minister. [Interview with Kevin
Peraino, State of Limbo]. Newsweek. (985)27, 90.
18. โสตทัศนวัสดุ
โสตทัศนวัสดุมีรูปแบบรายการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง และการอางอิงในสวนทายเลม
คลายกับหนังสือโดยใหระบุประเภทของโสตทัศนวัสดุไวในวงเล็บเหลี่ยมทายชื่อเรือ่ งแลวแตกรณี
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูจัดทํา,/ปที่จัดทํา)
ตัวอยาง
(สมควร ชื่นจิตร, 2540)
(Breyer & Stempleski, 1992)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูจัดทํา./(หนาที่ความรับผิดชอบ-ถามี)./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./[ประเภทหรือ
ลักษณะของโสตทัศนวัสุด]./สถานที่ผลิต:/หนวยงานที่ผลิต.
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ตัวอยาง
สมควร ชื่นจิตร. (ผูบรรยาย). (2540). ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ. [เทปบันทึกเสียง].
กรุงเทพฯ: โพสทบุคส.
Breyer, P. and Stempleski, S. (Speaker). (1992). Hello-America. [Audiocassette].
New York: Grolier.
หมายเหตุ: ประเภทของโสตทัศนวัสดุ ใหใช ดังนี้
[สไลด]
[Slides]
[เทปบันทึกเสียง]
[Audiocassette]
[วีดิโอซีดี]
[VCD]
[ซีดีรอม]
[CD-Rom]
[รายการวิทยุ]
[Radio program]
[รายการโทรทัศน]
[Television program]
[ภาพยนตร]
[Motion picture]
[แผนที]่
[Map]
[แผนภูม]ิ
[Chart]
[แผนภาพ]
[Diagram]
19. เอกสารอิเล็กทรอนิกส
19.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)
รูปแบบรายการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง และการอางอิงในสวนทายเลมของ e-Book
คลายกับหนังสือ โดยระบุคาํ วา [Electronic book] ไวทายชื่อเรื่อง และระบุวัน เดือน ป ที่คน และ
ชื่อฐานขอมูลไวทายขอมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(Middleton & Clarke, 2001, 5)
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รูปแบบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./[Electronic book]./สถานที่พิมพ:/
สํานักพิมพ./Retrived/เดือน วัน,/ปที่คน,/from/URL ของฐานขอมูล.

ตัวอยาง
Middleton, V.T. & Clarke, J. (2001). Marketing in travel and tourism.
[Electronic book]. Oxford, Boston: Elsevier. Retrieved March 16,
2010, from http://www.netlibrary.com/Reader/.
19.2 บทความจากฐานขอมูลออนไลน
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง และการอางอิงในสวนทายเลมของบทความ
จากฐานขอมูลคลายกับบทความวารสารที่อยูในรูปสิ่งตีพิมพแตมีขอแตกตางคือใหระบุวนั เดือน ป ที่คน
และใหระบุรหัสประจําเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Digital object indentifier-DOI) ซึ่งเปนรหัสสากลที่ใช
แสดงแทนบทความทางวิชาการซึ่งสามารถใชรหัสประจําเอกสารอิเล็กทรอนิกส (DOI) นี้ คนหา
บทความทางวิชาการไดจากเครือขายดิจิตอล หากไมปรากฎรหัสประจําเอกสารอิเล็กทรอนิกส (DOI)ให
ระบุ URL ของฐานขอมูล
1) บทความจากฐานขอมูลออนไลนที่มีรหัสประจําเอกสารอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(Ebner; Lienhardt; Rohs & Meyer, 2010, 99)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ, วัน เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./(ปที่)ฉบับที่,
เลขหนา./รหัสประจําเอกสารอิเล็กทรอนิกส (DOI).
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ตัวอยาง
Ebner, M. , Lienhardt, C., Rohs, M. & Meyer, I. (2010, August). Microblogs
in higher education: A change to facilitate informal and processoriented learning ?. Computer & Education. 5(1), 92-100.
doi:10.1016/j.compedu.2009.12.006.
2) บทความจากฐานขอมูลออนไลนที่ไมมีรหัสประจําเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(DOI)
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)

