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คานา
วิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร โดยศึกษา
ปัญหาที่นักศึกษาสนใจ เพือ่ พัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษา
อย่างละเอียดลึกซึง้ และใช้เวลาพอสมควร จนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในปัญหานั้น ๆ
อย่างถ่องแท้ ทั้งนีโ้ ดยการแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาที่จะต้อง
ทาวิทยานิพนธ์ จาเป็นต้องศึกษาแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และศึกษารายละเอียดของการทาวิทยานิพนธ์ เช่น การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รูปแบบของการเขียน และการพิมพ์ เป็นต้น
สิ่งที่สาคัญที่สุดของวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ก็คือ การทาวิจัยที่มีองค์ประกอบ
และขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา และหลักวิทยาศาสตร์ การดาเนินการวิจัย จึงเป็น
การเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถหลายประการให้นักศึกษา เช่น ความสนใจ ใฝ่รู้
และการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการศึกษา
หาความรูเ้ พิ่มเติมด้วยตนเอง ความสามารถเชิงวิจารณ์และสร้างสรรค์ ความสามารถ
เชิงการเขียน ความสามารถทางภาษา และความวิรยิ ะอุตสาหะ เป็นต้น
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เล่มนี้
จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใช้เป็นคู่มอื ประกอบ
การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มรี ูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นาเสนอเนื้อหาสาระ
เป็น 6 บท คือ บทที่ 1 การทาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา บทที่ 2 การพิมพ์วิทยานิพนธ์
บทที่ 3 การอ้างอิง บทที่ 4 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ บทที่ 5 วิทยานิพนธ์ บทที่ 6 การประเมิน
การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่งได้แสดง
ตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ แต่ละส่วนที่สาคัญไว้ เพื่อให้นักศึกษาหรือผูอ้ ่านเกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึน้

(รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
กรกฎาคม 2565
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บทที่ 1
การทาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
สิ่งสำคัญของกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อรับปริญญำมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ก็คือ กำรทำวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำวิจัยสิ้นสุดแล้วต้องเขียนรำยงำนกำรวิจัย
ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก เรียกรำยงำนฉบับนีว้ ่ำ “วิทยำนิพนธ์” ต่อจำกนั้นจะต้อง
มีกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์ ที่นักศึกษำได้จัดทำขึน้ หำกสอบผ่ำนเกณฑ์และมีคุณสมบัติ
ครบตำมหลักสูตร นักศึกษำผูน้ ั้นจึงสำมำรถรับปริญญำมหำบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตได้
วิทยำนิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร โดยศึกษำปัญหำ
ที่นักศึกษำสนใจ เพื่อพัฒนำเป็นเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำจะต้องศึกษำอย่ำงละเอียดลึกซึง้
จนเกิดควำมรูค้ วำมเข้ำใจในปัญหำนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยกำรแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ด้วยเหตุดังกล่ำว นักศึกษำจำเป็นต้องศึกษำแนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรทำวิทยำนิพนธ์
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ตลอดจนรำยละเอียดของกำรทำวิทยำนิพนธ์

ความสาคัญของวิทยานิพนธ์
สิ่งที่สำคัญที่สุดของวิทยำนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ก็คือ กำรทำวิจัยที่มีองค์ประกอบและขั้นตอน
ที่ถูกต้องตำมหลักกำรศึกษำและหลักวิทยำศำสตร์ กำรดำเนินกำรวิจัย จึงเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมสำมำรถหลำยประกำรให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เช่น ควำมสนใจใฝ่รู้และกำรติดตำม
ควำมเคลือ่ นไหวทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
ควำมสำมำรถเชิงวิจำรณ์และสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถเชิงกำรเขียน ควำมสำมำรถทำงภำษำ
และควำมวิรยิ ะอุตสำหะ เป็นต้น

วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เล่มวิทยำนิพนธ์ ตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีดังนี้
1. รูปเล่มวิทยานิพนธ์
รูปเล่มวิทยำนิพนธ์ ควรมีลักษณะที่แสดงถึงควำมคงทน กระดำษแข็งหรือวัสดุ
ที่ใช้ทำปกนอกของเล่มวิทยำนิพนธ์มคี ุณภำพดี มีควำมประณีตในกำรเข้ำเล่ม ไม่มีบำงส่วนของหน้ำใน
วิทยำนิพนธ์หลุดออกจำกตัวเล่ม กำรตัดกระดำษบริเวณขอบของเนื้อในของวิทยำนิพนธ์มีควำมเรียบร้อย
กระดำษที่ใช้ในกำรพิมพ์ตอ้ งมีคุณภำพดี ตรงตำมข้อกำหนดหรือเป็นกระดำษที่ดกี ว่ำ
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2. ความยาวและความหนา
วิทยำนิพนธ์ ควรมีควำมยำวของข้อควำมทั้งหมดเหมำะสม ซึ่งแสดงถึงควำมสำมำรถ
ของผูเ้ ขียนในกำรใช้ภำษำที่กะทัดรัด สำมำรถทำให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจได้ดี โดยควำมยำวของเนื้อหำ
ไม่มำกหรือน้อยเกินไปโดยไม่จำเป็น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้กำหนดควำมยำวของวิทยำนิพนธ์ และกำหนด
จำนวนคำที่พิมพ์ โดยวิทยำนิพนธ์ที่เขียนเป็นภำษำอังกฤษในระดับมหำบัณฑิต กำหนดจำนวนคำไว้
ไม่เกิน 20,000 คำ และระดับดุษฎีบัณฑิต กำหนดจำนวนคำไว้ไม่เกิน 80,000 คำ ทั้งนี้ ไม่รวมภำคผนวก
3. ภาษา
ภำษำที่ใช้ในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ไม่ว่ำจะเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ต้องเป็น
“ภำษำเขียน” และไม่ใช้ภำษำพูด หรือภำษำแสลง หรือภำษำสำนวน ยกเว้น เมื่อต้องกำรจะอ้ำงพูด คำ
วลี หรือประโยคที่ใช้เขียนนั้น ต้องมีควำมถูกต้องแม่นยำในควำมหมำย หำกมีข้อสงสัยผู้เขียนต้องเปิด
พจนำนุกรมที่เป็นมำตรฐำนตรวจสอบควำมถูกต้องทุกครั้ง นอกจำกนี้ควรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรสะกดคำ สำหรับประโยคที่ใช้ควรมีควำมต่อเนื่องในเชิงเนือ้ หำและควำมหมำย
4. ความสมดุลของส่วนประกอบ
วิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพต้องมีควำมสมดุลในส่วนประกอบต่ำง ๆ วิทยำนิพนธ์
โดยปกติส่วนเนือ้ หำของวิทยำนิพนธ์ควรเป็นส่วนที่มคี วำมยำวมำกที่สุด และภำคผนวกไม่ควรจะมี
ควำมหนำมำกกว่ำส่วนเนือ้ หำ
สำหรับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ ควรมีควำมสมดุลในบทต่ำง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ ได้แก่
บทนำ ไม่ควรจะมีควำมยำวมำกกว่ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อสรุป ควรมีควำมกะทัดรัด
และมีควำมยำวเหมำะสมกับกำรสรุป กำรอ้ำงอิงเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องควรมีควำมสั้นกระชับ
แต่คงใจควำมสำคัญไว้ แทนกำรอ้ำงโดยกำรคัดลอกจำกบทควำมเกินควำมจำเป็น เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์
กำรทำวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์
ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำวิจัยได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถคิดอย่ำงมีระบบ สำมำรถประมวลข้อมูล และสรุปผลตำม
หลักฐำนข้อมูลที่เป็นควำมจริงจำกกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย
3. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเรียบเรียงควำมคิดได้อย่ำงเป็นระบบสำมำรถ
เขียนและพูดเพื่อสื่อสำรให้ผอู้ ่ำนเข้ำใจได้
4. เพือ่ ให้นักศึกษำมีนิสัยในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และกำรวิจัย
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การดาเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
กำรทำวิทยำนิพนธ์ มีขนั้ ตอนของกำรทำตำมลำดับ คือ กำรลงทะเบียนทำวิทยำนิพนธ์
กำรจัดทำและเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กำรพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กำรทำวิจัยตำมเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ กำรเขียนรำยงำน กำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์ กำรส่งรูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล และกำรเสนอขออนุมัตปิ ริญญำ
บัณฑิตวิทยำลัยได้กำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และควบคุมคุณภำพ เป็น 3 ระยะ คือ
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และกำรสอบปำกเปล่ำ
ป้องกันวิทยำนิพนธ์ โดยประธำนหลักสูตรทำหน้ำที่แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ และบัณฑิตวิทยำลัย
เป็นผู้อนุมัติกำรแต่งตั้ง จะถือว่ำเสร็จสิน้ สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติปริญญำจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2564 หมวด 9 กำรสอบพิเศษ กำรจัดทำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ส่วนที่ 2 กำรจัดทำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ได้กำหนดแนวดำเนินกำรเกี่ยวกับวิทยำนิพนธ์ ดังนี้
ข้อ 81 กำรจัดทำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด
วิธีกำรดำเนินกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ กำรสอบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
กำรตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของวิทยำนิพนธ์และประเมินผลและอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง กำรตรวจสอบกำรคัดลอกวรรณกรรมผ่ำนโปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์
ข้อ 82 วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
82.1 นักศึกษำระดับปริญญำโทที่เรียนตำมแผน ก และนักศึกษำระดับปริญญำเอก
ที่เรียนตำมแบบ 1 หรือ แบบ 2 จะเสนอชื่อวิทยำนิพนธ์และชื่อกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ได้จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ภำคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่ำ 12 หน่วยกิต
82.2 นักศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำวิทยำนิพนธ์ ต้องจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
ข้อ 83 นักศึกษำระดับปริญญำโท แผน ก และนักศึกษำระดับปริญญำเอก แบบ 1
หรือแบบ 2 จะเสนอชื่อเรื่องและเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ได้ เมื่อมีคุณสมบัติตำมข้อ 79 และ 82
ตำมแต่ละกรณี
ข้อ 84 นักศึกษำต้องเสนอแบบขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ผูม้ ีคุณสมบัติตำมข้อ 14 ผ่ำนกำรรับทรำบจำกประธำนและกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกประธำนหลักสูตรและกำรอนุมัติจำกผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย
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ข้อ 85 นักศึกษำยื่นแบบขอสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ผ่ำนกำรรับทรำบจำกประธำน
และกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกประธำนหลักสูตรและกำรอนุมัติ
จำกผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย หลักสูตรจัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ โดยเสนอผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยเพื่ออนุมัตกิ ่อนดำเนินกำรสอบไม่น้อยกว่ำ
5 วันทำกำร นับแต่วันที่นักศึกษำยื่นคำร้องขอสอบ
ข้อ 86 ประธำนหลักสูตรเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรสอบ
และกำรแก้ไขตำมมติของคณะกรรมกำรสอบต่อผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย เพื่ออนุมัตกิ ำรสอบ
เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
ข้อ 87 หำกมีกำรเปลี่ยนชื่อเรื่อง หัวข้อหรือสิ่งใด ๆ ที่มิใช่สำระสำคัญของเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้นักศึกษำยื่นคำร้องขออนุมัตกิ ำรเปลี่ยนแปลงต่อผู้อำนวยกำรบัณฑิต
วิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบของประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และประธำนหลักสูตร
ข้อ 88 เมื่อได้รับอนุมัตเิ ค้ำโครงวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษำดำเนินกำรทำวิทยำนิพนธ์
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ในระหว่ำง
ทำวิทยำนิพนธ์นักศึกษำต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประธำนหลักสูตร
และผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยตำมลำดับตำมแบบรำยงำนที่สำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย กำหนด
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่เป็นกำรวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ นักศึกษำต้องดำเนินกำรยื่นคำร้องขอ
รับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ในขั้นตอนก่อนกำรทดลองเครื่องมือวิจัย
ข้อ 89 เมื่อนักศึกษำดำเนินกำรวิจัยและเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภำยใต้
กำรกำกับและแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้ยื่นคำร้องขอสอบปำกเปล่ำป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ตอ่ ผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยเพื่ออนุมัติ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และประธำนหลักสูตร และให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์รำยงำนผลกำรสอบ
ต่อผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยภำยใน 15 วัน
ข้อ 90 ในกรณีมกี ำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์หลังกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์
ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษำแก้ไขและนำเสนอให้กรรมกำรสอบ
ตรวจรับรองให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย
ข้อ 91 ให้นักศึกษำจัดทำวิทยำนิพนธ์สอบผ่ำนและแก้ไขตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำร
สอบเป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว 1 เล่ม เสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์และบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำพิจำรณำ
อนุมัตผิ ลสำเร็จกำรศึกษำ เสนอต่อสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นชอบกำรให้ปริญญำบัตรและ
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สภำมหำวิทยำลัยอนุมัตกิ ำรให้ปริญญำบัตร หำกมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับแก้ไขก่อนจัดทำรูปเล่มวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ให้นักศึกษำจัดทำวิทยำนิพนธ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ส่งสำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย จำนวน
5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 92 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรค้นคว้ำอิสระให้นำขั้นตอนในข้อ 81 ถึง 91 มำใช้โดย
อนุโลม

จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย หมำยถึง หลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้
กำรดำเนินงำนวิจัยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของจริยธรรมและหลักวิชำกำรที่เหมำะสม ตลอดจนประกัน
มำตรฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมขิ องนักวิจัย วัตถุประสงค์หลัก
ของการกาหนดจรรยาบรรณนักวิจัย คือ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป
โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มำกกว่ำจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่กำรเสริมสร้ำงจรรยำบรรณ
ในหมู่นักวิจัยต่อไป (สภำวิจัยแห่งชำติ, 2541)
จรรยาบรรณนักวิจัย ที่สภาวิจัยแห่งชาติกาหนด มีดังนี้
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัย
ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลลงานของผลู้อื่นมาเปนนของตน ไม่ลอกเลียนงานของผลู้อื่น
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนนธรรมเกี่ยวกับผลลประโยชน์ท่ไี ด้จากการวิจัย โดยมีแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์
ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ตั้งแต่กำรเลือกเรื่องที่จะทำวิจัย กำรเลือกผูเ้ ข้ำร่วมทำวิจัย
กำรดำเนินกำรวิจัย ตลอดจนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้องให้เกียรติผอู้ ื่น โดยกำรอ้ำงถึง
บุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลและควำมคิดเห็นที่นำมำใช้ในงำนวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อกำรแสวงหำทุนวิจัย นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิด
อย่ำงเปิดเผยและตรงไปตรงมำในกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน นักวิจัยต้องเสนอโครงกำรวิจัย
ด้วยควำมซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ำซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย นักวิจัยต้อง
จัดสรรสัดส่วนของผลงำนวิจัยแก่ผู้รว่ มวิจัยอย่ำงยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอผลงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ
โดยไม่นำผลงำนของผู้อ่ืนมำอ้ำงว่ำเป็นของตน
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ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
และข้อตกลงการวิจัยที่ผลู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทศิ เวลาทางานวิจัยให้ได้ผลลดีที่สุด
และเปนนไปตามกาหนดเวลา มีความรับผลิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ โดยมีแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรทำวิจัย นักวิจัยต้องศึกษำเงื่อนไข
และกฎเกณฑ์ของเจ้ำของทุนอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภำยหลัง
นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตำมข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลำทำงำนวิจัย นักวิจัยต้องทุ่มเทควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
เวลำให้กับกำรทำงำนวิจัย เพื่อให้ได้มำซึ่งผลงำนวิจัยที่มคี ุณภำพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรทำวิจัย นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบ
ไม่ละทิง้ งำนโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร และส่งงำนตำมกำหนดเวลำ ไม่ทำผิดสัญญำข้อตกลงจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้ผลอันเกิดจำกกำรวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอ
และมีความรู้ความชานาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่
มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผลิดพลาด อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
3.1 นักวิจัยต้องมีพืน้ ฐำนควำมรู้ ควำมชำนำญหรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำ
วิจัยอย่ำงเพียงพอเพื่อนำไปสู่งำนวิจัยที่มคี ุณภำพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของงำนวิจัยในสำขำวิชำกำรนัน้ ๆ
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อวงกำรวิชำกำร
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผลิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเปนนสิ่งที่มีชีวิตหรือ
ไม่มีชวี ิต นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและมีปณิธาน
ที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
4.1 กำรใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่ำงทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มที ำงเลือกอื่นเท่ำนั้น
4.2 นักวิจัยต้องดำเนินกำรวิจัยโดยมีจติ สำนึกที่จะไม่ก่อควำมเสียหำยต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรศึกษำและสังคม
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ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ใี ช้เปนนตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี
ของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเปนนภาระหน้าที่ท่จี ะอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคล
ที่เปนนกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
5.1 นักวิจัยต้องมีควำมเคำรพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในกำรทดลองโดยต้องได้รับ
ควำมยินยอมก่อนทำกำรวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตอ่ มนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในกำรทดลองด้วยควำมเมตตำ
ไม่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนเกิดควำมเสียหำยที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษำควำมลับของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรทดลอง
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน
ของการทาวิจัย นักวิจัยต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลล
ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเปนนเหตุให้เกิดผลลเสียหายต่องานวิจัย
โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
6.1 นักวิจัยต้องมีอสิ ระทำงควำมคิด ไม่ทำงำนวิจัยด้วยควำมเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงำนวิจัยโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมำเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจัย
โดยหวังประโยชน์สว่ นตน หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อ่นื
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนาผลลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผลยแพร่
ผลลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลลข้อค้นพบจนเกินความเปนนจริง
และไม่ใช้ผลลงานวิจัยไปในทางมิชอบ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
7.1 นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบและรอบคอบในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงำนวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทำงวิชำกำร และสังคม
ไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยเกินควำมเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยผลข้อค้นพบโดยปรำศจำก
กำรตรวจสอบ ยืนยันในทำงวิชำกำร
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ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผลู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง
พร้อมที่จะเปิดเผลยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลลทางวิชาการ
ของผลู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในงำนวิจัยกับเพื่อนร่วมงำนและนักวิชำกำรอื่น ๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขกำรทำวิจัยและกำรเสนอผลงำนวิจัยตำมข้อแนะนำที่ดี
เพื่อสร้ำงควำมรูท้ ี่ถูกต้องและสำมำรถนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผลิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจติ สานึกที่จะ
อุทศิ กาลังสติปัญญาในการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริญและประโยชน์
สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหำหัวข้อกำรวิจัยด้วยควำมรอบคอบและทำกำรวิจัย
ด้วยจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังปัญญำของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เพื่อควำมเจริญของสถำบัน
และประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรเพื่อควำมเจริญของสังคม
ไม่ทำกำรวิจัยที่ขัดกับกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนำบทบำทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ และอุทิศเวลำ น้ำใจ
กระทำกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีสว่ นสร้ำงสรรค์ควำมรู้
แก่สังคมสืบไป

บทที่ 2
การพิมพ์วิทยานิพนธ์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์นั้น สถาบันการศึกษาที่มกี ารสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องกาหนด
หลักเกณฑ์การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามหลักสากลไว้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้น ผูเ้ ขียนหรือผูจ้ ัดทาวิทยานิพนธ์
ควรเลือกผู้พิมพ์ที่ชานาญในเรื่องรูปแบบวิทยานิพนธ์ และหลักการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือผลงาน
ทางวิชาการอย่างดี ในบทนี้ จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ รายละเอียดทั้งหมดนาเสนอ
เป็นข้อ ๆ ตามลาดับ ดังนี้

หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. กระดาษที่ใช้พมิ พ์ กระดาษอัดสาเนา หรือกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ขนาดกว้าง 8.5 นิว้
ยาว 11 นิว้ หรือขนาด A4 หนาไม่ต่ากว่า 80 แกรม คุณภาพดี ใช้หมึกสีดา
2. การเว้นขอบกระดาษ เว้นขอบกระดาษอยู่ในแนวเดียวกันทุกหน้า ต้องตีกรอบ
โดยเว้นจากขอบบนและขอบซ้าย 1.5 นิว้ (หรือ 3.81 ซม.) ทุกหน้า เว้นจากขอบล่างและขอบขวา
1.25 นิว้ (หรือ 3.17 ซม.)
3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ (point)
แบบตัวอักษรต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แบบอักษรที่ใช้ คือ ทีเอช นิรามิต เอเอส (TH Niramit AS)
หรือ ทีเอช สารบรรณ พีเอสเค (TH Sarabun PSK) ฟอนต์มาตรฐานข้าราชการไทยของสานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4. จานวนบรรทัดแต่ละหน้า แต่ละหน้าให้ตั้งบรรทัดพิมพ์ไว้ 30 บรรทัด และพิมพ์ข้อความ
ไม่เกิน 28 บรรทัด (เหลืออีก 2 บรรทัด เผื่อไว้สาหรับเว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อสาคัญ)
5. เลขกากับหน้า ในส่วนประกอบตอนต้น เริ่มใส่อักษรโรมันตั้งแต่หน้าประกาศคุณูปการ
เป็นต้นไป ใช้อักษรโรมัน เริ่มนับ I II III IV ... สาหรับส่วนเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลขกากับตั้งแต่ต้นจนหน้า
สุดท้าย พิมพ์เลขกากับหน้าไว้ในตาแหน่งที่ห่างจากขอบบนและขอบขวา 1 นิว้ โดยไม่มเี ครื่องหมายใด ๆ
หน้าใดมีขอ้ ความกลางหน้ากระดาษ หรือหน้ากระดาษเปล่า ไม่ตอ้ งใส่ตัวอักษร หรือเลขหน้า
แต่นับเป็นลาดับหรือจานวนหน้าด้วย
6. การนับจานวนหน้า ให้ใช้ตัวเลขอารบิค โดยเริ่มนับจากบทที่ 1 จนถึงส่วนประกอบ
ท้ายสุด (รวมหน้าบอกตอน)
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7. การทารูปเล่มวิทยานิพนธ์
7.1 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ทาเป็นหน้าเดียว
7.2 วิทยานิพนธ์ (หลังการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ก่อนการทาเล่มปกเขียว
เพื่อยื่นขออนุมัติผลสาเร็จการศึกษา) การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ต้องพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์เท่านั้น
กรณี เนื้อหาไม่เกิน 200 หน้า ให้ทารูปเล่มแบบ หน้าเดียว
กรณี เนื้อหาตั้งแต่ 201 หน้าขึน้ ไป ให้ทารูปเล่มแบบ หน้า-หลัง
7.3 ภาพประกอบที่ใช้ในการวิจัย สามารถพิมพ์เป็นภาพขาวดา หรือภาพสี ก็ได้
แต่ถ้าเป็นภาพสี ต้องใช้เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์เท่านั้น
8. การวางหัวข้อเนื้อหา และขนาดตัวอักษร
8.1 คาว่า บทที่ ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้กลางหน้ากระดาษบรรทัดแรก
8.2 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อบท ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้กลางหน้ากระดาษ
ใต้บทที่ และห่างจากบทที่ 1.5 บรรทัด
8.3 หัวข้อใหญ่ ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้ชิดขอบซ้าย ห่างจาก
ข้อความบน 1.5 บรรทัด สาหรับข้อความขยายใช้ขนาดอักษร 16 พอยท์ ใช้ย่อหน้า 7 ตัวอักษร
(ย่อหน้าที่ 1) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8 และห่างจากหัวข้อใหญ่ 1.5 บรรทัด
8.4 หัวข้อรอง ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ (ตัวหนา) พิมพ์ในย่อหน้าที่ 1
8.5 หัวข้อย่อย ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ (ธรรมดา) ให้ย่อหน้าเข้าไปอีก 3 ตัวอักษร
(ย่อหน้าที่ 2) และหากมีหัวข้อย่อย ๆ ลงไปอีก ให้ย่อหน้าเข้าไปอีกย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร
ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ให้ตั้งระยะย่อหน้า
ดังนี้
ย่อหน้าที่ 1 (ย่อหน้าแรก) 7 ตัวอักษร ให้ตั้งที่ 0.7 นิว้
ย่อหน้าที่ 2, 3, 4 ... (ย่อหน้าเข้าไปอีก ย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร) ให้ระยะย่อหน้า
เพิ่มย่อหน้าละ 0.2 นิว้ จึงเป็น 0.9 นิว้ , 1.1 นิว้ , 1.3 นิว้ ตามลาดับ
9. การใช้ตัวเลข ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แต่จะมีความแตกต่างกันตามจุดประสงค์
ของการใช้ตัวเลข กล่าวคือ
9.1 ตัวเลขกากับหลังบทที่ 1 ทุกบท ไม่ใช้เครื่องหมายใด ๆ
9.2 ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังตัวเลขที่บอกลาดับที่เป็นจานวนเต็ม
9.3 ระหว่างตัวเลขหลายจานวน หรือเลขบอกปีที่ติดกัน ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น
90, 105, 1998, 1999, 2541, 2542
9.4 ตัวเลขที่บอกจานวนพันขึน้ ไป ใช้จุลภาคคั่นเลขจานวนสามหลัก เช่น 1,050
1,105,500
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9.5 ตัวเลขที่บอกช่วงระยะจากเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง ถ้าเป็นเลขหลักสี่ข้ึนไป ให้เขียน
เลขจานวนที่สองเป็นจานวนเต็ม เช่น 50-56, 701-710, 2541-2542 (ไม่ใช่ 2541-2)
10. การใช้ตัวเลขและเครื่องหมายกากับการจาแนกหัวข้อ กาหนดให้ใช้เป็นระบบตัวเลข
ดังนี้
ระบบตัวเลข
1. …………………………………….........................................................................……………...
1.1 …………………….................................................................……….....……………….....
1.2 …………………………….....….................................................................……………....
1.2.1 ……………………………………..........................................................................
1.2.2 …………………………….…….................................................................….......
1.2.2.1 ……................................................................………………………….......
1.2.2.2 …………................................................................………………………....
2. ………………................................................................……………………………….........…...
2.1 ……………...............................................................…………………………......……....
2.2 …………………………….................................................................………….....……....
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การวางหัวข้อและการใช้ตัวเลขจาแนกหัวข้อ
ขนาด 20 pt., ตัวหนา

บทที่ 1
ขนาด 20 pt., ตัวหนา
(ตัวหนา)

บทนา

หัวข้อใหญ่ ขนาด 18 pt., ตัวหนา

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด
ระยะห่าง 1.5 บรรทัด

ภูมิหลัง
ระยะห่าง 1.5 บรรทัด

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

คาถามของการวิจัย

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด

ในการวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้กาหนดคาถามการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ………………………………………...............................................................…………………………….
2. …………………….…………………......…………….............................................………………….........

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด

ในการวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ………………………………………...............................................................…………………………….
2. …………………….…………………......…………….............................................………………….........

สมมติฐานของการวิจัย

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด

ในการวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ………………………………………...............................................................…………………………….
2. …………………….…………………......…………….............................................………………….........

ความสาคัญของการวิจัย

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด

การวิจัยครั้งนีก้ ่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ………………………………………...............................................................…………………………….
2. …………………….…………………......…………….............................................………………….........
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หัวข้อใหญ่ ขนาด 18 pt., ตัวหนา

ขอบเขตของการวิจัย

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (หัวข้อรอง)
หัวข้อรอง ขนาด 16 pt., ตัวหนา
1.1 เนือ้ หาที่ 1
………………………………………………….........………….............................................................
…………………………………………………………………………………….................................................................…….....
1.2 เนื้อหาที่ 2
………………………………………………….........………….............................................................
…………………………………………………………………………………….................................................................…….....
1.3 เนื้อหาที่ 3
………………………………………………….........………….............................................................
…………………………………………………………………………………….................................................................…….....
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
หัวข้อย่อย ขนาด 16 pt., ตัวปกติ
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
.............………………………………………………………….........…………........................................
…………………………………………………………………………………….................................................................…….....
…………………………………………………………………………………….................................................................…….....
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (หัวข้อย่อย)
……………………………………………………......................................………................................
…………………………………………………………………………………….................................................................…….....
3. ตัวแปรที่ศึกษา (หัวข้อรอง)
3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
3.1.1 .......................................................................................................................
3.1.1.1 ................................................................................................................
3.1.1.2 ...............................................................................................................
3.1.2 ………………………………................………........................…………………………................
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 .......................................................................................................................
3.2.1.1 ...............................................................................................................
3.2.1.2 ...............................................................................................................
3.2.2 ......................................................................................................................
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ข้อคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)
1. เป็นแบบจาลองที่นักวิจัยสร้างขึ้นโดยไม่ได้ศึกษาตัวแปรทุกตัวตามทฤษฎีแต่คัดเลือก
หรือลดตัวแปรลงให้มีความเหมาะสม สร้างขึน้ โดยอาศัยทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีต เพื่อแทน
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ และจะนาไปตรวจสอบว่า
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่เพียงใด
2. ตัวแปรหรือประเด็นที่ศึกษาหรือประเด็นในกรอบแนวคิดของการวิจัยทุกตัวต้องนาไป
นิยามปฏิบัติการ (นิยามศัพท์เฉพาะ)
3. ลักษณะแบบจาลองหรือแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย มีหลากหลาย
ลักษณะขึน้ อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ประเภทของการวิจัยและปัญหาของการวิจัย เป็นต้น
4. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีการออกแบบที่มคี วามยืดหยุ่นกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ
ดังนั้นการกาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรหรือประเด็นต่าง ๆ ล่วงหน้า จึงมีความยืดหยุ่น
ไม่ตายตัว ในที่นีข้ อเสนอตัวอย่างการเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัย ในงานวิจัยบางประเภท ดังนี้
1. กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 การวิจัยเชิงสารวจหรือการวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ
ตัวแปรอิสระ

1. ตัวแปรอิสระตัวที่ 1
1.1 ..............................
1.2 .............................
2. ตัวแปรอิสระตัวที่ 2
2.1 .............................
2.2 ............................
3. ตัวแปรอิสระตัวที่ 3
3.1 .............................
3.2 .............................
4. ตัวแปรอิสระตัวที่ 4
4.1 ..............................
4.2 ..............................

ตัวแปรตาม

1. ตัวแปรตามตัวที่ 1
1.1 ………..............................
1.2 ……….............................
1.3 ……….............................
1.4 …….….............................
2. ตัวแปรตามตัวที่ 2
1.1 ………..............................
1.2 ……….............................
1.3 ……….............................
1.4 …….….............................

แนวทางการพัฒนา………...........
................................................
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงสารวจหรือ....การวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ
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1.2 การวิจัยเชิงทานาย
1.2.1 กรณีไม่มตี ัวแปรแฝง
ตัวแปรทานาย (พยากรณ์)

ตัวแปรเกณฑ์

X1
X2
Y
X3
X4
1.2.2 กรณีมีตัวแปรแฝง
ตัวแปรทานาย (พยากรณ์)

ตัวแปรเกณฑ์

X1

X2

Y

X2

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงทานาย
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1.3 การวิจัยเชิงทดลอง
1.3.1 กรณีมีการระบุและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนแต่ไม่มีตัวแปรปรับ (Moderator
Variable)
ตัวแปรจัดกระทา
ตัวแปรตาม

ตัวแปรควบคุม
กรณีมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
1.3.2 กรณีมตี ัวแปรปรับแต่ไม่มกี ารระบุตัวแปรควบคุม (เช่น การวิจัยที่มงุ่ ศึกษา
ตัวปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจัดกระทากับตัวแปรปรับ ที่สง่ ผลต่อตัวแปรตาม)
ตัวแปรจัดกระทา

ตัวแปรตาม

ตัวแปรปรับ
(Moderator Variable)

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงทดลอง
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1.4 การวิจัยที่มงุ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
1.4.1 กรณีไม่มีตัวแปรแฝง เช่น
X3

X1

Y

พิมพ์สมการที่นี่
X2

X4

1.4.2 กรณีที่มตี ัวแปรแฝง เช่น

X1

X2

X3

X4

Y

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงเหตุและผล
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1.5 การวิจัยเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร์
1.5.1 กรณีมีการระบุและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนแต่ไม่มีตัวแปรปรับ (Moderator
Variable)
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

ตัวแปรควบคุม
กรณีมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
1.5.2 กรณีมีตัวแปรปรับแต่ไม่มกี ารระบุตัวแปรควบคุม (เช่น การวิจัยที่มงุ่ ศึกษา
ตัวปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรปรับ ที่สง่ ผลต่อตัวแปรตาม)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปรปรับ
(Moderator Variable)

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร์
2. กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ความหมาย กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) หรือจะเรียกว่า
แนวคิดของการวิจัย หมายถึง ข้อสรุปเบือ้ งต้น ตามชื่อทฤษฎีที่สนับสนุนให้เป็นแนวทางในการทาวิจัย
เป็นส่วนสาคัญในการออกแบบการวิจัย เป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นมาเป็น “แบบจาลอง” (Model) เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศกึ ษาว่าปรากฏการณ์นั้นน่าจะเป็นอย่างไร เป็นข้อความที่บ่งบอกความสัมพันธ์
ของมโนทัศน์จานวนหนึ่ง ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรกับสิ่งที่ต้องการจะอธิบายหรือหาคาตอบ
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ตัวอย่าง การเขียนกรอบแนวคิด การวิจัยเชิงคุณภาพ (1 มโนทัศน์)
มโนทัศน์
(ตัวแปร)

มโนทัศน์
ที่ทาหน้าที่อธิบาย

(ต้องการทาความเข้าใจ)
ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือสิ่งที่ต้องการอธิบาย (ตัวแปรตาม)
กับชุดตัวแปรที่จะอธิบาย (ตัวแปรอิสระ) ในงานเชิงคุณภาพอาจมีมโนทัศน์ 2 มโนทัศน์ หรือมากกว่า
ซึ่งจะทาให้กรอบแนวคิด มีความสัมพันธ์ซับซ้อนมากขึ้น หรืออาจแสดงความสัมพันธ์ทางทฤษฎี
ตั้งแต่ 2 ทฤษฎีข้นึ ไป ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ทาให้เกิดทฤษฎีใหม่หรือผลวิจัยที่สนใจอย่างไร
ตัวอย่าง การเขียนกรอบแนวคิด ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (2 มโนทัศน์)
(มโนทัศน์การสัมพันธ์)
(1 มโนทัศน์)
ความยากจน
ของเกษตรกร

ภาวะหนี้สนิ
การรูเ้ ท่าทันตลาด
ความรูเ้ ทคโนโลยี
สมัยใหม่
(มโนทัศน์สัมพันธ์)

(1 มโนทัศน์)
นโยบายด้านการเรียนรู้
- กระทรวงเกษตร
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์

(1 มโนทัศน์)
............................................
............................................
............................................
............................................

ภาพประกอบ 7 การเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ (2 มโนทัศน์)

20
3. กรอบแนวคิดของการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)
การวิจัยประเภทนี้อาจเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยไปตามกระบวนการวิจัย เช่น
R1 : ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
D1 : ยกร่างนวัตกรรมหรือแผนพัฒนา
R2 : ทดลองใช้และประเมินนวัตกรรม (นาแผนการพัฒนาไปใช้)
R2 : ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป
ระยะที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน (R1)
1.............................
2.............................
3.............................
4.............................

ระยะที่ 3 (R2)

ระยะที่ 2 (D1)
ร่างนวัตกรรมหรือ
แผนการพัฒนา
...............................
..............................

ทดลองใช้นวัตกรรม
หรือนาแผนพัฒนา
ไปใช้

ผลการพัฒนา
ที่สนใจศึกษา
1.............................
2.............................
3.............................

ปรับปรุง
นวัตกรรม
NO (ไม่บรรลุเป้าหมาย)

YES (บรรลุเป้าหมาย)
ระยะที่ 4 (D1)

เผยแพร่
นวัตกรรม

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดของการวิจัยและการพัฒนา
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
1. ศัพท์ที่ 1 หมายถึง ……………....................……...................…………………………………...........
…………………………………………………………….................................................................…………………………….....
2. ศัพท์ที่ 2 หมายถึง ..................………………....................................………………………........
ประกอบด้วย
2.1 ศัพท์ที่ 2.1 หมายถึง ..........................................................................................
2.2 ศัพท์ที่ 2.2 หมายถึง ..........................................................................................
3. ศัพท์ที่ 3 หมายถึง ..................……………………..................…………..…….…………………........
………………………………………………………………..................................................................…………………………....
10. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนจะช่วยให้เนือ้ หา และการอ้างอิง
ของวิทยานิพนธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
10.1 หน้าปก หน้าปกใน หน้าสารบัญ หน้าบัญชีตาราง หน้าบัญชีภาพประกอบ
หลังตัวเลขไม่ใช้มหัพภาค
10.2 ชื่อย่อทั้งหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้ตามความนิยม สาหรับ
สัญลักษณ์ของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนชื่อขององค์การต่าง ๆ ที่รจู้ ักแพร่หลาย
จะไม่ใช้มหัพภาค เช่น Ca Na KR–20 NIDA YMCA UNESCO IMF
10.3 ไม่ใช้เครื่องหมายบุพสัญญา (”) ในวิทยานิพนธ์ ให้เขียนซ้าข้อความเต็ม
10.4 ถ้าแยกพยางค์ หรือคาคนละบรรทัด เพราะสุดบรรทัดให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-)
ไว้สุดบรรทัด และแยกคาท้ายขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ต้องเป็นคาที่สามารถอ่านได้ความ เช่น ประธานกรรมการ ไม่แยกเป็น ประธานกรรม–การ
10.5 หลังเครื่องหมายมหัพภาค ให้เว้น 1 ตัวอักษร ยกเว้นอักษรย่อ หรือคาย่อ ให้เว้น
หนึ่งตัวอักษร เช่น V. 2 P. 18 Mr. Smith ส่วนเครื่องหมายอื่น ๆ ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร เช่น จุลภาค (,)
อัฒภาค (;) ทวิภาค หรือจุดคู่ (:)
10.6 คาย่อที่มมี ากกว่าหนึ่งที่คาติดกันระหว่างมหัพภาค ไม่ตอ้ งเว้นวรรค เช่น H.R.
H.M.A. Ph.D. พ.ศ. ค.ม. ม.ป.ป. ข้อความที่ขยายต่อให้เว้นอักษรเดียว เช่น H.R.H. Princess Sirindhon
พ.ศ. 2542
10.7 ให้นับเครื่องหมายอัญประกาศ (“) เท่ากับอักษรหนึ่งตัว
10.8 หลังข้อความที่ไม่มีเครื่องหมาย ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร ยกเว้นชื่อหัวข้อ หรือแล้วแต่
กรณีที่บ่งบอกไว้
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10.9 วรรคใหญ่ เว้น 1 ตัวอักษร เมื่อจบประโยคสมบูรณ์และหลังเครื่องหมาย มหัพภาค
เว้นการใช้มหัพภาคในอักษรย่อ
10.10 วรรคเล็ก เว้น 1 ตัวอักษร ในข้อความขยายประโยค และหลังเครื่องหมายอื่น
ยกเว้นมหัพภาค
10.11 หมายเหตุ : เครื่องหมาย / เป็นเครื่องหมายแสดงการเว้นระยะ 1 ตัวอักษร
และหลังเครื่องหมายวรรคตอน ให้เว้นระยะ 1 ตัวอักษร