ตัวอยาง
(Cross, 2003, 6)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ, วัน เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./(ปที่)ฉบับที่,
เลขหนา./Retrieved from/URLของฐานขอมูล.
ตัวอยาง
Cross, C. S. (2009, July). Access to information. Industrial Engineer.
41(7), 6. Retrieved from http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/
Advancedsearch/advanced_search.jhtml.
20. สารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
การอางอิงแหลงขอมูลที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ตมีหลักเกณฑเชนเดียวกับวัสดุสารสนเทศ
ประเภทอื่น ๆ คือ ตองใหรายละเอียดที่ทําใหผูสนใจสามารถเขาถึงแหลงขอมูลนั้น ๆ ได รายละเอียด
ที่ควรมี ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปที่ผลิต (เทียบไดกับปทพี่ ิมพ) และแมวาจะละรายละเอียดบางประการ
เชนเมืองที่พิมพ หรือสํานักพิมพเพราะหาไมได แตตองมีขอมูลที่เกี่ยวกับการสืบคนเอกสารนั้นไว ไดแก
ยูอารแอล (URL) ซึ่งควรใหเฉพาะเจาะจงจนถึงหนาเอกสารที่อางถึงใหมากที่สุด รวมทั้งวัน เดือน ปที่
สืบคน เพราะขอมูลที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนยาย ผูวิจัยควร พิมพ
เอกสารที่อางอิงไวเปนหลักฐานดวย
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การนําสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตมาอางอิง ผูวิจัยตองตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
ขอมูลนั้นดวยโดยพิจารณาจากผูจัดทําหรือองคกรเจาของเว็บไซตที่เปนผูเกี่ยวของกับเนื้อหานั้นโดยตรง
และควรพิจารณาความทันสมัยของขอมูลจากวันที่ที่ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตลาสุด
20.1 หนังสือจากอินเทอรเน็ต
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง, 2542, 10)
(Einstein, 2000, 30)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ./สืบคนเมื่อ/วัน เดือน
ปที่สืบคน,จาก/URL.

ตัวอยาง
หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง. (2542). กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน. สืบคนเมื่อ 24 สิงหาคม 2545, จาก
http://www.Royin.go.th/roman-translate.html.
Einstein, A. (2000). Relativity: The special and general theory. New York:
Bartleby.com. Retrieved August 21, 2002, from, http://www.royin.
go.th/roman-translate.html.
20.2 บทความจากวารสาร/นิตยสารบนอินเทอรเน็ต
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(ธีรภัทร มนตรีศาสตร, 2545, 21)
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(Fiese & Thomas, 2001, 597)
(Lewin, 1999, 50)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ,/วัน เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./(ปที่)ฉบับที,่
เลขหนา./สืบคนเมื่อ/วันที่ เดือน ปที่คน,/จาก/URL.
ตัวอยาง
ธีรภัทร มนตรีศาสตร. (2545). Thumb Drive: มิติใหมแหงการเก็บขอมูล.
ไมโครคอมพิวเตอร. (204)2, 21. สืบคนเมื่อ 21 สิงหาคม 2545, จาก
http://www.micro.se-ed.com/content/mc204/default.asp.
Fiese, B. H. & Thomas, J. T. (2001). Finding meaning in religious practices:
The relation between religious holiday rituals and marital satisfaction.
Journal of Family Psychology. 201(15), 597-609. Retrieved August 22,
2001, from http://www.apa.org/journals/fam/ press_releases/ December
_2001/fam154597.html.
Lewin, A. (September 15, 1999). They shoot “horses” don’t they ?. Premiere.
45, 49-52. Retrieved March 13, 2006, from http://www.chron.com/.
20.3 บทความจากหนังสือพิมพบนอินเทอรเน็ต
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/เลขหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(อธิชัย ตนกันยา, 2547, 34)
(Swartzentruber, 2002, 10)
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รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ผูแตง./(ปที่พิมพ, วัน เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.
สืบคนเมื่อ/วันที่ เดือน ปที่คน,/จาก/URL.
ตัวอยาง
อธิชัย ตนกันยา. (2549, 25 เมษายน). ขามพรมแดนไทย-พมา-จีนสํารวจเสนทาง
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หาลูทางการคาทองเที่ยว. มติชน, 34. สืบคนเมื่อ 26
มิถุนายน 2549, จาก http://www.matichon.co.th/ news_detail.php?id=
20822&catid=5.
Swartzentruber, D. (2002, 4 September). The internet in Asia. Bangkok Post, 5.
Retrieved September 8, 2002, from http://bangkokpost.net/.
20.4 ขอมูลบนอินเทอรเน็ต
การอางอิงขอมูลบนอินเทอรเน็ตใหระบุเลขหนาหากไมมีเลขหนาใหระบุหมาย
เลขของยอหนา (Paragraph) ที่นํามาอางอิง โดยใหใชคําวา ยอหนาที่ สําหรับขอมูลที่เปนภาษาไทย
และใชคํายอวา para. สําหรับขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ
รูปแบบการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/ยอหนาที่อางถึง)
ตัวอยาง
(จอมจักร จันทรสกุล, 2546, ยอหนาที่ 2)
(Lesley University, 2005, para. 3)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูแตงหรือหนวยงานทีจ่ ดั ทํา./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./สืบคนเมื่อ/วัน
เดือน ปที่สืบคน,/จาก/URL.
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ตัวอยาง
จอมจักร จันทรสกุล. (2546). โรคสะเก็ดเงิน. สืบคนเมื่อ 28 ตุลาคม 2547,จาก
http://www.thaihealth.net/h/article239.html.
University of Maryland. (2009). Citing sources using the APA publication
manual. Retrieved May 16, 2010, from http://www.lib.umd-edu/
guides/citing_app.html.
20.5 ขอความประกาศ (Post) บนอินเทอรเน็ต
ขอความที่ประกาศบนอินเทอรเน็ต (Post) ในที่นหี้ มายถึงขอความที่นําเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเว็บฟอรัม (web forum) ขอความที่นําเสนอในเว็บบล็อก (Web Blog) และ
กลุมขาว (Newsgroup) ตาง ๆ รายละเอียดที่ควรระบุในการอางอิง ไดแก ชื่อผูประกาศ วัน เดือน ปที่
ประกาศ และหัวเรื่อง (ดูตามที่ปรากฎในบรรทัด Subject) ยกเวนขอความในกลุมขาว ใหระบุชื่อกลุม
ขาวแทน และ URL
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูประกาศ,/ปที่ประกาศ)
ตัวอยาง
(MacPhee, 1997)
(สุทธิดา นันทเสน, 2553)
รูปแบบการอางอิงในสวนทายเลม
ชื่อผูประกาศ,/(ปที่ประกาศ, วัน เดือน)./ชื่อหัวเรื่องที่ประกาศ./Message
posted to/URL.
ตัวอยาง
MacPhee, L. (1997, June 4). Academic dishonesty in the digital age. Message
posted to http://www.accessexcellence.org/aebin/.
สุทธิดา นันทเสน. (2553, 23 เมษายน). กาวแรกของความเปนครู. ขอความประกาศ
บน http://gotoknow.org/blog/disney/353495.
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20.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
การอางอิงตามรูปแบบ APA ถือวาจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสารสวนตัว ผูอ ื่น
ไมสามารถสืบคนได ฉะนั้นจึงไมแนะนําใหรวมรายการจดหมายอิเล็กทรอนิกสไวในการอางอิงในสวน
ทายเลม แตใหอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่องได
รูปแบบการอางอิงในสวนเนือ้ เรื่อง
(ชื่อผูสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส,/การสื่อสารสวนบุคคล,/วัน เดือน ปในจดหมาย)
ตัวอยาง
(สุวิทย รุงวิสัย, การสื่อสารสวนบุคคล, 20 มิถุนายน 2549)
(Sinee Tadtawee, personal communication, September 7, 2002)

การเขียนเชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง (Footnote)
เชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยงมีวัตถุประสงคในการใชที่แตกตางกัน ดังนี้ (การคนควา
และการเขียนรายงาน, 2547, 135)
1. เชิงอรรถขยายความ
เชิงอรรถขยายความใชเพื่ออธิบายคําหรือขอความในเนื้อหา เพราะในบางครั้งการพิมพ
ขอความที่ตองการอธิบายเพิม่ เติมในสวนเนื้อหาอาจจะทําใหเกิดความสับสนและการลําดับเนื้อหาไม
ตอเนื่อง
2. เชิงอรรถโยง
เชิงอรรถโยงใชเพื่อเชื่อมโยงใหดูขอความที่มีความสัมพันธกันที่ปรากฎในหนาอื่น ๆ ของ
รายงานการวิจยั
หลักเกณฑการทําเชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง
1. เชิงอรรถจะอยูสว นทายของหนา
2. กอนจะลงรายการเชิงอรรถในแตละหนาตองขีดเสนคั่นสวนเนื้อหากับเชิงอรรถโดยเสนคั่น
มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว
3. เสนคั่นสวนเนื้อหาตองหางจากบรรทัดสุดทายของเนื้อหา 2 บรรทัด
4. ขอความในเชิงอรรถใหเริ่มที่ระยะยอหนา
5. การทําเชิงอรรถในแตละหนาตองไมเกิน 5 เชิงอรรถ
6. การเรียงลําดับเชิงอรรถใหใชเครื่องหมายดอกจัน “ * ” กํากับ โดยกําหนดใหแตละหนา
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ใชเครื่องหมายดอกจันไดไมเกิน 3 ตัว “ *** ” ดังนั้นถาภายในหนาเดียวกันมีลําดับเชิงอรรถขยายความ
และเชิงอรรถโยง มากกวา 3 ลําดับ เปนลําดับที่ 4 ใหใชเครื่องหมาย Dagger “ † ” และลําดับที่ 5 ใหใช
เครื่องหมาย Double Dagger “ †† ”
ตัวอยางเชิงอรรถขยายความ
เพลงเถา หมายถึงเพลงที่มีแบบแผนวา ตองขับรองดวยการเปลี่ยนจังหวะใหครบตั้งแตอัตรา
3 ชั้นจนถึงชั้นเดียว*
_____________________________
* เพลงไทยมีอัตราจังหวะ 3 แบบ คือ
ก. จังหวะชา เรียกวา เพลงอัตรา 3 ชั้น หรือ เพลงสามชั้น
ข. จังหวะปานกลาง เรียกวา เพลงอัตรา 2 ชั้น หรือ เพลง 2 ชั้น
ค. จังหวะเร็ว เรียกวา เพลงอัตราชั้นเดียว หรือ เพลงชั้นเดียว