การพิมพ์อัญประกาศ
1. อัญประกาศ คือ ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) มี 2 ชนิด คือ
อัญประกาศตรง (Direct Quotation) หมายถึง ข้อความที่คัดลอกมาตรงกับต้นฉบับทุกประการ
อัญประกาศรอง (Indirect Quotation) หมายถึง ข้อความที่แปล เก็บความ หรือสรุปความจากต้นฉบับ
2. ควรกล่าวนา ในเนื้อเรื่องถึงความสาคัญในการนาอัญประกาศมาแทรกไว้ และอ้างอิง
ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง
3. บทประพันธ์ท่คี ัดมาจากวรรณคดีที่รู้จักกันดี แต่ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระพันธ์ ให้บอกชื่อ
วรรณคดีนนั้ การคัดลอกบทร้อยกรองที่มากกว่าสองบรรทัด ให้วางบทประพันธ์ไว้กลางหน้ากระดาษ
และไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
ตัวอย่าง
วันนีไ้ ด้เห็นนงลักษณ์
ฝ่ายพี่ทุกข์รอ้ นลาบากกาย
ยังได้สมบัติพัสถาน
ซึ่งวิเศษเลิศหล้าธาตรี

ผิวพักตร์ดั่งเดือนจารัสฉาย
เจ้ามาอยู่สบายหลายปี
ของประทานพระยายักษี
ขอพี่ชมบ้างเป็นขวัญตา
รามเกียรติ์

4. อัญประกาศตรงที่สั้นกว่าสี่บรรทัด ให้เขียนข้อความต่อไปได้เลยภายในเครื่องหมาย
อัญประกาศ
Hargreaves (2003, p. 99) supports the concept of teachers acting as catalysts to
enable young people to successfully adapt to the knowledge society. He also stated that professional
learning communities in schools “lead to strong and measurable improvements in pupils’ learning”
Research shows that learners must have “both concrete and abstract knowledge of
computers and need to be able to apply their knowledge to new systems and new situations with
minimum retraining” (Winter, Chudoba, & Gutek, 1997)
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5. อัญประกาศตรงที่ยาวเกินสี่บรรทัด ให้ขนึ้ บรรทัดใหม่ ห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด
จากข้อความบนและล่าง ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ โดยย่อหน้าเข้าไปแปดตัวอักษรทุกบรรทัด
และห่างจากขอบหลังในระยะเท่ากันแปดตัวอักษร เช่นกัน
UNESCO research has highlighted that the development of new and innovative
teaching processes play a key role in improving the ability of societies to cope
with the rapid social, economic and technological changes being experienced
by both developed and developing societies.
We are moving towards an information-based society in a shrinking world where
communication technology is making more and more information available
instantaneously to more and more countries and groups. There are now many
players and options in the educational-information game, and these create new
opportunities for, and challenges to, formal education-precipitating changes in its
role and function. (Power, 1994)
6. ถ้าต้องการเว้นข้อความบางตอน ในอัญประกาศบางส่วน ให้ใช้จุดไข่ปลา (...) แทนที่
ซึ่งอาจอยู่หน้ากลาง หรือหลังข้อความก็ได้ แต่ต้องระวังอย่าให้ความหมายทั้งหมดเสียไป
7. ใช้อัญประกาศเดี่ยว (‘…’) สาหรับข้อความที่คัดลอกมาซ้อนอยู่ในอัญประกาศที่อ้างไว้
8. อัญประกาศรองไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ตอ้ งใส่การอ้างอิงไว้เช่นเดียวกับ
อัญประกาศตรง

ข้อแนะนาเรื่องการใช้ภาษา
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ เป็นงานเขียนทางวิชาการ ผูเ้ ขียนต้องใช้ภาษาที่กระชับกะทัดรัดชัดเจน
แม้บทนิพนธ์จะเป็นเรื่องวิชาการเฉพาะแขนง ผูเ้ ขียนก็ควรพยายามอย่างยิ่งที่จะทาให้ผู้อ่านจานวน
มากที่สุดเข้าใจได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้งานนิพนธ์มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง จึงมีหลักในการใช้ภาษาในการเขียน
ดังนี้
1. ใช้ภาษามาตรฐาน กล่าวคือ เป็นภาษาที่เข้าใจร่วมกันโดยทั่วไป ไม่ใช้ภาษาถิ่น
หรือภาษาชนกลุ่มน้อย ยกเว้น การบันทึกข้อมูลภาคสนาม
2. ใช้ภาษาระดับทางการ ไม่นาภาษาพูดมาใช้ในการเขียน เช่น ใช้คาว่า ชุมชนแออัด
แทนคาว่า สลัม เป็นต้น
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3. การใช้คา
3.1 สะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา การสะกดการันต์คาภาษาไทย ควรใช้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครัง้ ล่าสุด เป็นแบบฉบับ สาหรับภาษาต่างประเทศ
ควรเลือกใช้พจนานุกรมฉบับที่เชื่อถือได้มากที่สุด
3.2 ใช้คาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โดยเฉพาะการใช้คาราชาศัพท์ต้องใช้ให้ถูก
ระเบียบแบบแผน และความนิยมในปัจจุบัน
3.3 ควรใช้คาเต็ม ในส่วนที่เป็นคาอธิบายโดยทั่วไป ไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น อ. แทน
อาจารย์ พ.ร.บ. แทน พระราชบัญญัติ หรือย่อคา เช่น กระทรวงศึกษาฯ แทน กระทรวงศึกษาธิการ
ยกเว้นคาย่อที่ใช้กันแพร่หลาย เช่น พ.ศ. (พุทธศักราช) น. (นาฬิกา) รศ. (รองศาสตราจารย์) เป็นต้น
3.4 การเขียนคาที่เป็นชื่อเฉพาะ ให้เขียนสะกดการันต์ตามของเดิม จะถืออักขรวิธี
ในการเขียนคาทั่วไปเป็นหลักไม่ได้ เช่น นายจานงค์ หลวงดารงค์วิชา สาหรับคาที่เป็นชื่อเฉพาะ หรือ
ศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ใช้แบบสะกดการันต์ของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ให้เขียนเป็นภาษาไทย โดยวงเล็บภาษาเดิมไว้ในการเขียนครั้งแรกเท่านั้น หรือถ้าภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้คาภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องสะกดเป็นภาษาไทยก็ได้ แต่ต้องทาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตลอดทั้งเล่ม
3.5 ใช้คาง่าย ๆ ในการอธิบาย หรือบรรยาย ส่วนที่ไม่เป็นเรื่องเฉพาะวิชา ควรใช้
คาธรรมดามากกว่าคาศัพท์ เช่น ไม่ควรใช้คาว่า “ในยุคนั้นเป็นที่นยิ มแพร่หลาย” แต่ควรใช้ว่า
“ในยุคนั้นความนิยมเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุมอี ยู่แพร่หลาย”
3.6 การใช้ศัพท์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศยังไม่รจู้ ักกันแพร่หลาย ต้องเขียน
ภาษากากับไว้ในวงเล็บทันทีหลังศัพท์ และวงเล็บครั้งเดียวเท่านั้น โดยตัวอักษรตัวแรกของคาแต่ละคา
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวถัด ๆ ไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น การกระจายจากศูนย์กลาง
(Decentralization) ศิลปนิยม (Art Appreciation)
3.7 การใช้ศัพท์สาคัญภาษาต่างประเทศที่ยังไม่มีผแู้ ปลเป็นภาษาไทยและใช้คาแปล
นั้นอย่างแพร่หลาย ให้ใช้คาภาษาไทยที่ถอดเสียงอ่านภาษาเดิม แล้ววงเล็บภาษาเดิมกากับ เช่น
เมตาคอกนิชั่น (Metacognition)
3.8 อย่าคิดศัพท์ข้ึนใช้เอง การผูกศัพท์ หรือสร้างศัพท์ใหม่ขนึ้ เอง ไม่ควรทา
และถ้าจาเป็นต้องใช้ให้เลือกใช้คาที่มคี วามหมายตรงกับความต้องการ และเห็นว่าผูอ้ ่านน่าจะเข้าใจได้
ตรงกับที่ตนต้องการ ในกรณีที่ตอ้ งการใช้ศัพท์เฉพาะวิชา ผูเ้ ขียนต้องใช้ศัพท์ซึ่งเป็นที่รับรองใช้กันแล้ว
ในแขนงวิชานัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์ ซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยของสานักงาน
ราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติไว้แล้ว
3.9 อย่าใช้คากากวม ไม่ควรใช้ขอ้ ความที่ตคี วามหมายได้หลายแง่ หรือมีความกากวม
เช่น ที่น่ขี ายรองเท้าหนังสุภาพสตรี แต่ควรเขียนว่า ที่น่ีขายรองเท้าหนังสาหรับสุภาพสตรี
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3.10 อย่าใช้คาหรือสานวนซ้าซาก ผูเ้ ขียนไม่ควรใช้คาหรือสานวนเดียวกันบ่อย ๆ
ในที่ใกล้กัน คาบางคา สานวนบางสานวน อาจใช้แทนกันได้ แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่า คาหรือสานวนหนึ่ง ๆ
ย่อมเหมาะกับบริบทหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนคา หรือสานวนก็ต้องเปลี่ยนบริบท หรือคาแวดล้อมด้วย
4. การใช้ประโยค ทาประโยคให้สมบูรณ์ ประโยคจะต้องมีประธาน กริยา มีกรรม
หรือส่วนขยาย อ่านแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
5. การถอดความมาจากภาษาอื่น ในการถอดความจากภาษาอื่น ผูเ้ ขียนจะต้องไม่แปล
แบบคาต่อคา แต่ตอ้ งถอดเป็นถ้อยคาสานวนไทย โดยคงความหมายให้ตรง หรือใกล้เคียงที่สุดกับ
ความเดิม
6. การลาดับความ
6.1 นาความคิดความรูม้ าจัดลาดับ บทนิพนธ์โดยมากเป็นผลการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวม ผู้เขียนบทนิพนธ์จะต้องนาความคิดที่ได้มานั้นจัดทาให้เหมาะ กล่าวคือสามารถนาผูอ้ ่าน
ไปสู่การคลี่คลายปัญหาที่ตั้งไว้
6.2 การลาดับความที่ดีในการเขียนอธิบาย ผูเ้ ขียนจะต้องลาดับความได้สัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน
7. การย่อหน้า
7.1 แต่ละย่อหน้าหนึ่งมีใจความสาคัญประการเดียว ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะต้องมี
ใจความสาคัญประการเดียว ถ้าเปลี่ยนใจความสาคัญต้องขึน้ ย่อหน้าใหม่
7.2 ส่วนประกอบของย่อหน้าแต่ละย่อหน้า จะมีประโยคใจความสาคัญ และประโยค
ขยาย การเรียงประโยคใจความสาคัญและประโยคขยายจะต้องสัมพันธ์กัน
7.3 การลาดับย่อหน้า ข้อความในแต่ละย่อหน้าจะต้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาย่อหน้า
แต่ละย่อหน้ามาเรียงลาดับ จะต้องเรียงลาดับให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
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บทที่ 3
การอ้างอิง
การอ้างอิง
การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการอ้างอิง (References) มีความสาคัญมาก
ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เพราะการอ้างอิงจะระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับรองความถูกต้องของสารสนเทศที่นามาประกอบการเรียบเรียง แสดงความเชื่อถือในเอกสาร
ที่อา้ งอิงและให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับผู้อา่ นในการศึกษาเพิ่มเติม
ฉะนั้นผูเ้ รียบเรียงผลงานทางวิชาการถือเป็นมารยาทอันพึงกระทา
การรวบรวมการอ้างอิงแหล่งที่มาของสารสนเทศ ผูเ้ รียบเรียงผลงานทางวิชาการสามารถ
เลือกใช้คาว่า “บรรณานุกรม” หรือ “รายการอ้างอิง” อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือถ้าใช้คาว่า
“บรรณานุกรม” เป็นการอ้างอิงรายการสารนิเทศท้ายเล่มที่มปี รากฏการอ้างอิง ในเนือ้ หา (In-text
Citation) และการนาความรู้ที่อา่ นมาเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ สาหรับการใช้
คาว่า “รายการอ้างอิง” ต้องเป็นการอ้างอิงสารนิเทศ ที่ปรากฏในการอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น
สาหรับการเรียบเรียงและการอ้างอิงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร กาหนดให้ใช้ตามรูปแบบของ Publication Manual of the American Psychological Association
(APA)

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงเนื้อหาจะบันทึกรายการ ชื่อผูแ้ ต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ
แทรกอยู่ในเนื้อหาในตาแหน่งที่เหมาะสม ได้แก่ ตอนต้น หรือตอนท้ายของเนื้อหา ในกรณีผู้แต่ง
เป็นชาวต่างประเทศให้ลงรายการเป็นภาษาอังกฤษ การอ้างอิงในเนื้อหา แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยไม่ได้กล่าวถึงนามเจ้าของผลงาน ให้ลงรายการทั้งหมด
ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น
พระอภิธรรมกล่าวถึงสัตว์โลกว่า การมีชีวติ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติต่าง ๆ
ตามแรงเหวี่ยงของกรรมดีและกรรมชั่วตามที่ตนทาไว้ แต่ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
เช่น พระอรหันต์เข้าสู่นิพพาน (พระเทพวิสุทธิกวี, 2537, หน้า 5-16)
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2. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยกล่าวถึงนามผู้แต่งในเนื้อหา หรือข้อความการอ้างอิง
ไม่จาเป็นต้องระบุถึงนามผูแ้ ต่งในวงเล็บซ้าอีก ระบุแต่ปีและหน้าเท่านั้น (ตัวอย่าง 1) เมื่ออ้างอิง
นามผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย (ตัวอย่าง 2, 3, 4)
ตัวอย่าง 1
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2502, หน้า 85) ได้กล่าวถึง ความหมายของ “กาล” ไว้ว่า ...
ตัวอย่าง 2
Read (1972, pp. 15-17) ได้อธิบายถึงลาดับขั้นในการเตรียมทารายงาน...
ตัวอย่าง 3
Mc Donough (1984, p. 111) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนภาษา มีลักษณะเจาะจง
เป็นวิธีที่ดที ี่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักการของการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ตัวอย่าง 4 ในกรณีท่ผี ู้แต่งคนเดียวกัน แต่จัดพิมพ์ต่างปี
Stairs (1992, 1993) ให้ความเห็นว่า...........................
3. การอ้างอิงผลงานทั้งหมด ในกรณีที่ผู้เขียนอ่านผลงานวิชาการแล้วสรุปเนือ้ หานั้น ๆ
ในการอ้างอิงให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งและปีเท่านั้น
...ผลการวิจัยในเรื่องเดียวกันที่จัดทาในภาคใต้ พบว่า ประสบการณ์ในการบริหารงาน
หรือจานวนปีในการเป็นผูบ้ ริหาร มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของโรงเรียน
(ถุงเงิน แก้วแกมเสือ, 2527) ...
...ในต่างประเทศจึงมีการนานิทานมาใช้สอนภาษาที่สองกันอย่างมากมายและได้ผลดี
เช่น การสอนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซียและการสอนภาษาฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกา
(Komachiva, 1982; Lie, 1993; Rietz, 1994)
4. การอ้างอิงวัสดุสารนิเทศหลายรายการในที่เดียวกัน ผูเ้ ขียนสามารถอ้างอิง
ไว้ในวงเล็บเดียวกันได้ โดยมีเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นแต่ละรายการ โดยเขียนให้ชิดกับเลขหน้า
หรือปีที่พิมพ์ ในกรณีที่ไม่มเี ลขหน้า การเรียงลาดับรายการให้เรียงตามพัฒนาการของปีที่พิมพ์ เช่น
มีรายงานวิจัยหลายชิน้ ระบุชัดเจนว่า ทัศนคติของครูส่งผลต่อการเรียนการสอน
และการพัฒนาชุมชนโดยตรง (จัด ฤทธิไธสงค์, 2508, หน้า 73; อารี เพชรผุด, 2517; ธาดา เมีย้ นกาเนิด,
2522, หน้า 81)
เกริก ยุ้นพันธ์ (2539, หน้า 36-41) และกุลยา ตันติผลาชีวะ (2541, หน้า 12-14)
ได้แบ่งรูปแบบการเล่านิทาน ดังนี้ ...
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การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การใช้กิจกรรมกลุ่มและการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ทาให้ผเู้ รียนมีความมั่นใจและประสบผลสาเร็จในการเรียนรายวิชานั้น ๆ (Taplin &
Jegede, 2001; Volk, Yip, & Lo, 2003)
Rumelhart (1980, pp. 33-38) & Carrell & Eisterhold (1988, pp. 73-92) กล่าวว่า
ผูอ้ ่านใช้ความรู้เดิมมาช่วยในการอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหานั้น ๆ ได้

การลงรายการอ้างอิงในเนื้อหา
การลงรายการ ประกอบด้วย รายการสาคัญเกี่ยวกับวัสดุสารนิเทศ 3 รายการ คือ ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ หน้าที่อ้างอิง อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างปีที่พิมพ์
และหน้าที่อา้ งอิง การลงรายการหน้าที่อ้างอิงของเอกสารต่างประเทศให้ใช้ “p.” เมื่อระบุหน้าเดียว
และใช้ “pp.” เมื่อระบุที่มาจากหลายหน้า สาหรับเครื่องหมาย / เป็นเครื่องหมายแสดงการเว้นระยะ
1 ตัวอักษร รายละเอียดของการลงรายการ มีดังนี้ (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์,/หน้าที่อ้างอิง)
1. การลงรายการชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ
1.1 ผู้แต่งคนเดียว ถ้าเป็นชาวไทยใช้ชื่อและนามสกุล ระหว่างชื่อและนามสกุลเว้น
ระยะ 1 ตัวอักษร ถ้าเป็นชาวต่างประเทศใช้เฉพาะนามสกุล
กรณีอยู่หน้าข้อความ
สิปปนนท์ เกตุทัต (2539, หน้า 91) ...
Parker (1991, p. 38) ...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หน้า 91)
... (Parker, 1991, p. 38)
1.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการทั้ง 2 คน
กรณีอยู่หน้าข้อความ
เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชา (2533, หน้า 24) กล่าวว่า...
Brockner & Guare (1994, pp. 35-36) ศึกษา... หรือสามารถเขียนได้ ดังนี้
Brockner and Guare (1994, pp. 35-36) ศึกษา...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชา, 2533, หน้า 24)
... (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36) หรือสามารถเขียนได้ ดังนี้
... (Brockner and Guare, 1994, pp. 35-36)
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ในกรณีลงรายการอ้างอิงวัสดุภาษาอังกฤษที่ระบุชื่อผู้แต่งและชื่อกลาง ให้ลงรายการ
ระบุนามสกุล แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างอักษรตัวแรกของชื่อผูแ้ ต่ง แล้วตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) และอักษรตัวแรกของชื่อกลาง เครื่องหมายมหัพภาค (.) แล้วระบุปี พ.ศ.
ตามลาดับ
กรณีอยู่หน้าข้อความ
Gilbert, D. G. (2005) ...
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006) ...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (Gilbert, D. G., 2005)
... (Sillick, T. J., & Schutte, N. S., 2006)
1.3 ผู้แต่ง 3-5 คน ให้ลงรายการทั้งหมด
กรณีอยู่หน้าข้อความ
ศิริกัลยา สุวจิตตานันท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธารงวัฒน์ มุ่งเจริญ (2541,
หน้า 43-45) ...
Rugman, Lecraw, & Booth (1995, pp. 101-103) ...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (ศิริกัลยา สุวจิตตานันท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธารงวัฒน์ มุ่งเจริญ, 2541,
หน้า 43-45)
... (Rugman, Lecraw, & Booth, 1995, pp. 101-103)
ในกรณีที่เอกสารอ้างอิงชิน้ เดียว แต่ผู้แต่งหลายคน มีการอ้างอิงสองครัง้
หรือมากกว่า ลงรายการดังนี้
อ้างอิงครั้งแรก
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
เทวารักษ์ เครือคล้าย, ชลธร ปิ่นเจริญ, ชนกานต์ ด่าวนกิจเจริญ
และสุญาณี สุทธิพงศ์ (2544) …
Brown, Smith & Jones (1990) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (เทวารักษ์ เครือคล้าย, ชลธร ปิ่นเจริญ, ชนกานต์ ด่าวนกิจเจริญ
และสุญาณี สุทธิพงศ์, 2544)
... (Brown, Smith & Jones, 1990)