ตัวอยางเชิงอรรถโยง
…นักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่เมืองเดลีมากที่สุด คงเนื่องจากเปนเมืองศูนยกลางแหงความ
เจริญ และอยูใกลเมืองหลวง รองลงมา ไดแกเมืองปูนา เมืองจันดิการและมัสซูรีวิชาที่นักเรียน
ไทยนิยมศึกษาสวนใหญเปนวิชาทางดานสังคมศาสตร ไดแก รัฐศาสตร การบริหาร ภาษาศาสตร
ปรัชญา การศึกษา และมีสวนนอยที่ศึกษาวิชาแพทย*
_____________________________
*ดูเพิ่มเติมภาคผนวก ก. หนา 168

บทที่ 4
การพิมพรายงานการวิจัย

รายงานการวิจยั เปนเอกสารที่มีรูปแบบตามหลักวิชาการ เชน มีวัตถุประสงค มีการตั้ง
สมมติฐานหรือมีการกําหนดปญหาที่ชัดเจน มีการรวบรวมขอมูล พิจารณา วิเคราะห ตีความ และสรุป
ผลการวิจัยทีใ่ หคําตอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว (คูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ, ม.ป.ป., 3)
ตลอดจนมีองคประกอบของรายงานการวิจัยและรูปแบบการจัดพิมพถูกตามที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
แตละแหงกําหนด ดังนัน้ ผูวิจยั ตองศึกษาองคประกอบของรายงานวิจัยและรูปแบบการจัดพิมพให
ถองแทกอนจะจัดพิมพรายงานวิจยั

องคประกอบของรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยเต็มรูปแบบ จะแบงออกเปน 3 สวน คือ
1. สวนประกอบตอนตน
1.1 หนาปก (Cover) ประกอบดวยขอมูลชื่อเรื่องของโครงการวิจัย ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ชื่อผูวจิ ัย และชื่อหนวยงานที่ผูวิจยั สังกัดอยู (ที่อยู) แหลงทุนวิจัย (หนวยงานผูใหทุนสนับสนุน
การวิจยั ) เดือน/ปที่เสนอรายงานวิจัย
1.2 ใบรองปก เปนกระดาษวางคั่นกลางระหวางปกหนาและปกใน
1.3 หนาปกใน จะมีรายละเอียดเหมือนกับหนาปกทุกประการ
1.4 บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) โครงการที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ
ตองจัดทําบทสรุปผูบริหารโดยประมวลสรุปสาระโครงการทั้งหมดโดยยอ ใหสามารถอานและทําความ
เขาใจไดอยางรวดเร็ว โดยจะกลาวสรุปถึงขอบเขตและแนวทางขอตกลงการดําเนินงาน (Term of
Reference: TOR) ในเรื่องทีว่ ิจัยซึ่งไดแก ปญหา โจทย และคําถาม วัตถุประสงค กรอบแนวคิด ประเด็น
แนวทางดําเนินการวิจัย ระยะเวลา ผูรวมโครงการ งบประมาณ ผลที่จะไดรับขอสรุป อันจะเปนแนวทาง
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานรวมกัน สําหรับเสนอผูบริหารเพือ่ พิจารณาผลการดําเนินงาน
โครงการและการเผยแพรผลงานวิจยั
1.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) สวนนี้ของรายงานการวิจยั ใชสําหรับ
ประกาศรายชือ่ บุคคล หรือองคกรที่ชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการทําวิจัย
1.6 บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract)
1.7 สารบัญเรื่อง (Table of Contents) ใชแสดงรายการสวนประกอบตาง ๆ ของรายงาน
วิจัยโดยแบงเปนบทและแตละบทมีหัวขอยอยตาง ๆ มีหมายเลขหนากํากับไวทางขวาของแตละรายการ
1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) ใชแสดงรายการตารางตาง ๆ ที่ปรากฎในรายงาน
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การวิจยั โดยรูปแบบของสารบัญตารางจะเหมือนกับสารบัญเรื่อง
1.9 สารบัญภาพ (List of Illustrations) ใชแสดงรายการภาพที่มีในรายงานวิจยั โดย
รูปแบบของสารบัญรูปภาพจะเหมือนกับสารบัญเรื่อง
1.10 คําอธิบายสัญลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัย (List of Abbreviations)
2. สวนประกอบเนื้อเรื่อง
2.1 บทนํา (Introduction) ระบุเนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผูทําการวิจัยมากอน ความสําคัญ
และที่มาของปญหา วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจยั สรุปทฤษฎี และ/หรือ
แนวความคิดที่จะนํามาใชในการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และอื่น ๆ
2.2 เนื้อเรื่อง (Main body) ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับการดําเนินงานวิจยั (Material and
Method) พรอมผลการวิจัย (Result) ตามแผนงานที่เสนอไว
2.3 ขอวิจารณ (Discussion) ที่ไดนําผลการทดลอง (ผลการวิจัย) ที่ไดกลาวมาทั้งหมด
(ทั้งที่เปนและไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว) ที่เปนรูปธรรมจะเนนทีผ่ ลผลิต (Output) ผลลัพธ
(Outcome) ผลกระทบ (Impact)
2.4 สรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) โดยสรุปเรื่องราวใน
การวิจยั พรอมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั ในขัน้ ตอไปตลอดจนประโยชนในการประยุกตของผลงาน
วิจัยทีไ่ ด
3. สวนประกอบตอนทาย
3.1 เอกสารอางอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) ระบุรายชื่อเอกสาร
อางอิงโดยเรียงลําดับเอกสารอางอิงภาษาไทยกอน และตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศ ทั้งนี้ใหเรียง
ลําดับอักษรตามพจนานุกรม
3.2 ผลลัพธจากงานวิจยั (Output) สรุปผลที่ไดรับจากโครงการตามรายละเอียดและ
แบบฟอรมรายงานผลการวิจัยโดยแนบเอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใชในการเผยแพรผลงานวิจัยและ
ประกอบการประเมินผลโครงการ
3.3 ภาคผนวก (Appendix) (ถามี)
3.4 ประวัตนิ ักวิจัย ประกอบดวยขอมูลชื่อนักวิจัย ภาษาไทย/ภาษอังกฤษ ตําแหนง
ปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด ประวัติการศึกษา สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ ประสบการณที่เกีย่ วของกับ
การวิจยั