31
อ้างอิงครั้งต่อไป
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
เทวารักษ์ เครือคล้าย และคณะ (2548) ...
Brown et al. (1990) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (เทวารักษ์ เครือคล้าย และคณะ, 2548)
... (Brown et al., 1990)
ในกรณีที่อ้างอิงในเนื้อหา ที่ผู้แต่งร่วม แตกต่างกัน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2
แล้วตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al.”
ตัวอย่าง 1
ผูแ้ ต่งเอกสารชิน้ ที่ 1 Bradley, Ramirez, & Soo (1994)
ผูแ้ ต่งเอกสารชิน้ ที่ 2 Bradley, Soo, Ramirez, & Brown (1994)
ในกรณีน้ใี ห้ลงรายการ
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Bradley, Ramirez, & Soo (1994) & Bradley, Soo et al. (1994) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (Bradley, Ramirez & Soo, 1994; Bradley, Soo et al., 1994)
ตัวอย่าง 2
ผูแ้ ต่งเอกสารชิน้ ที่ 1 ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงษ์, เยาวลักษณ์ เลาหจินดา,
วิไล ลีสุวรรณ, พรรณวดี พุทธวัฒน และรุจเิ รศ ธนูรักษ์ (2540)
ผูแ้ ต่งเอกสารชิน้ ที่ 2 ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ์, วิไล ลีสุวรรณ,
เยาวลักษณ์ เลาหจินดา, รุจเิ รศ ธนูรักษ์ และพรรณวดี พุทธวัฒน (2540)
ให้เขียนอ้างอิงในเนือ้ หา ดังนี้
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ์, เยาวลักษณ์ เลาหจินดา และคณะ (2540)
ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ์, วิไล ลีสุวรรณ และคณะ (2540)
1.4 ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ให้ใช้ชื่อผู้แต่งเฉพาะคนแรกเท่านั้น แล้วตามด้วย
“และคณะ” หรือ “et al.”
ตัวอย่าง 1
หาญชัย อัมภาผล, ธราดล จิตจักร, ชุมพล ทรงวิชา, พรรณภา ตันติศริ ินทร์,
เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, เจษฎา ศรีพันดอน และสุมนทิพย์ อัมภาผล (2553)...

32
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
หาญชัย อัมภาผล และคณะ (2553) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (หาญชัย อัมภาผล และคณะ, 2553)
ตัวอย่าง 2
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C.,
Asgaard, G, Zuo, Y., Huggenvik., & Botros, N. (2004)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Gilbert, et al. (2004) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (Gilbert, et al., 2004)
1.5 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, 2538, หน้า 3)
... (หลวงวิจิตรวาทการ, 2535, หน้า 28)
... (พระธรรมปิฎก, 2541, หน้า 14)
1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ลงนามแฝงตามที่ปรากฏ
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ส. ศิวรักษ์, 2530, หน้า 57)
... (นายตารา ณ เมืองใต้, 2507, หน้า 6)
... (Twin, 1985, p. 62)
1.7 สิ่งพิมพ์ท่ไี ม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้แปล
ให้ลงรายการชื่อดังกล่าวคั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยคาระบุหน้าที่ดังกล่าว
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ, 2540, หน้า 23)
... (ปราณี วงษ์เทศ, ผูแ้ ปล, 2534, หน้า 82-83)
... (ว.ณ. ประมวลมารค, ผู้รวบรวม, 2498)
... (Mc Foundland, Ed., 1987, p. 9)
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1.8 สิ่งพิมพ์ท่ไี ม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงรายการชื่อเรื่องและปีที่พิมพ์
และใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“.......”) ในชื่อเรื่อง ในกรณีที่วัสดุอ้างอิงเป็นหนังสือ วารสาร แผ่นพับ
หรือรายงาน ออกตามกาหนดเวลา
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
The book College Bound Seniors (2008) ...
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (“เยาวชนไทย,” 2549)
... (“Study Finds,” 1982)
... (Encyclopaedia of language and education, 2006, pp. 45-50)
1.9 ผู้แต่งเป็นองค์กร ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ ถ้าเป็นหน่วยงานย่อย
ให้ลงรายการที่หน่วยงานใหญ่ก่อน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามที่หน่วยงานย่อย
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 8-9)
... (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, คณะครุศาสตร์, 2545, หน้า 42)
... (The Teachers Council of Thailand, 2539, p. 11)
ในกรณีที่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีชื่อย่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ให้ใช้ตัวย่อนัน้ ใน
การเขียนอ้างอิงครั้งที่สองเป็นต้นไป โดยการอ้างอิงครั้งแรกนั้นต้องระบุชื่อย่อไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อเต็ม
ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (World Health Organisation [WHO], 1999)
... (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [สมศ.], 2552)
ในการอ้างอิงครั้งต่อไป ให้ใช้ชื่อย่อได้
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (WHO, 1999)
... (สมศ., 2552)
2. สิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงรายชื่อเรื่องแทน
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (กฎหมายตราสามดวง, 2502, หน้า 15)
... (Webster’s New Geographical Dictionary, 1987, p. 781)

34
3. การอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ท่ไี ม่ปรากฏเลขหน้า ให้ระบุคาที่แสดงที่อยู่ของข้อมูลแทน
เช่น คานา บทคัดย่อ ถ้าเป็นส่วนเนือ้ หาใช้คาว่า ไม่ปรากฏเลขหน้า หรือ unpaged
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ชนิดา พงศ์นภารักษ์ (2550, บทคัดย่อ) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ชนิดา พงศ์นภารักษ์, 2550, บทคัดย่อ)
... (เติมชัย ไชยนุวัฒน์, 2530, ไม่ปรากฏเลขหน้า)
... (Solomon, 1970, unpaged)
4. การอ้างอิงข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ท่มี ีผู้แต่งคนเดียว ปีเดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกัน
สาหรับวัสดุอ้างอิงภาษาไทย ท้ายปีที่พิมพ์ ให้เรียงลาดับก่อนหลังในการอ้างอิง ใส่อักษร ก ข ค... หรือ
a b c… ในวัสดุอ้างอิงภาษาอังกฤษ ในส่วนบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ต้องตรวจสอบ
ให้ตรงกันกับการอ้างอิงในเนื้อหา
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533ก, หน้า 72-73)
... (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533ข, หน้า 101)
... (Dewey, 1986a, p. 93)
... (Dewey, 1986b, pp. 181-182)
5. การอ้างอิงเอกสารรอง ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารเดิมมาอ้างอิงได้จาเป็นต้อง
ใช้เอกสารรองให้อา้ งอิง ใช้คาว่า “อ้างถึงใน” หรือ “as cited in” การลงบรรณานุกรมหรือรายการ
อ้างอิง ให้ลงรายการเอกสารรอง
(ผูแ้ ต่งเอกสารเดิม,/ปี(ถ้ามี),/หน้า(ถ้ามี)/อ้างถึงใน/ผู้แต่งเอกสารรอง,/ปีที่พิมพ์,/หน้าที่
อ้างอิง)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
กรมโฆษณาการ (2484, หน้า 81 อ้างถึงใน สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2519,
หน้า 44) …
Beaty (as cited in Gibbs, 1981, p. 73) asserts…
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
… (กรมโฆษณาการ, 2484, หน้า 81 อ้างถึงใน สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2519, หน้า
44) ลงรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง ดังนี้
สวรรค์ สุวรรณโชติ. (2519). ประเทศไทยกับปัญหาเมืองจันทบุรีและตราด
ที่ฝรั่งเศสยึดครองระหว่างปี พ.ศ. 2436-2449. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

35
Gibbs, G. (1981). Teaching students to learn. Milton Keynes: Open University
press.
6. วัสดุสารสนเทศที่ไม่ปรากฏปีท่พ
ี ิมพ์ ปีท่ผี ลิต ให้ใช้คาว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปี)
หรือ n.d. (no date)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Southey (n.d.) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (พลประเสริฐ ฤทธิรักษา, ม.ป.ป.)
... (Gregory, n.d.)

การอ้างอิงวัสดุสารสนเทศเฉพาะประเภท
1. การอ้างอิงวัสดุตีพมิ พ์ หรือสิ่งพิมพ์
การลงรายการอ้างอิงสาหรับสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือพิมพ์
กฤตภาค จุลสาร มีรูปแบบการลงรายการเหมือนกัน
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ผูแ้ ต่ง/(ปีที่พิมพ์,/หน้าที่อา้ งอิง) ...
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2542, หน้า 63) ...
Smith (1994, pp. 3-5) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ผูแ้ ต่ง,/ปีที่พิมพ์,/หน้าที่อ้างอิง)
... (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2542, หน้า 63)
... (Smith, 1994, pp. 3-5)
2. การอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์ หรือโสตทัศนวัสดุ
การลงรายการอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์ หรือโสตทัศนวัสดุ เช่น รูปภาพ ภาพนิ่ง แผนภูมิ
วิดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ภาพยนตร์ ของตัวอย่าง แผนที่ ลูกโลก เป็นต้น รูปแบบการลงรายการ
เหมือนกัน
(“ชื่อเรื่อง”,/ปีที่ผลิต)
(“พระสี่อิรยิ าบท”, 2540)
(“การพัฒนาคุณภาพชีวิต”, 2541)
(“Song from Thailand”, 1999)
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3. การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล ในกรณีท่เี อกสารอ้างอิง อยู่ในรูปแบบของ
การสัมภาษณ์ จดหมายส่วนตัว บันทึกข้อความ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น email, messages,
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bulletin boards) หรือการอภิปรายที่ไม่ได้มกี ารบันทึก
การสนทนาทางโทรศัพท์ และอื่น ๆ เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งนี้ไม่สามารถติดตามดูภายหลังได้
จึงให้เขียนเฉพาะอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น ไม่ต้องเขียนในบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง ในกรณีที่เป็น
ชาวต่างประเทศ ให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อผู้สัมภาษณ์และชื่อกลาง ใช้คาว่า “personal communication”
แล้วตามด้วยนามสกุล และระบุวันเดือนปีที่มกี ารสื่อสาร
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/(สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์) ...
ปรารถนา ประเสริฐธรรม (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2539) ...
Lutes, T.K. (personal communication, April 18, 1971)
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์,/สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์)
... (ปรารถนา ประเสริฐธรรม, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2539)
... (Nguyen, V.-G. personal communication, September 28, 1998)
4. การอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์, พิมพ์คาว่าออนไลน์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามผู้แต่ง)
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2540, ออนไลน์)
(Daniel, 1999, Online)

บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
การลงรายการอ้างอิงของวัสดุสารนิเทศแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังปรากฏรายละเอียด
ต่อไปนี้
การลงรายการอ้างอิงวัสดุตีพมิ พ์
1. รูปแบบการลงรายการอ้างอิงหนังสือ
1.1 ชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งหรือผูร้ ับผิดชอบอื่น ๆ เช่น ผูร้ วบรวม บรรณาธิการ
เป็นรายการแรก สาหรับผูแ้ ต่งชาวไทยลงชื่อตามด้วยนามสกุล ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ กลับนามสกุล
มาไว้ขา้ งหน้าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อ ใส่ปีที่พิมพ์ในวงเล็บตามด้วยมหัพภาค (.)
ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่องต้องทาตัวเอียงตามด้วยมหัพภาค (.) ระบุสถานที่พิมพ์เสมอใช้เครื่องหมาย
ทวิภาค (:) วางติดกับอักษรตัวหลังสุด ตามด้วยสานักพิมพ์ใส่มหัพภาค (.) ปิดท้ายอักษรตัวสุดท้าย
เสมอ
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หนังสือภาษาไทย
ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
หนังสือภาษาอังกฤษ
นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./
ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
นันท์ทยา ลาดวน. (2551). วรรณคดีการละคร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
Clarke, S. (2011). Textile design. London: Laurence ving.
1.2 ชื่อเรื่อง ลงชื่อเรื่องทั้งหมดตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือพิมพ์ตัวเอียง
ตัวอย่าง
ภิญโญ สาธร. (2526). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research. Thousand California: Sage.
1.3 ครั้งที่พิมพ์ ถ้าพิมพ์เป็นครั้งแรกไม่ต้องลงรายการครั้งที่พิมพ์ จะลงรายการ
ครั้งที่พิมพ์ตงั้ แต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป โดยลงรายการต่อการชื่อเรื่อง หรือเล่มที่ (ถ้ามี)
หนังสือภาษาไทย
ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
หนังสือภาษาอังกฤษ
นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./
ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). (2nd ed.). (พิมพ์ครั้งที่ 3). (3rd ed.). (พิมพ์ครั้งที่ 4). (4th ed.).
ตัวอย่าง
ทิพา เทพอัครพงศ์. (2549). การแปลเบือ้ งต้น (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรื่องศรี ศรีทอง และนุชนารถ สุนทรพันธ์. (2539). การเงินโรงเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
Cohen, A. (1994). Assessing language ability in the classroom (2nd ed.). Boston: Heinle & Heinle.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks,
California: Sage.
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1.4 สถานที่พิมพ์ คือ ชื่อจังหวัด ชื่อเมือง หรือชื่อรัฐ ที่เป็นสถานที่ตั้งของสานักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์ สาหรับในต่างประเทศถ้าชื่อเมืองไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ต้องลงชื่อรัฐกากับ โดยพิมพ์
ชื่อเมืองคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อรัฐ ถ้าในหนังสือระบุชื่อเมืองมากกว่าหนึ่งแห่ง
ให้ลงรายการที่เมืองแรก
รายการที่ปรากฏ
St. Lucie Press
Delray Beach, Florida.
การลงรายการ
Delray Beach, Florida: St. Lucie Press.
รายการที่ปรากฏ
McGraw-Hill Publishing Company
New York, St. Louis, San Francisco, Auckland
การลงรายการ
New York: McGraw-Hill.
1.5 สานักพิมพ์ ลงรายการเฉพาะชื่อของสานักพิมพ์เท่านั้น คาว่า บริษัท,
สานักพิมพ์, ห้างหุ้นส่วน, Publisher, co., Inc., Ltd. ไม่ลงรายการ แต่ถ้าหนังสือชื่อเรื่องนัน้ ไม่ปรากฏ
สานักพิมพ์มีเฉพาะชื่อโรงพิมพ์ ในกรณีน้ีต้องมีคาว่าโรงพิมพ์นาหน้าชื่อ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างสานักพิมพ์และโรงพิมพ์ สาหรับหนังสือที่จัดพิมพ์โดยองค์กรให้ลงชื่อองค์กรในตาแหน่ง
สานักพิมพ์ได้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ให้พิมพ์อักษรย่อ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)
หรือ n.p. (no place)
1.6 ปีท่พ
ี ิมพ์ ลงรายการปีที่พิมพ์โดยไม่ต้องพิมพ์คาว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. ถ้าไม่
ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date) แทนในตาแหน่งดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ให้พมิ พ์อักษร ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสานักพิมพ์) หรือ n.p. (no publisher)
ตัวอย่าง
Southey, R. (n.d.). The life of nelson. London: Blackie.
2. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงหนังสือ
2.1 ผู้แต่งคนเดียว
2.1.1 ผู้แต่งที่เป็นสามัญชน ให้ตัดคานาหน้านามออก เช่น นาย, นาง,
นางสาว, ดร., ศ., รศ., ผศ., นพ. เป็นต้น
ตัวอย่าง
ประเวศ วะสี. (2541). ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสดศรีสกฤษดิ์วงศ์.
Ellis, R. (2002). The second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
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2.1.2 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ให้กลับเอาคาที่เป็นฐานันดรศักดิ์
หรือบรรดาศักดิ์ไว้หลังชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
ตัวอย่าง
กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จเจ้าฟ้า. (2530). เวลาเป็นของมีค่า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ.
วิจติ รวาทการ, หลวง. (2535). กาลังความคิด. กรุงเทพฯ: สารมวลชน.
จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง. (2526). คู่มอื ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2.1.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง ถ้าทราบนามจริงให้ลงรายการชื่อผู้แต่งด้วยนามแฝง
และลงนามจริงในวงเล็บ แต่ถ้าไม่ทราบนามจริงให้ลงนามแฝงตามที่ปรากฏในหนังสือโดยวงเล็บคาว่า
นามแฝง กากับไว้ ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ลงรายการผู้แต่งนามแฝง โดยเขียนนามสกุล แล้วใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น แล้วตามด้วยชื่อ
ตัวอย่าง
ส. ศิวรักษ์ (นามแฝง). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
ส. ศิวรักษ์ (สุลักษณ์ ศิวรักษ์). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
Vance, Rthel (pseud). (1961). My son is mortal. London: Collins.
Green, Hannah (Joanne Greenberg). (1964). I never promised you a rose garden. New York:
Holt, Rinehart and Winston.
2.1.4 ผู้แต่งเป็นพระสงฆ์
2.1.4.1 พระภิกษุธรรมดาและสามเณร ใช้คานาหน้าว่าพระ หรือสามเณร
และตามด้วยสังฆนาม
ตัวอย่าง
พระพยอม กัลยาโน. (2533). 99 วาทะพระพยอม. กรุงเทพฯ: สื่อสัจจา.
พระไพศาล วิสาโล. (2542). อนาคตของพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: ธรรมนูญ.
2.1.4.2 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ได้แก่ พระมหา พระใบฎีกา พระปลัด
พระสมุห์ พระครูประทวน พระครูสัญญาบัตร พระราชาคณะ สมเด็จพระราชาคณะ ให้ลงรายการ
สมณศักดิ์ตามด้วยชื่อสังฆนาม
ตัวอย่าง
พระมหาเฉลียว กิตติปาโล. (2537). คู่มอื คุณธรรมชีวติ . กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2542). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (พิมพ์ครัง้ ที่ 5). กรุงเทพฯ:
สหธรรมิก.
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2.1.4.3 สมเด็จพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน ให้ลงพระนามตามที่
ปรากฏแล้วจึงตามด้วยนามและสังฆนามในเครื่องหมายวงเล็บ
ตัวอย่าง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ วาสโน). (2535). คู่มอื ชีวติ . กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน). (2532). บันทึกข้อคิด. กรุงเทพฯ:
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.
2.1.4.4 สมเด็จพระสังฆราชที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงพระนามจริงก่อน
ตามด้วยฐานันดรศักดิ์
ตัวอย่าง
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. (2505). พระปฐมสมโพธิถา. พระนคร:
โรงพิมพ์การศาสนา.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (2519). อุปสมบทวิธีและบุรพกิจ สาหรับภิกษุใหม่.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
2.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการทั้ง 2 คน เชื่อมด้วยคาว่า “และ” หรือ “&”/“and”
อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เขียนจะต้องใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่ม ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ให้สลับนามสกุลไว้
ก่อนชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และอักษรตัวแรกของชื่อ และอักษรตัวแรกของชื่อกลาง
ตัวอย่าง
เรืองศรี ศรีทอง และนุชนารถ สุนทรพันธ์. (2539). การเงินโรงเรียน (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
Miskel, C. G., & Hoy, W.K. (1991). Educational Administration : Theory Research and Practice
(3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
2.3 ผู้แต่ง 3-7 คน ลงรายการทุกคน ตัวอย่างเช่น ในกรณีผแู้ ต่ง 3 คน ระหว่าง
คนที่ 2 และ 3 เชื่อมด้วย ว่า “และ” หรือ “&” ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ ให้กลับนามสกุลไว้ก่อนชื่อทุกคน
ตามด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ให้เขียนเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อ และในกรณีมากกว่า 4-7 คน ให้ใช้การอ้างอิง
รูปแบบเดียวกัน
ตัวอย่าง
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธารงรัตน์ มุ่งเจริญ. (2541). การป้องกันและควบคุม
มลพิษ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Capel, S., Leask, M., & Turuer, T. (1996). Learning to Teach in the Secondary School. London:
Routledge.
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2.4 ผู้แต่งมากกว่า 7 คน การลงรายการอ้างอิงให้ลงรายการชื่อผู้แต่งทุกคน
ยกเว้นผูแ้ ต่งที่มากกว่า 7 คน ลงรายการชื่อผู้แต่งทั้งหกคนแล้วตามด้วยจุดสามจุด (...) เพื่อละรายชื่อ
อื่นไว้และลงชื่อผูแ้ ต่งคนสุดท้าย โดยเว้น 1 ตัวอักษรหน้าและหลัง
ตัวอย่าง
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G, …
Botros, N. (2004)
Gilbert, D. G., MCCleron, J. F., Rabinovich, N.E., Sugai, C., Plath, L., Asgaard, G. …
Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention lasts for
York. New York: Sage.
ในการอ้างอิงในเนื้อหา (Gilbert, et al., 2004, p. 18)
ในกรณีที่อา้ งอิงในเนื้อหาที่มี ผูแ้ ต่งกลุ่มเดียวกัน ในย่อหน้าเดียวกัน
บรรทัดแรก
Ping, Swe, Hew, Wong & Shanti (1963) กล่าวว่า…
บรรทัดที่สอง Ping, et al. (1963) กล่าวว่า…
บรรทัดต่อมา Ping, et al. กล่าวว่า…
การลงรายการอ้างอิง
Ping, C., Swe, K., Hew, T., Wong, P., & Shanti, D. (2003). Exploring Critical Aspects of Information
Technologies Integration in Singapore Schools. Australian Journal of Educational
Technology, 19(1), 1-24.
2.5 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่โดยองค์กร เช่น หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
ชมรมต่าง ๆ เป็นต้น ให้ลงรายการชื่อองค์กรตามปรากฏในสิ่งพิมพ์
2.5.1 หน่วยงานราชการระดับกระทรวง สาหรับสิ่งที่มเี นือ้ หาส่วนใหญ่
ครอบคลุมงานของกระทรวง ไม่เจาะจงหน่วยงานหนึ่ง ให้ลงรายการที่ช่อื ระดับกระทรวง
ตัวอย่าง
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2542). ผลงาน 2541. กรุงเทพฯ: สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม.
Ministry of Education. (1998). 1994 Education Statistics in Brief. Bangkok: Office of the Permanent
Secretary.
2.5.2 หน่วยงานราชการระดับกรม สาหรับสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
กรมใดกรมหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีชื่อกระทรวงให้ลงรายการที่ชื่อกรมไม่ตอ้ งระบุกระทรวง แต่ถ้าผูจ้ ัดทา
สิ่งพิมพ์นนั้ เป็นหน่วยงานที่ย่อยกว่ากรม ต้องลงรายการที่หน่วยงานระดับกรมก่อน แล้วจึงลงรายการ
หน่วยงานย่อย
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ตัวอย่าง
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2541). รายงานการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ราชภัฏในช่วง ปีการศึกษา 2540. กรุงเทพฯ: สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
Sakon Nakhon Rajabhat University. (2006). 2006 Handbook. Sakon Nakhon, Thailand.
Chiang Mai University. (1991). 1990 annual ASAIHL seminar, on the impact of modern
communication technology on ASAIHL institutions. Chiang Mai, Thailand: ASAIHL.
2.6 หนังสือแปล ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งเป็นรายการแรก และตามด้วยชื่อหนังสือต้นฉบับ
พร้อมชื่อและสกุลผูแ้ ปล
ตัวอย่าง
Rowling, J. K. (1997). Harry Porter and the Philosopher’s Stone (สุมาลี บารุงสุข, แปล). กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์.
2.7 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเป็นรายการแรก
ตัวอย่าง
กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.
British Education Guide 1997. (1997). Bangkok: The British Council.
2.8 หนังสือรวมเรื่อง คือ หนังสือที่มลี ักษณะเป็นการรวมบทความ อาจเป็น
ของผู้แต่งคนเดียวกันหรือหลายคน ถ้าใช้ทั้งเล่มให้ลงรายการผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการในตาแหน่ง
ชื่อผู้แต่ง คั่นด้วยเครื่องหมาย (.)
ตัวอย่าง
ลัดดา ภูเ่ กียรติ. บรรณาธิการ. (2538). เส้นทางสูง่ านวิจัยในชั้นเรียน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ:
บพิธการพิมพ์.
Niblett, W. R. (Ed.). (1970). Higher Education : Demand and Response. San Francisco: Jossey-Bass.
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color : Psychological interventions with
minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.
ถ้านามาใช้เพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่ง การลงรายการอ้างอิงสาหรับ
ภาษาอังกฤษ ให้ลงชื่อผูร้ วบรวมหรือบรรณาธิการ โดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อและชื่อกลาง แล้วตาม
ด้วยนามสกุล และ (Ed.) หรือ (Eds.) ถ้ามีผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ หลายคน
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อตอนหรือบทความ./ใน/ชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือ/
(พิมพ์ครัง้ ที่),/ปีที่หรือเล่มที่/(ฉบับที)่ ,/หน้าของตอนหรือบท./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
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ตัวอย่าง
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน. ใน ลัดดา
กู้เกียรติ (บรรณาธิการ), เส้นทางสูง่ านวิจัยในชั้นเรียน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2), หน้า 6-18.
กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
Greenfield, P. (1996). Video Games as Cultural Artifacts. In Greenfield, P. and Cocking, R. (Eds.),
Interacting with Video. (pp. 85-94). Norwood, NJ: Ablex.
Kiernan, B. (1976). The novels of Patrick White. In G. Dutton (Ed.), The literature of Australia
(Rev. ed., pp. 461-484). Ringwood: Penguin.
Mandler, G. (1993). Thought, memory, and learning : Effects of emotional stress. In Goldberger, L.
and Bregnitz, S. (Eds.), Handbook of stresss : Theoretical and clinical aspects (2nd ed.),
pp. 40-55. New York: The Free Press.
2.9 สารานุกรม การลงรายการอ้างอิงจากสารานุกรม รายละเอียดเหมือน
หนังสือรวมเรื่องในข้อ 2.8
ตัวอย่าง
จานง ทองประเสริฐ. (2539). ราชนีติ. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. (เล่ม 24),
หน้า 15815-15824. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
Burstein, L., Oakes, J., & Gution, G. (1992). Education Indicators. Encyclopaedia of Education
Research (6th ed.), Vol. 2, pp. 409-418. New York: Macmillan.
2.10 หนังสือชุด ให้ระบุชื่อชุดของหนังสือในเครื่องหมายวงเล็บต่อท้ายรายการ
อ้างอิง
ตัวอย่าง
ฉัตรทิพย์ นาภสุภา. (2538). ชุดความคิดความรู้ อันดับ 6. วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Petrick, J. A. & Furri, D. S. (1995). Total Quality in Managing Human Resources. (Total Quality
Series no. 5). Florida: St. Lveie Press.
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new glove dictionary of music and musicians (6th ed.), Vols. 1-20.
London: Macmillian.
2.11 วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ให้ระบุระดับการศึกษาหลังชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง./ชื่อวิทยานิพนธ์./ประเภทงานวิจัย (วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์, การศึกษาค้นคว้า
อิสระ, รายงานการวิจัย ฯลฯ)/วุฒิการศึกษาย่อ/จังหวัดที่มหาวิทยาลัยอยู่:/ชื่อมหาวิทยาลัย.
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ตัวอย่าง
จิรายุ ลิ้มสุวัฒน์. (2541). การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทัศนีย์ พรหมไพจิตร. (2540). ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเรียนต่อในชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ประถมศึกษาขยายโอกาสของเยาวชนไทยมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์
ศษ.ด. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศยามล พูลทองคา. (2538). การศึกษาปัญหาและความต้องการของครูประจากลุ่มการศึกษา
นอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาวิธีเรียนแบบทางไกลในเขตภาคกลาง. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุกัญญา คมสัน. (2540). กลวิธีเผชิญภาวะเครียดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
อมรรัตน์ อุปพงษ์. (2560). ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่ งประเทศที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ให้ลงรายการ
ตัวอย่าง
Wilfley, D. E. (1990). Interpersonal analyses of bulimia : Normal weight and obese.
(Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia, U.S.
Almeida, D. M. (1990). Father’s participation in family work: Consequences for fathers’ stress and
father-child relations. (Unpublished master’s thesis). University of Victoria, Victoria,
British Columbia, Canada.
ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่ งประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์ จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
ให้ลงรายการ
ตัวอย่าง
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative : A personal narrative discussing growing up with
an alcoholic mother. (Master’s thesis). Available from Pro Quest Dissertations and
Theses database. (UMI No.1434728).
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ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่ งประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์ จากฐานข้อมูลจาก
สถาบันการศึกษา ให้ลงรายการ โดยใช้คาว่า Available from เมื่อกาหนดให้ปรากฏเฉพาะข้อมูล
ที่จะเชื่อมต่อ (link) ไปยังเอกสาร ส่วนการใช้คาว่า Retrieved from เป็นการกาหนดให้ปรากฏข้อมูล
ในเอกสารโดยละเอียด โดยระบุ URL และไม่มเี ครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามหลัง URL
ตัวอย่าง
Dwyer, R. (2009). Agency and exchange : An ethnography of heroine marketplace.
(Doctoral dissertation). Retrieved from http://escape.library.curtin.edu.au
ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่ งประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์ จากฐานข้อมูลจากเว็บไซต์
ให้ลงรายการ
ตัวอย่าง
Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing : Construction, community, and learning in a networked
virtual world for kids. (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
Retrieved from http://www.static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/
ในกรณีที่สบื ค้นข้อมูลเฉพาะบทคัดย่อจาก DAI (Dissertation Abstracts International)
ให้ลงรายการ
นามสกุลผู้ทาวิจัย ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)/และอักษรตัวแรกของชื่อและอักษร
ตัวแรกของชื่อกลาง./(ปี ค.ศ.)./ชื่องานวิจัยพิมพ์ด้วยตัวตรง./ชื่อวารสาร (Dissertation Abstracts
International) พิมพ์ดว้ ยตัวเอียง,/ปีที่พิมพ์(ฉบับที่พิมพ์),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
Pendar, J. E. (1982). Undergraduate psychology : Factors influencing decisions about college,
curriculum and career. Dissertation Abstracts International, 42(4), 370A-371A.
2.12 รายงานการประชุม, รายงานสัมมนา ให้ระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบ ชื่อเรื่อง
(ตามที่ปรากฏ) วัน เดือน ปี ที่จัดการประชุม สถานที่พิมพ์ ผูจ้ ัดพิมพ์ และปีที่พิมพ์
ผูร้ ับผิดชอบ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่องรายงานการประชุมหรือรายงานการสัมมนาเรื่อง./วัน เดือน ปี./
สถานที่พิมพ์:/ผูจ้ ัดพิมพ์.
ตัวอย่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). รายงานการสัมมนาทางวิชาการ สูเ่ ส้นทาง
การปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งที่ 4 ศตวรรษใหม่อุดมศึกษาไทย : บทเรียนจากการปฏิรูป
อุดมศึกษา นานาประเทศ. 4 สิงหาคม 2542. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.
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สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง หลักและ
วิธีวิจัยขั้นสูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยด้านต่าง ๆ. 20-24 พฤศจิกายน
2538. กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ม.ป.ป.). การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 31. 3-6 กุมภาพันธ์ 2536. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P.C., Checkettes, K.T., and Muhlstein, A. (1991). Comparability
of computer and paper-and-pencil scores for two CLEP general examinations (College
Board Rep. No. 91-5). Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Dawkins, J. (1991). Australia’s language : The Australian language and literacy policy. Canberra:
AGPS.
2.13 ราชกิจจานุเบกษา มีรูปแบบลงรายการอ้างอิง ดังนี้
“ชื่อเรื่อง,”/ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หน้า./วัน เดือน ปี.
“ประกาศการมีผลใช้บังคับสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์วา่ ด้วย
การโอนตัวผูก้ ระทาผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาคดีอาญา,”
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนพิเศษ 57 ง. หน้า 1. 10 สิงหาคม 2542.
“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร,” ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก. หน้า 1-16.
10 กันยายน 2540.
3. การลงรายการอ้างอิงในวารสารที่เป็นตัวเล่ม
การลงรายการอ้างอิงวารสาร โดยพิมพ์ ชื่อวารสารเป็นตัวเอียง มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที)่ ,/หน้าที่ตพี ิมพ์บทความ.
ตัวอย่าง
พนม พงษ์ไพบูลย์. (2542). บทบาทใหม่ของโรงเรียนตามแนวทางแห่งร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ. วารสารวิชาการ, 2(10), 2-8.
Mills, C. (1994). Culture communication style and learning style in cross-cultural education: A case
for preparatory programmes for students of business. Chulalongkorn Educational Review,
1(2), 4-24.
Klimoski, R., and Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-63.
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4. การลงรายการอ้างอิงในวารสารออนไลน์
การลงรายการอ้างอิงในวารสารออนไลน์ โดยพิมพ์ ชื่อวารสารเป็นตัวเอียง
มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที)่ ,/หน้าที่ตพี ิมพ์บทความ./
เข้าถึงได้จาก URLของวารสาร หรือ DOI
ตัวอย่าง
ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล. (2563). ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 17(76), 280-288.
เข้าถึงได้จาก https://jgrad.snru.ac.th/ArticleView?ArticleID=133
ชลธิชา ชุนสะอาด. (2562). กระบวนการกลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผน
และจัดระบบของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ
ศิลปะศาสตร์ประยุกต์, 12(2), 28-37. เข้าถึงได้จาก
http://dx.doi.org/10.14416/j.faa.2020.02.003
Chunhachinda, P. (2017). Fin Tech: Towards Thailand 4.0. Electronic Journal of Open and Distance
Innovative Learning, 8(1), 23-37. Retrieved from http://e-jodil.stou.ac.th./filejodil/14.0.pdf
5. การลงรายการอ้างอิงหนังสือพิมพ์
การลงรายการอ้างอิงหนังสือพิมพ์ มีรายละเอียด ดังนี้
บทความ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ,/ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้าที่ตพี ิมพ์บทความ.
ตัวอย่าง
จรวยพร ธรณินทร์. (2542, 14 พฤศจิกายน). เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ
ในสหราชอาณาจักร, มติชน, หน้า 4.
Riley, S. C. (1999, October 1). Fuel additives for the body, Bangkok Posts, p. 14.
Aisbett, N. (1995, January 7). Secret war still baffles veteran, The West Australian, pp. 14-15.
ข่าว ในกรณีท่ไี ม่มีผู้แต่ง
พาดหัวข่าว./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้าที่ตพี ิมพ์ข่าว.
พัฒนาไอคิว อีคิวด้วยการฝึกลูกให้เป็นนักคิด. (2542, 16 พฤศจิกายน). สยามรัฐ, หน้า 19.
Ban Chiang dig gets a lift. (2006, April 5). The Nation, p. 3A.
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6. การลงรายการอ้างอิง สูจิบัตร แผ่นพับ โฆษณา แผ่นปลิว และเอกสาร
การสอนที่ไม่เป็นเล่ม รายการอ้างอิง มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./[จุลสาร]./หน่วยงานที่ผลิต.
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). แนะนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. [จุลสาร].
สานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง สานักงานปลัดกระทรวง.
กรมป่าไม้, สานักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. (ม.ป.ป.). อุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ. [จุลสาร].
ม.ป.พ.
Electricity Generating Authority of Thailand. (n.d.). EGAT 1995-1996. [Brochure]. n.p.
7. การลงรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
สิ่งพิมพ์อ่นื ๆ ได้แก่ จดหมายเหตุ คาสั่ง ประกาศ การลงรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์
ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน./(ปี,/วันที่/เดือน)./ชื่อเรื่อง./เลขที่ของเอกสาร.
ถ้าเอกสารนัน้ ระบุปีที่ไม่ใช่พุทธศักราช ให้ใส่อักษรย่อของปีดังกล่าว เช่น ค.ศ.,
ร.ศ., จ.ศ.
7.1 จดหมายเหตุ
ตัวอย่าง
กรมศิลปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหัตถ์กรมหลวงดารงราชานุภาพ กราบทูลกรมหลวง
เทววงษ์วโรปการ. เลขที่ 3/197.
กรมศิลปากร. (ร.ศ. 109, 31 สิงหาคม). ราชการในเมืองลาวพวน. เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.59/3.
7.2 คาสั่ง
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2539, 21 มีนาคม). กาหนดหนังสือสาหรับเลือกใช้ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติม. คาสั่งที่ วก 284/2539.
7.3 ประกาศ
ตัวอย่าง
ทบวงมหาวิทยาลัย, สานักงานปลัดกระทรวง. (2529, 21 พฤษภาคม). มาตรฐานห้องสมุด
มหาวิทยาลัย. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย.
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8. การลงรายการอ้างอิง การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและบทความหรือเอกสาร
ที่ได้รับการตีพมิ พ์ในเอกสารการประชุมสัมมนา และการนาเสนอโปสเตอร์ในการประชุมสัมมนา
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ใน.../(หน้า)./จังหวัด:/หน่วยงาน/สังกัด.
ตัวอย่าง
นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์. (2549). การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ
การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
ในเวทีนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 3 (หน้า 48-50). ชลบุรี:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
Albion, P. (2003). Graduating teachers’ dispositions for integrating information and communications
technologies into their teaching. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for
Information Technology & Teacher Education (SITE 2003). (pp. 1592-1599).
Chesapeake, VA: AACE.
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent based
early warning solutions. Paper presented at the seventh International Conference on
Enterprise Information Systems, Miami, FL.
Jones, P. (1993, September). Backyard bird watching. Poster session presented at the annual
meeting of the naturalist club, Perth, Western Australia.
ในกรณีที่เอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ จะมี Digital Object Identifier (DOI) ซึ่งเป็นเลข
รหัสมาตรฐานที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกคนสามารถใช้หมายเลขนี้ ในการค้นหาเอกสาร
นั้น ๆ ในเครือข่ายได้ ให้ลงรายการ doi ต่อท้ายของการอ้างอิง
ตัวอย่าง
Herculano-Houzel, S., Collins, C.E., Wong, P., Kaas, J. H., and Lent, R. (2008). The basic
nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences,
USA, 105:12593–12598. doi: 10.1073/pnas.0805417105
9. การลงรายการอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์
การลงรายการอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์ หรือโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพยนตร์ (Motion
picture) ภาพเลื่อน (Film strip) ภาพนิ่ง (Slide) วีดที ัศน์ (Video Tape) แถบเสียง (Cassette Tape)
แผ่นเสียง (Sound Disc) ภาพ (Picture) และแผนที่ (Map) มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้
กรณีไม่มชี ื่อผูแ้ ต่ง
ชื่อเรื่อง/[ประเภทของวัสดุ]./(ปีที่ผลิต)./สถานที่ผลิต:/ผูผ้ ลิต.
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ตัวอย่าง
หนอนพยาธิในประเทศไทย [ภาพยนตร์]. ม.ป.ป. กรุงเทพฯ: คอมมิวนิเคชั่น เอดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล.
วิกฤตเศรษฐกิจของชาติ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา [วีดีทัศน์]. (ม.ป.ป.). กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
Impression and Pointillism 19th Century [filmstrip]. (n.d.). London: Educational Production.
Brass Instrument of the Symphony Orchestra [slide]. (1995). London: The Slide.
Computer Literacy for Nurses [computer software]. (1985). Edwardsville, Kansas: Medi-sim.
กรณีมีชื่อผูแ้ ต่ง ผู้บรรยาย ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ผูร้ ้อง มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
ชื่อผู้บรรยายหรือผูข้ ับร้อง./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทของวัสดุ]./สถานที่ผลิต:/ผูผ้ ลิต.
ตัวอย่าง
แจ้ง คล้ายสีทอง. (2542). การขับเสภา [แถบบันทึกเสียง]. สกลนคร: สถาบันราชภัฏสกลนคร.
Mackin, R. et al. (n.d.). BBC Rainbow English : A Self-Study Course [cassette tape]. London:
BBC English by Radio and Television.
10. การสัมภาษณ์
การลงรายการอ้างอิงการสัมภาษณ์ จะลงรายการเฉพาะในการอ้างอิงในเนื้อหา
เท่านั้น ไม่ปรากฏในบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ในกรณีการอ้างอิงภาษาอังกฤษ ให้เขียน
ตัวอักษรย่อตัวแรกของชื่อ และชื่อกลาง ส่วนนามสกุลให้เขียนเต็ม มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้
(ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./สัมภาษณ์,/วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์)
การอ้างอิงในเนือ้ หา (ประยูร บุญใช้. สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2549)
(Harrison, P.D. personal communication, February 16, 2006)
11. การลงรายการการอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การลงรายการการอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อผูแ้ ต่ง หมายถึง ผูแ้ ต่ง บรรณาธิการ ในการสร้างแฟ้มข้อมูล
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักเกณฑ์การลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือ
2. วันเดือนปี หมายถึง วันเดือนปีที่บันทึกข้อมูล หากไม่สามารถระบุได้ให้ใช้
วันเดือนปีที่สบื ข้อมูลแทน
3. ชื่อเรื่อง ลงรายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ
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4. ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ออนไลน์, ซีดรี อม, ดิสเก็ตต์
โดยกากับด้วยเครื่องหมายนขลิขติ [ ] เช่น [ออนไลน์] [CD-ROM] เป็นต้น
ตัวอย่าง
The Australian Business Index [CD]. (1993). Nedlands, Western Australia: CD-Rom Publishing.
5. แหล่งที่มา เป็นรายการที่ใช้สาหรับแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยลงแทน
รายการสถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์ของหนังสือ การลงรายการในส่วนนีต้ ้องลอกแหล่งข้อมูลตามที่
ปรากฏให้ครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์บางระบบ เช่น UNIX การพิมพ์ตัวอักษรด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กจะมีผลแตกต่างกัน ภาษาไทยใช้คาว่า “เข้าถึงได้จาก…” ภาษาอังกฤษใช้
คาว่า “Retrieved from” หรือ “Available from…” แหล่งที่มาประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
11.1 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศจาก Word Wide Web มีรูปแบบ
และรายละเอียด ดังนี้
11.1.1 การลงการอ้างอิงสารนิเทศเต็มรูป (Full text) และใช้สารนิเทศ
ทั้งหมด
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แหล่งที่มา (ถ้ามี)./เข้าถึงได้จาก URL และไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตามหลังชื่อ URL/วัน/เดือน/ปีที่เข้าถึง.
ตัวอย่าง
วีรพงษ์ ลือประสิทธิส์ กุล. (2555). การบริหารคุณภาพทั่วองค์กร. เข้าถึงได้จาก
http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.html 6 พฤษภาคม 2560.
Al-Seghayer, K. (2001). The effect of multimedia annotation modes on L2 vocabulary acquisition :
A comparative study. Retrieved from http://www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d
=5002392819&er=deny May 6th, 2017.
Harris, R. (1997). Encouraging students to use technology. Vanguard University of Southern
California. Retrieved from http://www.vanguard.edu/rharris/techuse.html May 6th, 2017.
11.1.2 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศเต็มรูป (Full text)
และใช้สารนิเทศบางส่วน
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่องย่อย./ใน/ชื่อเรื่องหลัก./เข้าถึงได้จาก URL และไม่มเี ครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตามหลังชื่อ URL/วัน/เดือน/ปีที่เข้าถึง.
ตัวอย่าง
Daniel, R. T. (1998). The History of Western Music. In Britannica online : Macromedia.
Available from http://www.eb.com May 6th, 2017.
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11.2 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) การลงรายการอ้างอิงสารนิเทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้
11.2.1 การลงรายการการอ้างอิงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
ชื่อผู้เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์./(ปีที่ส่งจดหมาย)./หัวเรื่อง./ประเภทสื่อ/วัน/เดือน/ปีที่ได้รับจดหมาย,/
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Corliss, B., personal communication, September 16, 1992)
Corliss, B. (1992). News from Seattle. E-mail September 16, 1992, from XLI2@UVMVM.UVM.EDU.
11.2.2 การลงรายการการอ้างอิงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสารนิเทศ
เต็มรูป (Full text) เหมือนรายการใน ข้อ 10.1.1
11.3 การลงรายการอ้างอิงสารนิเทศจากฐานข้อมูลสาเร็จรูป
(CD-ROM)
การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศจากฐานข้อมูลสาเร็จรูป มีรูปแบบ
และรายละเอียด ดังนี้
11.3.1 การลงรายการอ้างอิงบทความจากวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร/[ประเภทสื่อ],/ปีที่(ฉบับที)่ ,/
หน้าที่ปรากฏบทความ (ถ้ามี)./แหล่งที่มา.
ตัวอย่าง
Burke, J. (1992). Children’s research and methods: What media researchers are doing. Journal of
Advertising Research [CD-ROM], 32, RC2-RC3. UMI Fail: Business Periodicals.
Shocked, M. (1992). Over the waterfall. Arkansas traveller [CD-ROM], New York: PolyGram Music.
11.3.2 การลงรายการอ้างอิงสาระสังเขปวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์/วุฒิย่อ/มหาวิทยาลัย/[ประเภทสื่อ]./สาระสังเขปจาก
แหล่งที่มา.
ตัวอย่าง
ฉัตรชัย ชยาวุฒิคุณ. (2535). การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา
และการวัฒนธรรมจังหวัด เขตการศึกษา 7. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [ซีด-ี รอม]. สาระสังเขปจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงค์ศรี ราชมณี. (2553). การพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านจาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร [ซีด-ี รอม]. สาระสังเขปจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
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Locke, K. G. (1996). A High School Principle’s Instructional Leadership Behaviour and Its
Relationships to Special Education and Instruction. Master’s Thesis University of Akron
[CD-ROM]. Dissertation Abstract on disc AAC 96231175.

การพิมพ์รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
การพิมพ์รายการอ้างอิงมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. พิมพ์คาว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “บรรณานุกรม” กลางหน้ากระดาษโดยไม่ต้องขีด
เส้นใต้
2. แยกรายการการอ้างอิงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแยกประเภท
ของวัสดุสารนิเทศ ในแต่ละภาษาเรียงตามลาดับอักษรชื่อหรือนามสกุลของผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง
ถ้าวัสดุสารนิเทศนั้นไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
3. พิมพ์รายการอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย ถ้ามีรายการ
ที่จะต้องต่อในบรรทัดที่ 2 ให้ย่อบรรทัดใหม่ 7 ตัวอักษร พิมพ์ตรงกับตัวอักษรที่ 8 ของบรรทัดแรก
4. ถ้าชื่อผู้แต่งซ้ากัน ให้ขดี เส้นใต้ยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษรกากับด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
(.) พิมพ์รายการต่อไปตามลาดับ
5. การเว้นระยะหลังเครื่องหมายต่าง ๆ
มหัพภาค (.) เว้นหลังเครื่องหมาย 1 ระยะตัวอักษร
จุลภาค (,) เว้นหลังเครื่องหมาย 1 ระยะตัวอักษร
ทวิภาค (:) พิมพ์ตดิ ข้อความด้านหน้า หลังเครื่องหมาย เว้น 1 ระยะตัวอักษร

วิธีเรียงบรรณานุกรม
การเรียงบรรณานุกรมใช้หลักการเดียวกับการเรียงคาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยคาที่มตี ัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคาที่มรี ูปสระตามลาดับ
ตั้งแต่ กก-ฮฮ ดังนี้
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ
ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ
น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ
ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ส่วนคาที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลาดับตามรูปสระ ดังนี้
อะ
อัว
อัวะ อา
อา
อิ
อี
อึ
อื
อุ
อู
เอะ
เอ
เอาะ เอา
เอิน
เอีย
เอียะ
เอือ
เอือะ แอ
แอะ โอ
โอะ
ใอ
ไอ
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บทที่ 4
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของการวางแผน
การวิจัยที่ทาไว้อย่างมีระบบภายใต้การให้คาปรึกษาและการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
โดยมีจุดมุง่ หมาย ดังนี้
1. เป็นกรอบสาหรับนักศึกษาได้ทาวิทยานิพนธ์ตามแผนที่วางไว้อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้
ข้อค้นพบของปัญหาการวิจัย
2. เป็นข้อมูลสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและเสนอแนะปรับปรุง
แก้ไข
3. เป็นข้อมูลสาหรับคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้พิจารณา ซึ่งจะทา
ให้ตัดสินใจได้ตามเกณฑ์ในการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์ว่าสมควรอนุมัตหิ รือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ลักษณะของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ดี ี
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีหัวข้อครบถ้วนตามหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามคู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
2. มีความสอดคล้องระหว่างหัวข้อต่าง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย เป็นต้น
3. เขียนรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องตามหลักการ
4. เขียนข้อความที่ชัดเจน สื่อความหมายตรงกันระหว่างผูเ้ ขียนและผู้อ่าน
5. มีการออกแบบการวิจัย ตามหลักการออกแบบการวิจัยที่ดี
6. สามารถหาคาตอบได้ และเป็นเรื่องใหม่
7. ชื่อเรื่องอยู่ในขอบเขตของสาขาวิชาที่ศึกษา
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ส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องมีเนือ้ หาสาระเพียงพอที่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะใช้เป็นเอกสารในการพิจารณา สาหรับส่วนประกอบ
ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีดังนี้
1. ส่วนหน้า ได้แก่ ส่วนปก ประกอบด้วย ชื่อผูว้ ิจัย ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปริญญา สาขาวิชา ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คาสาคัญ และ Keyword ส่วนใน ประกอบด้วย สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบ
(ดูตัวอย่างในภาคผนวก)
2. ส่วนเนื้อหา ให้เขียนเนือ้ หาเป็น 3 บท ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมหิ ลัง
1.2 คาถามของการวิจัย
1.3 ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
1.5 ความสาคัญของการวิจัย
1.6 ขอบเขตของการวิจัย
1.7 กรอบแนวคิดของการวิจัย
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ
3.2.2 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บรรณานุกรม
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แนวทางในการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สาหรับแนวทางการเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ก็เหมือนกับแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อเรื่อง
การกาหนดชื่อเรื่อง มีหลักดังนี้
1. สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
2. มีความชัดเจน รัดกุม ประกอบด้วย ตัวแปรที่มคี วามสาคัญในการศึกษา
บ่งบอก ให้ทราบว่าศึกษาเรื่องใด กับใคร
3. ประกอบด้วย ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
คาสาคัญ
เป็นคาศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องของการวิจัย เพื่อใช้ในการสืบค้น เช่น ชื่อตัวแปร
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นพืน้ ฐาน เป็นต้น ควรระบุไม่เกิน 5 คา แต่ละคาจะมีความยาวเท่าไรก็ได้
แต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 75 ตัวอักษร
ภูมิหลัง
การเขียนภูมิหลังของการวิจัย มีหลักดังนี้
1. เขียนให้ทราบว่าปัญหาของการวิจัยคืออะไร ที่มาของปัญหาการวิจัย
ความสาคัญของปัญหาการวิจัย เหตุผลที่ผู้วจิ ัยเลือกปัญหาการวิจัย
2. เสนอแนวความคิดอย่างต่อเนื่อง สมเหตุสมผลอ้างอิงทฤษฎี หลักการ
หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นให้เห็นความสาคัญของประเด็นปัญหาการวิจัยที่ตอ้ งการจะศึกษา
ค้นหาคาตอบ
คาถามของการวิจัย
การเขียนคาถามของการวิจัย มีหลักดังนี้
1. เขียนในรูปประโยคคาถามให้ทราบว่าคาถามของการวิจัยคืออะไร ของใคร
ด้านใดบ้าง
2. เสนอคาถามการวิจัยเป็นรายข้อ
3. ประเด็นคาถามการวิจัยที่ตอ้ งการจะศึกษาค้นหาคาตอบ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการกาหนดความมุ่งหมายของการวิจัย มีหลักการเขียนดังนี้
1. ระบุหรือกาหนดให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ตอ้ งการมุง่ ศึกษาหาคาตอบ โดยกาหนด
ความต้องการ ว่าจะศึกษาอะไร ของใคร ในด้านใด
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2. เขียนให้มีทิศทางหรือแนวทางที่จะศึกษา ซึ่งอาจจะกาหนดในลักษณะ
ของการศึกษา หรือเพื่อเปรียบเทียบ (Comparison) หรือเพื่อหาความสัมพันธ์ (Relationship)
3. เขียนให้ชัดเจน ตรงประเด็นและครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการศึกษา
4. เขียนให้อยู่ในขอบเขตของคาถามการวิจัย
5. ต้องสามารถหาคาตอบได้
6. ถ้าความมุง่ หมายของการวิจัยมีหลายข้อให้เรียงลาดับตามความสาคัญ
7. ขึน้ ต้นด้วยคาว่า “เพื่อ”
สมมติฐานของการวิจัย
เป็นการคาดคะเนคาตอบของคาถามการวิจัยไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล
โดยมีหลักการเขียนที่สาคัญ ดังนี้
1. สอดคล้องกับคาถามการวิจัยและความมุ่งหมายของการวิจัย
2. สมเหตุสมผลโดยมีทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการกาหนด
สมมติฐานของการวิจัย
3. สามารถหาข้อมูลมาทดสอบได้
4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
5. ใช้ภาษาที่ชัดเจน รัดกุม
ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์บางเรื่องไม่ต้องมีสมมติฐานของการวิจัยก็ได้ เช่น
การวิจัยเชิงสารวจในบางเรื่อง
ความสาคัญของการวิจัย
ในหัวข้อนีจ้ ะแสดงให้ทราบถึงคุณค่าและความสาคัญของเรื่องที่ทาการวิจัย
โดยทั่วไปเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ช่วยเพิ่มพูนความรูใ้ หม่ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะนาไปสู่
การตัง้ ทฤษฎี สูตร กฎ ต่าง ๆ
2. ทาให้ได้ความรู้ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ด้านต่าง ๆ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการกาหนดขอบเขตของการวิจัย มีหลักดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ความหมายของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
2. เป็นการกาหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา
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3. ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ควรกาหนดระยะเวลา และสถานที่
ในการทดลองด้วย
กรอบแนวคิดของการวิจัย
เป็นการเขียนให้เห็นถึงแนวความคิดหรือทฤษฎีที่นามากาหนดในกระบวนการวิจัย
และเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทาวิจัย เช่น ตัวแปรต้นคืออะไร ตัวแปรตาม
คืออะไร โดยการนาเสนอในลักษณะไดอะแกรม (Diagram)
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในหัวข้อนีผ้ วู้ ิจัยจะกาหนดความหมายของคา กลุ่มคาหรือวลีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
เช่น คาที่เป็นตัวแปร ให้มคี วามหมายที่ชัดเจนขึน้ ทาให้ผอู้ ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีความเข้าใจ
ในความหมายของคาศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย ควรเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นการแสดงผลของการค้นคว้า
เอกสารเกี่ยวกับหลักการแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ
ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาหรับหลักการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1. มีการเขียนนาในตอนแรกว่า ในส่วนนี้จะนาเสนอเป็นกี่ตอน แต่ละตอนเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร
2. สิ่งที่นาเสนอควรสอดคล้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย หรือตามลักษณะของตัวแปร
ที่ทาการศึกษา
3. ผูว้ ิจัยควรเขียนสรุปเนือ้ หาแต่ละตอนให้มคี วามสอดคล้องสัมพันธ์กันกับเนือ้ หา
ที่นาเสนอ
4. ควรเสนอหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัยก่อน
แล้วจึงนาเสนอรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนแบบสังเคราะห์ไม่ใช่นาข้อความหรือผลงานวิจัย
แต่ละเรื่องมาเรียงต่อกัน
5. ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรเขียนให้นาไปสู่ประเด็นการกาหนดปัญหา
การวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ในการนาเสนอวิธีดาเนินการวิจัยส่วนมากจะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ประชากร โดยกาหนดว่าประชากรคือใคร มีจานวนเท่าไรในปี พ.ศ.
หรือปีการศึกษาใด
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นการกาหนดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างคือใคร มีจานวนเท่าไร ในปี พ.ศ. หรือปีการศึกษากาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
2.2 การสุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการสุม่ ตัวอย่าง
2.3 ตารางแสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ตามความเหมาะสม)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยระบุเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
3.1 เครื่องมือมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
3.2 วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในหัวข้อนีจ้ ะเป็นการกาหนดว่าผูว้ ิจัยดาเนินการ
เก็บรวบรวมโดยวิธีใด มีขนั้ ตอนอย่างไร
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อนีเ้ ป็นการบอกถึงวิธีที่ผู้วจิ ัยนาข้อมูล
มาวิเคราะห์รวมทั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การหาค่าร้อยละ หาค่ามัชฌิมาเลขคณิต
การทดสอบโดยใช้ F-test เป็นต้น
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
วิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในรายละเอียดต่อไปนี้ เป็นหัวข้อหลักที่สาคัญ
เมื่อไปดาเนินวิธีการออกแบบการวิจัย ก็สามารถเขียนหัวข้อวิธีดาเนินการวิจัย คล้ายคลึงกับหลักการ
วิธีดาเนินการวิจัยในแบบเชิงปริมาณ
องค์ประกอบในการดาเนินการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่สาคัญมี ดังนี้
(ชาย โพธิสติ า, 2552)
1. คาถามสาหรับการวิจัย (Research Questions)
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ คาถามการวิจัยเป็นองค์ประกอบที่สาคัญมาก
เป็นศูนย์กลางของการออกแบบการวิจัย หมายถึง สิ่งที่นักวิจัยต้องการหาคาตอบ ต้องการรู้ พยายาม
จะตอบคาถามอะไรบ้าง และคาถามเหล่านั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร
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2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose)
เป้าหมายการวิจัยคือสิ่งที่ต้องการจะทาเพื่อบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรตอบคาถามดังนี้ เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยคืออะไร มีประเด็น
อะไรบ้างที่ต้องทาความเข้าใจ ประเด็นเหล่านั้นมีความสาคัญอย่างไร ทาไมต้องทาวิจัยเรื่องนั้น เหตุผล
ที่ตอ้ งทาวิจัย คุณค่าของการวิจัยเรื่องนัน้ ทั้งเชิงวิชาการและนโยบาย
3. แนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) หมายถึง มุมมอง
หรือกรอบมโนทัศน์ เพื่อตอบคาถามการวิจัย ในแนวคิดการวิจัยมักจะมีคาถามเพื่อเป็นตัวช่วย
ในการเขียนกรอบแนวคิด ดังนี้
1) ปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่จะศึกษานั้นน่าจะเป็นอย่างไร
2) มีทฤษฎี ข้อค้นพบ ที่จะเป็นกรอบแนวคิด เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา
ของผู้วจิ ัยอะไรบ้าง
3) มีการศึกษา/ผลการศึกษา ในเบือ้ งต้นที่จะนามาใช้ในกรอบแนวคิด
หรือไม่
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ได้มาจาก 4 ทาง คือ 1) จากประสบการณ์ส่วนตัวของผูศ้ กึ ษา 2) จากการทบทวนทฤษฎีหรือการวิจัย
ที่มกี ารศึกษาไว้แล้ว 3) จากการศึกษานาร่อง และ 4) จากการวิเคราะห์สังเคราะห์งานของผูว้ ิจัย
5. วิธีการศึกษา (Methods) เป็นการใช้แนวทางในการศึกษา (Approach)
และเทคนิคการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง
การออกแบบวิธีการศึกษา มีขอ้ ควรพิจารณา 4 ประการ คือ
1) ความมุง่ หมายการวิจัยสัมพันธ์กับประชากรที่จะทาวิจัย 2) การเลือกพืน้ ที่และประชากรที่จะศึกษา
3) วิธีการเก็บข้อมูล 4) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
6. ความถูกต้องตรงประเด็นของผลการศึกษา (Validity)
ความถูกต้องตรงประเด็น ในการวิจัย หมายถึง คุณสมบัติของผลผลิต
การวิจัยอยู่ในรูปของข้อค้นพบ คาอธิบาย ข้อสรุป การตีความหรือแนวคิดทฤษฎี ว่าถูกต้อง มีเหตุมีผล
สามารถอธิบายด้วยเหตุผล ถูกต้องและเป็นจริงในทางตรรกะ (Maxwell, 1996) มีหลักฐานสนับสนุน
ที่เป็นรูปธรรม มั่นคง น่าเชื่อถือ
ความถูกต้องตรงประเด็น จาแนกได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้ (Maxwell, 1996)
1) ความถูกต้องตรงประเด็นในการพรรณนา นักวิจัยบอกเล่า
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด
2) ความถูกต้องตรงประเด็นในการตีความข้อมูล
3) ความถูกต้องตรงประเด็นในการนาผลไปใช้กับที่อ่นื เวลาอื่น
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3. การวิจัยและพัฒนา
วิทยานิพนธ์เรื่อง.................................................................................................
เป็นการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) แบ่งการดาเนินการ
ออกเป็น ... ระยะ ..... ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของ....................................................................
ในระยะนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของ...................................................
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ....................
.............................................................ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่...........................................................
………………………………………. เพื่อให้ได้องค์ประกอบของ...........................................................................
ขั้นตอนที่ 2 ประมวลความคิดเห็นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. นาข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของ....................................
............................ เสนอต่อกลุ่มเป้าหมายซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน .... คน โดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณาและ
กาหนดเกณฑ์การเลือก คือ.................................................................................................................
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.............................................................
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย........................
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล.................................................................
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การตัดสิน......................................
ในระยะที่ 1 นีจ้ ะได้องค์ประกอบของ...............................................................
....................................................................เพือ่ นาไปสร้างและพัฒนา................................................
............................................ในระยะต่อไป
บรรณานุกรม
ในการจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้องจัดทาบรรณานุกรมเพื่อนาเสนอข้อมูล
รายการอ้างอิงต่าง ๆ ตามรูปแบบที่กาหนด