แนวทางการพิมพรายงานวิจยั
แนวทางการพิมพรายงานวิจยั มีดังนี้
1. กระดาษพิมพ
1.1 ปก
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กระดาษอารตมันสีฟา ไมมีลวดลายและกลิ่น ขนาด A4 ชนิด 180 แกรม
1.2 ปกใน ใบรองปก และสวนอื่น ๆ ของรายงานวิจัย
กระดาษปอนดขาว ไมมีลายเสนบรรทัด ขนาด A4 ชนิดไมต่ํากวา 70 แกรม
2. ตัวพิมพ (Font)
2.1 ตัวอักษรที่ใชพิมพตองเปนสีดําตลอดทั้งเลม
2.2 รายงานวิจยั ที่เขียนเปนภาษาไทยใหใชอักษรAngsana New ตลอดทั้งเลม สวนรายงาน
วิจัยทีเ่ ขียนเปนภาษาอังกฤษใหใชอกั ษร Times New Roman
2.3 ขนาดตัวอักษร
1) ชื่อรายงานการวิจยั (ปกหนาและปกใน)
รายงานวิจยั ภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 20 พอยต (Points) ตัวหนา
รายงานวิจยั ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต (Points) ตัวหนา
2) ชื่อประจําบท และรายละเอียดอื่นในปกหนา และปกใน
รายงานวิจัยภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 18 พอยต (Points) ตัวหนา
รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยต (Points) ตัวหนา
3) หัวขอใหญ และหัวขอรอง
รายงานวิจัยภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 16 พอยต (Points) ตัวหนา
รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 12 พอยต (Points) ตัวหนา
4) เนื้อหา
รายงานวิจัยภาษาไทย
ขนาดตัวอักษร 16 พอยต (Points) ตัวธรรมดา
รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 12 พอยต (Points) ตัวธรรมดา
3. การเวนริมขอบกระดาษ (Margin)
3.1 ขอบกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) เวนไว 3.75 ซม. (1.5 นิ้ว)
3.2 ขอบกระดาษดานซาย
เวนไว 3.75 ซม. (1.5 นิ้ว)
3.3 ขอบกระดาษดานขวา
เวนไว 2.50 ซม. (1.0 นิ้ว)
3.4 ขอบกระดาษดานลาง
เวนไว 2.50 ซม. (1.0 นิ้ว)
4. การกําหนดระยะระหวางบรรทัด
4.1 การพิมพหวั ขอใหญ พิมพหางจากบรรทัดชื่อเรื่องประจําบท 2 บรรทัด
4.2 การขึ้นหัวขอใหญ พิมพหา งจากบรรทัดสุดทายของหัวขออื่น 2 บรรทัด
4.3 การพิมพหวั ขอรอง พิมพหา งจากหัวขอใหญ 1 บรรทัด
5. การยอหนา
การยอหนาใหเวนระยะจากขอบซายเขามาอีก 1 tab หรือ 1.27 ซม.
6. การลําดับหนา
6.1 การลําดับหนาในสวนหนา
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ตั้งแตหนาบทคัดยอถึงหนาสารบัญใหลําดับเลขหนาดวยพยัญชนะในภาษาไทย คือ
ก ข ค ง ... ยกเวนหนาแรกของบทคัดยอและหนาสารบัญตาง ๆ ไมตองพิมพตัวอักษรลําดับหนากํากับ
แตใหนับจํานวนหนารวมดวย โดยพิมพไวกลางหนากระดาษดานบน หางจากขอบกระดาษประมาณ 1
นิ้ว
6.2 การลําดับหนาในสวนเนื้อเรื่อง
ใหเรียงลําดับตามเลขอารบิค คือ 1 2 3 ... โดยพิมพไวกลางหนากระดาษดานบนหาง
จากขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว โดยในหนาแรกของแตละบท บรรณานุกรม และภาคผนวกไมตอง
พิมพเลขหนาแตใหนับจํานวนหนารวมดวย
6.3 การแบงบทและหัวขอในบท
6.3.1 บท
เมื่อเริ่มบทใหมจะตองขึ้นหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบทโดยใชเลข
อารบิค คือ 1 2 3 ... ใหพิมพคําวา “บทที่” ไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ บรรทัดตอมาให
พิมพ “ชื่อบท”
6.3.2 หัวขอใหญ
หัวขอใหญในแตละบท ใหพมิ พชิดขอบซาย โดยพิมพหางจากบรรทัดบน 2
บรรทัด การขึ้นหัวขอใหม ถามีที่วางสําหรับพิมพขอความตอไปไมถึงหนึ่งบรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมใน
หนาถัดไป
6.3.3 หัวขอรอง
การพิมพหัวขอรองใหเวนระยะเทากับยอหนาแรก คือ 1 tab หรือ 1.27 ซม.
หากมีหวั ขอยอยใหอกั ษรตัวแรกของหัวขอยอยอยูต รงกับอักษรตัวแรกของหัวขอรอง
ตัวอยาง
หัวขอใหญ
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
} เวน 1 บรรทัด
หัวขอรอง
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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1. ____________________________________________________________________
1.1 _______________________________________________________________
7. การพิมพลําดับหัวขอรอง ใหเรียงลําดับดวยตัวเลขทั้งหมด
ตัวอยาง
1. หัวขอลําดับ 1______________________________________________________
1.1 หัวขอลําดับที่ 2_________________________________________________
1.2 หัวขอลําดับที่ 2_________________________________________________
1) หัวขอลําดับที่ 3______________________________________________
(1) หัวขอลําดับที่ 4___________________________________________
(2) หัวขอลําดับที่ 4___________________________________________
2) หัวขอลําดับที่ 3______________________________________________
8. การจัดทําตาราง กราฟ และภาพประกอบ
8.1 ตาราง กราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบ จะตองมีหมายเลขประจํา และเรียงลําดับตาม
ประเภท โดยใชคําวา ตารางที่… แผนภูมิท…
ี่ หรือภาพประกอบที…
่ แลวแตกรณี
8.2 เลขลําดับที่และชื่อตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ใหพิมพชิดขอบซายและอยูสวนบนของ
ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ สวนชื่อตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ใหพิมพชิดขอบซายในบรรทัดถัดมา
8.3 เลขลําดับที่ของภาพใหพิมพชิดขอบซายและอยูสว นลางของภาพ สวนชื่อภาพให
พิมพชิดขอบซายในบรรทัดถัดมา
8.4 ถาตารางมีความยาวมาก ไมสามารถพิมพหมดในหนาเดียวได ใหพิมพสวนที่เหลือ
ในหนาถัดไป แตตองมีลําดับที่ ชื่อของตาราง และคําวา “ตอ” อยูในเครื่องหมายวงเล็บ
8.5 ขนาดความกวางของตาราง ไมควรเกินขอบหนาของรายงานการวิจัย สําหรับตาราง
ขนาดใหญ ใหลดขนาดของตาราง หรือใชตัวพิมพขนาดเล็กลง สวนตารางที่กวางกวาขอบหนาของ
รายงานการวิจยั สามารถจัดพิมพตามแนวขวางของหนาไดโดยหันหัวตารางเขาสันปก
9. สันปก
9.1 รายงานวิจัยทีเ่ ขียนเปนภาษาไทยใหใชอักษรAngsana New สวนรายงานวิจัยที่เขียน
เปนภาษาอังกฤษใหใชอกั ษร Times New Roman
9.2 ขนาดตัวอักษรใหมีสดั สวนเหมาะสมกับขนาดสันปก ถาสันปกมีความหนาไมพอ
และชื่องานวิจยั ยาวมาก หรือมีผูวิจัยจํานวนเกิน 2 คน อนุโลมไมตองใสชื่อ และนามสกุลของผูวิจัย
9.3 ตัวอักษรตัวแรกของชื่องานวิจัย ใหพิมพตามแนวนอน หางจากขอบบนของสันปก
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ประมาณ 3.75 ซม. (1.5 นิ้ว) ลําดับตอมาใหพิมพชื่อ และนามสกุลของผูวิจัยโดยตัดคํานําหนานาม
(นายนาง นางสาว) ถามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ใหระบุไวดว ย ลําดับสุดทายให
พิมพปที่งานวิจัยเสร็จ โดยพิมพเฉพาะตัวเลข ตัดคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ. ออก ทั้งนี้ใหพมิ พหางจาก
ขอบลางของสันปกประมาณ 2.50 ซม. (1.0 นิ้ว)
10. ขอควรระวังในการพิมพ
10.1 การพิมพรายงานวิจัยไมควรปรับแนวขอความ (Alignment) ใหตรงกันทั้งซาขวา
(Justify) เพื่อไมใหการเวนชองไฟระหวางคําในขอความหางหรือชิดกันเกินไป
10.2 ถาพิมพมาถึงบรรทัดสุดทายของหนากระดาษ (หางจากขอบกระดาษดานลาง 1 นิ้ว)
และจะตองขึ้นยอหนาใหม แตมีขอความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียว ก็จะจบยอหนาเดิมใหพิมพตอจนจบ
หนานัน้ แลวจึงขึ้นยอหนาใหมในหนาถัดไป
10.3 ถาจะขึ้นยอหนาใหมแตมีเนือ้ ที่เหลือใหพมิ พเพียงบรรทัดเดียวใหยกยอหนานั้นไป
พิมพในหนาถัดไป
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ตัวอยางการเวนขอบกระดาษ
1.5 นิ้ว