บทที่ 5
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์มสี ่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบ
เนือ้ เรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย สาหรับรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ มีดังนี้

ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนประกอบตอนต้นของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ เรียงลาดับตั้งแต่ปกนอกถึง
ส่วนประกอบสุดท้ายก่อนถึงส่วนเนื้อเรื่อง สาหรับรายละเอียดของแต่สว่ น ดังนี้
1. ปกนอก เป็นส่วนที่ใช้หุ้มวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาจะต้องดาเนินการเย็บเล่ม
และทาปกเมื่อวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ปกนอกเล่มต้องเป็นปกแข็งหุม้ แลกซีน สีเขียว มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขนาด 1.5 นิว้ ตัวอักษรบนปกนอกให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง
1.2 ข้อความบนแผ่นปกนอกวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ใช้ขนาดอักษร 18 พอยท์ ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ ถ้าข้อความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้ขนึ้ บรรทัดใหม่ในลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ ()
และจัดแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ
1.2.2 ชื่อผู้วจิ ัย ให้ระบุเป็นชื่อ ชื่อสกุล ไม่ต้องมีคานาหน้า ยกเว้นกรณีมียศ
บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม)
1.2.3 ระบุข้อความว่า เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปริญญาใด สาขาวิชาใด
1.2.4 เดือน และปี พ.ศ. ทีส่ อบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติ
1.2.5 ระบุคาว่า ลิขสิทธิเ์ ป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. สันปก ขอบสันปกวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
2.2 ชื่อและชื่อสกุล ของนักศึกษา โดยไม่ต้องมีคานาหน้าชื่อ ยกเว้นกรณีมยี ศ
บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม)
2.3 ปีที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติ ต้องตรงกันกับปกนอก
3. หน้าปกใน ประกอบด้วย หน้าปกในที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์
ข้อความต่าง ๆ เช่นเดียวกับปกนอกของวิทยานิพนธ์ แต่ต้องไม่มตี รามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข)
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4. หน้าอนุมัติ ให้มีขอ้ ความและรูปแบบฉบับตามตัวอย่างที่ปรากฏในภาคผนวก ข
ในส่วนนีเ้ ป็นเอกสารรับรองว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ (เว้นระยะขอบ บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา 1 นิว้ หรือ 2.54 ซม. ขนาดอักษร 14 Point)
5. หน้าประกาศคุณูปการ เป็นส่วนที่ผู้วจิ ัยกล่าวแสดงคาขอบคุณผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในการทาวิทยานิพนธ์ ขอบคุณสถาบันหรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านข้อมูล ให้ลงชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ไว้ท้ายข้อความด้วย (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข)
6. หน้าบทคัดย่อ ให้พิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยก่อนและหน้าถัดไปเป็นบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ (Abstract) มีสว่ นประกอบ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุตาแหน่งทางวิชาการและคานาหน้า (ถ้ามี) ระบุชื่อปริญญาที่ได้รับ
ชื่อสถาบัน และปีที่พิมพ์ ใช้ปี พ.ศ. ตรงกับปกนอก (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข)
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบทคัดย่อ เป็นส่วนที่กล่าวถึงสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย ความมุ่งหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย (ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย) และผลการวิจัย ต้องเขียนคาสาคัญ (Keywords) ในตอนท้าย
ของบทคัดย่อ ความยาวของบทคัดย่อประมาณ 150 ถึง 250 คา และต้องไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4
̅ , S.D.
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ควรมีลักษณะชัดเจน กะทัดรัด การเขียนค่าสถิตพิ ื้นฐาน เช่น X
ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
7. สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงให้ทราบถึง ลาดับหน้าของเนื้อหาเรื่องต่าง ๆ ที่มอี ยู่ใน
วิทยานิพนธ์แต่ละบท แต่ละเรื่องเริ่มต้นจากหน้าใด ช่วยให้ความสะดวกในการค้นหาเรื่องหรือบทที่
ต้องการ (ดูตวั อย่างในภาคผนวก ข)
8. บัญชีตาราง เป็นส่วนที่แสดงลาดับหน้าของตารางทั้งหมดที่มอี ยู่ในวิทยานิพนธ์
รวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย (ดูตวั อย่างในภาคผนวก ข)
9. บัญชีภาพประกอบ ในกรณีที่วทิ ยานิพนธ์มีภาพประกอบ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แสดง
ลาดับหน้าของภาพประกอบซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ที่มอี ยู่
ทั้งหมดในวิทยานิพนธ์นนั้ ว่าอยู่ที่หน้าใด ลาดับที่ของภาพประกอบ และชื่อของภาพประกอบจะต้องตรง
กับที่ให้ในเนือ้ หา (ดูตวั อย่างในภาคผนวก ข)
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ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
ส่วนนี้เป็นส่วนที่สาคัญของวิทยานิพนธ์มที ั้งหมด 5 บท ประกอบด้วย บทนา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สาหรับรายละเอียดแต่ละส่วน มีดังนี้
บทที่ 1 บทนา การเขียนบทนาจะมีหัวข้อที่เขียนในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียด
เหมือนกับหลักการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 เพียงแต่ผู้เขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์นาหัวข้อต่าง ๆ ในบทนามาเขียนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนีจ้ ะนาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่เขียนไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์มาเขียนขึน้ ใหม่ให้ดีข้ึนโดยการค้นคว้าเพิ่มเติม ส่วนหลักการเขียน
ดังรายละเอียดในบทที่ 2
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย สาหรับวิธีดาเนินการวิจัยได้กาหนดไว้แล้วในเค้าโครง
เพื่อทาการวิจัย ดังนัน้ การเขียนวิธีดาเนินการวิจัยให้นาวิธีดาเนินการวิจัยที่เขียนไว้ในเค้าโครงเพื่อทา
การวิจัยมาเขียนเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นตามวิธีดาเนินการวิจัยจริง เช่น ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมา เป็นต้น
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์หรือคาย่อที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(มีหรือไม่มกี ็ได้)
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 3 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนที่ 4 การแปลผลหรือตีความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลักในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. จัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอเป็นตอน ๆ โดยยึดความมุง่ หมายของการวิจัย
เป็นหลัก โดยทั่วไปจะนาเสนอตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตอนต่อไปก็จาแนกตาม
ความมุง่ หมายของการวิจัย
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในข้อ 1 โดยสามารถ
นาเสนอได้หลายลักษณะ ได้แก่
2.1 เสนอเป็นบทความหรือบรรยาย การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมักใช้กับ
ข้อมูลที่มตี ัวเลขไม่มากนัก
2.2 เสนอเป็นแบบบรรยายกึ่งตาราง วิธีนจี้ ะคล้ายกับการเสนอเป็นบทความ
เพียงแต่มีตัวเลขไม่มากนัก
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2.3 การเสนอแบบตาราง วิธีนีจ้ ะนาเสนอด้วยตารางและการบรรยายลักษณะ
ของตาราง ประกอบด้วย
2.3.1 หมายเลขตารางและชื่อตาราง
2.3.2 ข้อมูลในตาราง
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในบทนีเ้ ป็นส่วนที่ผู้ทาวิทยานิพนธ์
สรุปการทาวิจัยเริ่มแรกตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยมุ่งให้ผู้อ่านทราบอย่างน้อย 4 ประเด็น ได้แก่
1. สรุปความมุ่งหมายของการวิจัยและวิธีการดาเนินการวิจัย ในส่วนนีจ้ ะเป็นการสรุป
เกีย่ วกับความมุง่ หมายของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยเขียนเป็นข้อความต่อเนื่องกัน
2. สรุปผลการวิจัย ในส่วนนีจ้ ะเป็นการสรุปผลตามความมุง่ หมายของการวิจัย
โดยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 มาสรุป
3. การอภิปรายผล ในส่วนนีจ้ ะเป็นการนาการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลการวิจัย
มาอภิปรายว่าเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยนาทฤษฎี เอกสาร ผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายประกอบ ซึ่งบางครัง้ อาจใช้ความเห็นเหตุผลของผูว้ ิจัยมาอภิปราย ประกอบด้วย
อย่างมีหลักการ การอภิปรายผลนีเ้ ป็นการนาเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อทาให้ผลการวิจัยชัดเจนขึน้
4. ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ในส่วนนีจ้ ะมีความเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อหรือความสาคัญของการวิจัยในบทที่ 1 โดยนาเสนอในลักษณะที่วา่ ผูเ้ กี่ยวข้อง จะนาข้อค้นพบ
จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในส่วนนีจ้ ะเป็นการเสนอว่าผูท้ ี่ศึกษา
เพิ่มเติมต่อในเรื่องที่วิจัย ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง ควรขยายขอบเขตของการวิจัยออกไป
อย่างไร

ส่วนประกอบตอนท้าย
ในส่วนนีจ้ ะประกอบด้วย
1. บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง การเขียนรายการอ้างอิง ให้ศกึ ษารายละเอียด
ในบทที่ 3
2. ภาคผนวก เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากบรรณานุกรม โดยเป็นแหล่งให้ข้อมูลรายละเอียด
เพื่อแสดงว่าวิทยานิพนธ์มีคุณภาพ เช่น สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลที่แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นอกจากนีอ้ าจเป็นตารางต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใส่ไว้ในบทที่ 4 ภาพประกอบ เช่น ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในการวิจัย (ในกรณีเป็นวิทยานิพนธ์ที่ทาการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง
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การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม หรือการวิจัยและ
พัฒนา) การพิมพ์ภาคผนวก ต้องมีหน้าบอกตอนอยู่ด้านหน้า โดยพิมพ์คาว่า “ภาคผนวก” ไว้กลาง
หน้ากระดาษ พร้อมชื่อเรื่อง หากภาคผนวกมีหลายเรื่อง ควรเรียงและจัดลาดับตามตัวอักษร เช่น
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข เป็นต้น และให้มีหน้าบอกตอนอยู่ด้านหน้าทุกเรื่องไปพร้อมชื่อเรื่องนัน้ ๆ
3. ประวัติย่อของผู้วิจัย เป็นการเสนอประวัติโดยย่อของผู้วจิ ัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
สกุล พร้อมคานาหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม) ก็ให้ใส่ไว้ดว้ ย พร้อมทั้ง วัน เดือน ปีเกิด สถานที่อยู่ปัจจุบัน ตาแหน่ง
หน้าที่การงานปัจจุบัน สถานที่ทางานปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึน้ ไป ถึงการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ สถานศึกษา และ พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษาจริง
ประวัติการทางาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน โดยใส่ พ.ศ. เริ่มต้นที่ได้รับตาแหน่ง
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บทที่ 6
การประเมินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
การประเมินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้

กรอบการประเมินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
การประเมินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีกรอบการประเมิน ดังนี้
สัดส่วน
ช่วงการประเมิน
สิ่งประเมิน
ของคะแนน
เครื่องมือประเมิน
(ร้อยละ)
1. ก่อนดาเนิน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
100
แบบประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การวิจัย
และการสอบเค้าโครง
และการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
2. ระหว่าง
การปฏิบัตติ ามแผน
100
แบบประเมินการปฏิบัติตาม
ดาเนินการวิจัย
การวิจัย และการ
แผนการวิจัย และการนาเสนอ
นาเสนอความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า
3. หลังดาเนิน
การวิจัยเสร็จสิ้น

1. รายงานวิทยานิพนธ์
และการสอบปากเปล่า
ป้องกันวิทยานิพนธ์
2. บทความวิจัย

100

100

ประมวลผลรวมทั้ง 3 ช่วง

แบบประเมินรายงาน
วิทยานิพนธ์ บทความวิจัยและ
การสอบปากเปล่าป้องกัน
วิทยานิพนธ์
แบบประเมินผลสรุป
การทาวิทยานิพนธ์

ผู้ประเมิน
คณะกรรมการ
สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
ประธานและ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
คณะกรรมการ
สอบปากเปล่า
ป้องกัน
วิทยานิพนธ์
ประธาน
หลักสูตรร่วมกับ
ประธานและ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ลงนามรับรอง
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คาชี้แจงประกอบการประเมินการทาวิทยานิพนธ์
1. การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย
สิ่งประเมิน : เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นักศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และแผนปฏิบัติการวิจัย (ระบุไว้ในภาคผนวก)
1.2 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทุกคนประเมินให้คะแนนตามแบบประเมิน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1.3 ประธานคณะกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สรุปผลการประเมิน ลงในส่วนท้าย
ของแบบประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จากนั้นส่งผลการประเมิน
ทั้งหมดไปยังประธานหลักสูตร
2. การประเมินระหว่างดาเนินการวิจัย
สิ่งประเมิน : การปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการนาเสนอความก้าวหน้า
มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 นาเสนอผลการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งที่ 2 นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (บทที่ 4)
ครั้งที่ 3 นาเสนอรายงานการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)
ครั้งที่ 4 นาเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนประเมินให้คะแนนตามแบบประเมิน
การปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการนาเสนอความก้าวหน้า
2.3 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สรุปผลการประเมินลงในส่วนท้าย
ของแบบประเมินการปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการนาเสนอความก้าวหน้า จากนั้นส่งผลการประเมิน
ทั้งหมดไปยังประธานหลักสูตร
3. การประเมินหลังการดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
สิ่งประเมิน : รายงานวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์
และบทความวิจัยมีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 นักศึกษาจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย (แยกส่วนจากรายงาน
วิทยานิพนธ์)
3.2 คณะกรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกคนประเมินให้คะแนน
ตามแบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ์
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3.3 ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์สรุปผลการประเมิน
ลงในส่วนท้ายของแบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ์ จากนั้นส่งผลการประเมินทั้งหมดไปยังประธาน
หลักสูตร
4. การประเมินผลสรุปการทาวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ประธานหลักสูตร สรุปผลการประเมินการทาวิทยานิพนธ์ลงในแบบประเมินสรุป
การทาวิทยานิพนธ์
4.2 ประธานหลักสูตร และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามรับรอง
ผลการประเมิน จากนั้นส่งไปยังสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
5. การตรวจบทความวิจัยเพื่อส่งตีพมิ พ์วารสาร
5.1 นักศึกษายื่นบทความวิจัยให้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตร
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของบทความ
5.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตรให้คาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก้ไข
5.3 นักศึกษาแก้ไขตามคาแนะนาแล้วส่งกลับให้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ประธานหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง
5.4 เมื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าบทความวิจัย
มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงลงนามในใบรับรองให้นาบทความดังกล่าว ไปลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การตีพมิ พ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์
เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 4 การตีพมิ พ์ บทความเพื่อสาเร็จการศึกษา
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556)
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แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล…………………………...................................................………… รหัสนักศึกษา….….…….....….....………
สาขาวิชา…………………………………..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...............................................................................................................
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.............................................................................................................
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.............................................................................................................
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
2. ดาเนินการวิจัย และนาเสนอความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1 นาเสนอผลการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งที่ 2 นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(บทที่ 4)
ครั้งที่ 3 นาเสนอรายงานการสรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)
ครั้งที่ 4 นาเสนอรายงานวิทยานิพนธ์
(ฉบับสมบูรณ์)
3. สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ช่วงเวลา (วัน เดือน ปี)