1.0 นิ้ว

1.5 นิ้ว

1.0 นิ้ว
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ตัวอยางปกหนาและปกใน
1.5 นิ้ว

เวน 2 บรรทัด

การพัฒนาระบบรับ-สงงานออนไลน
Assignment Relationship Management: ARM
ขนาดตัวอักษร 20 พอยต (หนา)

เวน
ระยะ
เทากัน

โดย ขนาดตัวอักษร 18 พอยต (หนา)
สุพัฒนวรี ทิพยเจริญ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เวน
ระยะ
เทากัน

ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ประจําปการศึกษา 2549 ขนาดตัวอักษร 18 พอยต (หนา)
เวน 4 บรรทัด

มิถุนายน 2550
1 นิ้ว

เดือนปที่งานวิจัยเสร็จ
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ตัวอยางหนากิตติกรรมประกาศ
1 นิ้ว

ค

อักษรลําดับหนา

กิตติกรรมประกาศ

ขนาดตัวอักษษร 18 พอยต

2 บรรทัด

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

ชื่อผูวิจัย
วัน เดือน ป
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ตัวอยางหนาบทคัดยอภาษาไทย
1.5 นิ้ว

การพัฒนาระบบรับ-สงงานออนไลน
(Assignment Relationship Management : ARM)
ผูวิจัย
สุพัฒนวรี ทิพยเจริญ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ระยะเวลาที่ทําวิจัย ตุลาคม 2549 - มิถุนายน 2550
ผูสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ปการศึกษา
2550
ปการศึกษาที่งานวิจัยเสร็จ
ชื่อการวิจัย

เวน 2 บรรทัด

บทคัดยอ

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)
เวน 1 บรรทัด

.................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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ตัวอยางหนาบทคัดยอภาษาอังกฤษ
1.5 นิ้ว

Research Title:
Name:

Duration:
Research Grant:
Academic Year:

Assignment Relationship Management:ARM
Supattanwaree Thipcharean
Information Technology Department
ตัวอักษร 16 พอยต
Faculty of Science and Technology
The Far Eastern University
October 2007 – June 2008
The Far Eastern University
2007
ปการศึกษาที่งานวิจัยเสร็จ
เวน 2 บรรทัด
Abstract ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)
เวน 1 บรรทัด

..............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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ตัวอยางหนาสารบัญเรื่อง
1.5 นิ้ว

สารบัญ

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)
เวน 2 บรรทัด

บทสรุปผูบริหาร

หนา
ก

กิตติกรรมประกาศ

ค

บทคัดยอ

ง

สารบัญเรื่อง

จ

สารบัญตาราง

ฉ

สารบัญภาพ

ช

คําอธิบายสัญลักษณ

ฌ

คํายอ

ญ

บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจยั
สมมติฐานของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย
ขอจํากัดของการวิจัย
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
นิยามศัพทที่เกีย่ วของ

1
4
6
7
8
9
10

72

1 นิ้ว

ฉ อักษรลําดับหนา

สารบัญเรื่อง (ตอ)

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)

เวน 2 บรรทัด

หนา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวอักษร 16 พอยต (ตัวหนา)
ทฤษฎีความตองการของมนุษย
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย

11
16
20
29

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
เครื่องมือในการวิจัย
การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

30
31
32
34
36
38

บทที่ 4 ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล

50

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปการดําเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ

51
52
55
60
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1 นิ้ว

ช

อักษรลําดับหนา

สารบัญเรื่อง (ตอ)

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)

เวน 2 บรรทัด

เอกสารอางอิง

หนา
61

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507

62
63
65

ประวัตยิ อผูวิจยั

66
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ตัวอยางหนาสารบัญตาราง
1.5 นิ้ว

สารบัญตาราง

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)

เวน 2 บรรทัด

ตารางที่
หนา
1. จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
27
2. จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลเกี่ยวกับหอพัก
30
3. จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชขอมูลเกี่ยวกับ
33
หอพัก
4. จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยในการตัดสินใจเลือก 35
หอพัก
5. คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูใ ชบริการหอพัก
37

75
ตัวอยางหนาสารบัญภาพ
1.5 นิ้ว

สารบัญภาพ

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)

เวน 2 บรรทัด

ภาพที่
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. หอพักหญิงเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

หนา
15
25

76
ตัวอยางการแบงหัวขอ
1.5 นิ้ว

บทที่ 1
บทนํา

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)
เวน 2 บรรทัด

หัวขอใหญ ตัวอักษร 16 พอยต (ตัวหนา)
เริ่มขอความ (เวนระยะ 1 tab หรือ 1.27 ซม.) .......................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด

หัวขอรอง
ตัวอักษร 16 พอยต (ตัวหนา)
..............................................................................................................
................................................................................................................................
1.1////.....................................................................................................
.................................................................................................................................
1.2////.....................................................................................................
................................................................................................................................
หัวขอรอง
..............................................................................................................
................................................................................................................................
1.1////......................................................................................................
................................................................................................................................
1)////...................................................................................................
.................................................................................................................................
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ตัวอยางหนารายการอางอิงในสวนทายเลม
1.5 นิ้ว

เอกสารอางอิง

ตัวอักษร 18 พอยต (ตัวหนา)

เวน 2 บรรทัด

ภาษาไทย ตัวอักษร 16 พอยต (ตัวหนา)
การคนควาและการเขียนรายงาน. (2547). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษ คณะ
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APA reference citation: Documentation guide. (2001). Retrieved January 27,
2008, from http://kclibrary.nhmccd.ed/APAStyle.pdf.
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ภาคผนวก ก
คําสั่งมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการเขียนรายงานวิจัย
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คําสั่งมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ที่ 43/2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการเขียนรายงานวิจัย
……………………………..
เพื่อใหการดําเนินการดานการวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 43(13) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูม ือการเขียนรายงานวิจัย ดังรายชื่อตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
อาจารยวณิชากร แกวกัน
อาจารยกาญจนา สมมิตร
อาจารยชญาณิศา พรหมไชย
อาจารยกมลรัตน เชื้อเสือนอย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหคณะกรรมการจัดทําคูมือการเขียนรายงานวิจยั ทําหนาที่ประสานงาน และดําเนิน
การจัดทําคูมือการเขียนรายงานวิจยั ใหเปนไปดวยความเรียบรอย แลวเสร็จและมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

(ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