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................................
(…………….……………...…………………….)
นักศึกษา
ลงชื่อ.......................................................
(……………....………………………………….)
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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แบบประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
จากนั้นประเมินให้คะแนนตามรายการประเมินที่กาหนดให้
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล……………….................................…....…….........…….... รหัสนักศึกษา…...….................………………
สาขาวิชา………………....................…………….........................….. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายการประเมิน
1. หัวข้อวิจัย โดยพิจารณาในประเด็นดังนี้
กะทัดรัด ชัดเจน ตรงประเด็น สามารถสื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนัน้
อย่างชัดเจน น่าสนใจ ไม่ซาซ้
้ อน และมีคุณค่าต่อการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. บทที่ 1 บทนา โดยพิจารณาในประเด็นดังนี้
1. เขียนภูมหิ ลังได้เหมาะสม เชื่อมโยงแต่ละย่อหน้าได้ดี
2. เขียนปัญหาการวิจัย ความมุง่ หมายของการวิจัย ความสาคัญของการวิจัย
และ/หรือสมมติฐานการวิจัยได้ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกัน และสอดคล้อง
กับหัวข้อวิจัย
3. กาหนดขอบเขตของการวิจัยได้ชัดเจน เหมาะสม มีความสมเหตุสมผล
ของการจากัดขอบเขตของการวิจัยดังกล่าว
4. เขียนกรอบความคิดของการวิจัยได้ชัดเจน เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของตัวแปร หรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสาคัญที่ผู้วจิ ัยต้องการศึกษา
5. ระบุ และเขียนนิยามศัพท์เฉพาะได้เหมาะสม ชัดเจนครอบคลุมทุกตัวแปร
ของการวิจัย รวมทั้งคาศัพท์อื่น ๆ ที่จาเป็น
3. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
หัวข้อต่าง ๆ ที่ศึกษาครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และจัดลาดับ
เรื่องได้ดี รวมทั้งมีความถูกต้อง เหมาะสมในการบันทึก เรียบเรียงสรุป และอ้างอิง

คะแนน
เต็ม
5

25

20

คะแนน
ที่ได้
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4. บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. เลือกใช้วิธีการวิจัยได้เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมกับวิธีการวิจัย
ที่ใช้
3. เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุการสร้างและการหาคุณภาพอย่างเหมาะสม
4. ระบุวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งสถิตทิ ี่ใช้ ได้เหมาะสม
กับปัญหาการวิจัย และลักษณะข้อมูล
5. รูปแบบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
มีความถูกต้องและเหมาะสมทั้งในรูปแบบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การใช้ภาษา
การวรรคตอน การย่อหน้า การสะกดคา การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการการอ้างอิง
การนาเสนอด้วยตาราง และภาพประกอบ
6. การนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
นาเสนอได้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้วธิ ีการและสื่อประกอบที่เหมาะสม
รวมทั้งตอบคาถามต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และถูกต้องตามหลักวิชาการ
7. แผนปฏิบัตกิ ารวิจัย โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
ระบุขนั้ ตอนการทาวิจัย ช่วงเวลา และผลผลิตในแต่ละขัน้ ตอน รวมทั้งกาหนด
การนาเสนอความก้าวหน้าแต่ละครัง้ อย่างชัดเจนและเหมาะสม
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
25

10

10

5

100

คะแนน
ที่ได้
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ผลการตัดสิน และข้อเสนอแนะ
 ผ่าน (คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ ไป) โดยให้มปี รับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
………………………………………………………………………………………......…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ไม่ผ่าน (คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 70)

ลงชื่อ………………………….……..…………...……......
(……………………………………………………….)
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
คะแนนจากคณะกรรมการแต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย
สาหรับประธานคณะกรรมการสอบ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 เฉลี่ย

ลงชื่อ………………………….……..…………...……......
(……………………………………………………….)
ประธานคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
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แบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย
และการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณารายงานวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา จากนั้นประเมินให้คะแนนตามรายการประเมินที่กาหนดให้
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล……………….................................…....…….........…….... รหัสนักศึกษา…...….................………………
สาขาวิชา………………....................…………….........................…… มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายการประเมิน
1. บทนา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และวิธีดาเนินการวิจัย
โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. เขียนได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และเป็นไปตาม
เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือยืดหยุน่ บ้างตามเหตุผลที่สมควร
2. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน
และเหมาะสม
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีการที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับความมุง่ หมายของการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เหมาะสม ชัดเจน น่าสนใจ และจัดลาดับ
การนาเสนอได้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ความคิดหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยสนับสนุนอย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. ให้ขอ้ เสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ได้ชัดเจน และมีความเป็นไปได้
2. เขียนประเด็นเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไปได้เหมาะสม และน่าสนใจ

คะแนน
เต็ม
20

20

20

คะแนน
ที่ได้
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4. รูปแบบการเขียนรายงาน โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
มีความถูกต้องและเหมาะสมทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ การใช้ภาษา
การวรรคตอน การย่อหน้า การสะกดคา การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการการอ้างอิง
การนาเสนอด้วยตาราง และภาพประกอบ
5. การนาเสนอในการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณา
ในประเด็น ดังนี้
นาเสนอได้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้วธิ ีการและสื่อประกอบที่เหมาะสม
รวมทั้งตอบคาถามต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และถูกต้องตามหลักวิชาการ
6. คุณค่าและการนาผลการวิจัยไปใช้ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
ผลการวิจัยมีคณ
ุ ค่าในแง่เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวงวิชาการ และ/หรือมีคุณค่า
ต่อองค์กรท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อนักวิจัย
และคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย
7. บทความวิจัย โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. เขียนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัยได้ชัดเจน ถูกต้อง
และเหมาะสม
2. ใช้ภาษาในการเรียบเรียง การสรุปความได้ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ได้ใจความ
สมบูรณ์ และมีความยาวของบทความที่เหมาะสม
3. เป็นประโยชน์ทางวิชาการ สามารถนาไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
10

10

10

10

100

คะแนน
ที่ได้
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ผลการตัดสิน และข้อเสนอแนะ
 ผ่าน (คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ ไป) โดยให้มปี รับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
………………………………………………………………………………………......…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ไม่ผ่าน (คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 70)

ลงชื่อ………………………….……..…………...……......
(……………………………………………………….)
กรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์
คะแนนจากคณะกรรมการแต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย
สาหรับประธานคณะกรรมการสอบ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 เฉลี่ย

ลงชื่อ………………………….……..…………...……......
(……………………………………………………….)
ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์
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แบบประเมินการปฏิบัติตามแผนการวิจัย
และการนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาการปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการนาเสนอความก้าวหน้า
ในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจากนั้นประเมินให้คะแนนตามรายการประเมินที่กาหนดให้
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล……………….................................…....…….........…….... รหัสนักศึกษา…...….................………………
สาขาวิชา………………....................…………….........................…… มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายการประเมิน
1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
มีการนาเสนอผลการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตามแผนการวิจัยที่วางไว้ (ยืดหยุน่ ได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือ
2. รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 2
มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (บทที่ 4) ตามแผนการวิจัยที่วางไว้
(ยืดหยุ่นได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 3
มีการนาเสนอรายงานการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)
ตามแผนการวิจัยที่วางไว้ (ยืดหยุน่ ได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คะแนน
เต็ม
20

20

20

คะแนน
ที่ได้

80
รายการประเมิน
4. รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 4
มีการนาเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) ตามแผนการวิจัยที่วางไว้
(ยืดหยุ่นได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5. ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการทางาน
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้

20
100

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ลงชื่อ………………....………......………………….…
(……………………………………………......)
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาหรับประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คะแนนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
เฉลี่ย

ลงชื่อ………………....………......………………….…
(……………………………………………......)
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

81

แบบประเมินผลสรุปการทาวิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล…………………………...................................................……… รหัสนักศึกษา….….……......….....…………
สาขาวิชา…………………………………................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...............................................................................................................
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.............................................................................................................
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.............................................................................................................
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
100
2. การปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการนาเสนอความก้าวหน้า
100
3. รายงานวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการสอบปากเปล่า
ป้องกันวิทยานิพนธ์
100
รวมทั้ง 3 รายการ
300
คะแนนเฉลี่ย
100
เกณฑ์ตัดสิน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
90–100
ผ่านในระดับดีเยี่ยม (Ex)
80–89
ผ่านในระดับดี (G)
60–79
ผ่าน (P)
ต่ากว่า 60
ไม่ผา่ น (F)
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ............................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(………..........………....……………………….)
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
........../................./..............

ลงชื่อ...........................................................
(………...……..................……………………….)
ประธานหลักสูตร.........................................
........../................./..............

84
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วิทยานิพนธ์
ของ
จิระศักดิ์ สร้อยคา

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2562
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างหน้าปกทีม่ ยี ศ ฐานันดรศักดิ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการที่ดกี ับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านการช่วยเหลือประชาชน ของเจ้าหน้าที่ตารวจกองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 236 อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วิทยานิพนธ์
ของ
ร้อยตารวจโทราชิต อนนทสีหา

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาเอก)
18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง, ถ้าข้อความยาว
มากกว่า 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ในลักษณะ
สามเหลี่ยมหัวกลับ () และจัดแบ่งข้อความ
แต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ

(ความสูง 1.5 นิ้ว)
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ไม่ตอ้ งมีคานาหน้า ยกเว้นกรณีมียศ บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม)

BY
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(เว้นระยะห่างเท่ากัน)

18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง
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ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาโท)

(ขอบบน 1.5 นิ้ว)

18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง, ถ้าข้อความยาว
มากกว่า 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ในลักษณะ
สามเหลี่ยมหัวกลับ () และจัดแบ่งข้อความ
แต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ
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ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (ระดับปริญญาเอก-โท)
18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง, ข้อความเดียวกัน
กับหน้าปก แต่ไม่ใส่ตรามหาวิทยาลัย

(ขอบบน 1.5 นิ้ว)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่ตอ้ งมีคานาหน้า ยกเว้นกรณีมียศ บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม)

วิทยานิพนธ์
ของ
จิระศักดิ์ สร้อยคา

(เว้นระยะห่างเท่ากัน)

18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2562
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยานิพนธ์
ของ
จิระศักดิ์ สร้อยคา

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2562
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างหน้าปกในทีม่ ียศ ฐานันดรศักดิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการที่ดกี ับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านการช่วยเหลือประชาชน ของเจ้าหน้าที่ตารวจกองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 236 อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วิทยานิพนธ์
ของ
ร้อยตารวจโทราชิต อนนทสีหา

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ธันวาคม 2558
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาเอก)
18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง, ข้อความเดียวกัน
กับหน้าปก แต่ไม่ใส่ตรามหาวิทยาลัย

(ขอบบน 1.5 นิ้ว)
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ไม่ตอ้ งมีคานาหน้า ยกเว้นกรณีมียศ บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม)

BY
JIRASAK SPOYKHAM

(เว้นระยะห่างเท่ากัน)

18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง
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ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาโท)
(ขอบบน 1.5 นิ้ว)

18 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง, ข้อความเดียวกัน
กับหน้าปก แต่ไม่ใส่ตรามหาวิทยาลัย
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ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม)

BY
ACTING LIEUTENANT WORANAT CHOMPUYUN

(เว้นระยะห่างเท่ากัน)
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รูปแบบหน้าอนุมัติ (กรณีประธานสอบเป็นบุคคลภายนอก)

(ความสูง 1.5 นิ้ว)

14 pt., ตัวหนา, จัดกึ่งกลาง

14 pt., ตัวธรรมดา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ห่าง 1.3 นิ้ว)

ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(แนวเดียวกัน)
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ในระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุมัทนา หาญสุริย์

(ตาแหน่งของประธานสอบ)

ไม่ตอ้ งมีคานาหน้า ยกเว้นกรณีมียศ บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนคาเต็ม)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

................................................................ ประธานกรรมการสอบ …………………......................…………………… กรรมการสอบและ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี) และผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์) ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
………………….......................………………….. กรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร) แต่งตัง้ เพิ่มเติม
(กึ่งกลางกระดาษ)
(อยู่ทางซ้าย)

…………………....................……………………. กรรมการสอบและ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ) กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

…………………..................……....………………… กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์) แต่งตัง้ เพิ่มเติม

(อยู่ทางขวา)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

…………………..................………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร)
ประธานหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

………………….....................………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล)
ผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(วัน เดือน ปีที่สอบจบ)
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ใบรับรองวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ในระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์

สุมัทนา หาญสุริย์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

................................................................ ประธานกรรมการสอบ …………………......................…………………… กรรมการสอบและ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี) และผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์) ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
………………….......................………………….. กรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร) แต่งตัง้ เพิ่มเติม

…………………....................……………………. กรรมการสอบและ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ) กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

…………………..................……....………………… กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์) แต่งตัง้ เพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

…………………..................………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร)
ประธานหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

………………….....................………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล)
ผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
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รูปแบบหน้าอนุมัติ (กรณีประธานสอบเป็นบุคคลภายใน ระดับปริญญาโท)
(ความสูง 1.5 นิ้ว)

14 pt., ตัวหนา, จัดกึ่งกลาง

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

(แนวเดียวกัน)
14 pt., ตัวธรรมดา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
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วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือมาโดยตลอด
จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ กาจัดภัย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คาแนะนา
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผู้วจิ ัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ ที่น้ี และผูว้ ิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านที่ให้ความรู้
คาแนะนาและความช่วยเหลือด้วยดี
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ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูล ส่งผลให้งานวิจัย
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ที่คอยเป็นกาลังใจและแรงใจอันสาคัญยิ่งในการทาวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุก
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ท่าแร่-หนองแสง จานวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.45-0.89 และมีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test (Independent Samples)
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และครูผรู้ ับผิดชอบ
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.20)
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Nongsaeng. The 245 samples consisted of administrators, teachers, and teachers in charge.
The instrument was a set of 5-point rating scale questionnaires with item discrimination values ranging
from 0.45 to 0.89, and the reliability value of 0.96. Statistics for data analysis were percentage,
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ABSTRACT
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ................................................
การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ..............................................
การบริหารจัดการ ..................................................................................................
การจัดสภาพแวดล้อม ............................................................................................
การจัดการเรียนการสอน ........................................................................................
การจัดอบรมและพัฒนาครู .....................................................................................

19
20
20
25
27
28
31
40
46
50
53
56

133

สารบัญ (ต่อ)
บทที่

หน้า
การวิจัยเชิงสารวจ .....................................................................................................
แนวคิดการวิจัยเชิงสารวจและการออกแบบ ............................................................
กระบวนการวิจัยเชิงสารวจ .....................................................................................
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ......................
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จังหวัดสกลนคร .......................................................
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ......................................................
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ..................................................
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จังหวัดนครพนม ...........................................................
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ..................................................
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ...................................................
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา กรุงเทพมหานคร ………………………...................……..….
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....................................................................................................
งานวิจัยในประเทศ .................................................................................................
งานวิจัยต่างประเทศ ...............................................................................................

77
77
78
79
81
86
92
97
104
108
113
118
118
126

3 วิธีดาเนินการวิจัย ...........................................................................................................
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ......................
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย ..................................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .....................................................................................
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ......................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................
การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................

131
131
131
132
133
136
136
138

134

สารบัญ (ต่อ)
บทที่

หน้า

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ..........................................................................
ลาดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ................................................................
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงาน ............................................................

141
141
142
143
171

5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................................
ความมุง่ หมายของการวิจัย .........................................................................................
สมมติฐานของการวิจัย ...............................................................................................
สรุปผล ......................................................................................................................
อภิปรายผล ................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................

185
185
186
190
193
205

บรรณานุกรม ....................................................................................................................... 207
ภาคผนวก ............................................................................................................................
ภาคผนวก ก รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญและหนังสือขอความอนุเคราะห์ ......................................
ภาคผนวก ข แบบประเมินแบบสอบถามและแบบสอบถาม .............................................
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม ................................................
ภาคผนวก ง แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง .........
ภาคผนวก จ ตัวอย่างการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ................................

217
219
251
271
279
285

ประวัติย่อของผูว้ ิจัย ............................................................................................................. 291

135

ตัวอย่างรูปแบบหน้าบัญชีตาราง
20 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง
16 pt., ตัวหนา

(ขอบบน 1.5 นิว้ )

บัญชีตาราง
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ตาราง
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เยือ้ งเข้าไป
13
3 ตัวอักษร

14

15
16
17

หน้า

16 pt., ตัวหนา

ตารางแจกแจงความถี่แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม .............................................
ข้อมูลจานวนครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ปีการศึกษา 2559 …..........................……
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ปีการศึกษา 2559 ...................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2559 .....................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ...............
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ปีการศึกษา 2559 .................................
ข้อมูลผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก .......................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ปีการศึกษา 2559 ........................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...........
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ปีการศึกษา 2559 …........................……
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
ศรีสงคราม ................................................................................................................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ปีการศึกษา 2559 .................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
ยานนาวา ...................................................................................................................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ปีการศึกษา 2559 ..................................
จานวนสถานศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงสารวจ .........................................
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ...................................................

45
84
85
91
91
96
97
103
103
107
107
111
112
116
117
133
144

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
(ขอบล่าง 1.25 นิ้ว)

136

บัญชีตาราง
ตาราง

หน้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

45
84
85
91
91
96
97
103
103
107
107

13
14
15
16
17

ตารางแจกแจงความถี่แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม .............................................
ข้อมูลจานวนครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ปีการศึกษา 2559 …..........................……
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ปีการศึกษา 2559 ...................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2559 .....................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ...............
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ปีการศึกษา 2559 .................................
ข้อมูลผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก .......................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ปีการศึกษา 2559 ........................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...........
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ปีการศึกษา 2559 …........................……
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
ศรีสงคราม ................................................................................................................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ปีการศึกษา 2559 .................................
ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
ยานนาวา ...................................................................................................................
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ปีการศึกษา 2559 ..................................
จานวนสถานศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงสารวจ .........................................
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ...................................................

111
112
116
117
133
144

137

ตัวอย่างรูปแบบหน้าบัญชีภาพประกอบ
20 pt., ตัวหนา, จัดกึง่ กลาง

16 pt., ตัวหนา

(ขอบบน 1.5 นิว้ )

บัญชีภาพประกอบ
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ภาพประกอบ

16 pt., ตัวหนา

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

เยือ้ งเข้าไป
3 ตัวอักษร

1 กรอบแนวคิดของการวิจัย ……….....................………….......................………...…....………….......
2 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 …...…............................……….
3 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 .......................................................................
4 การจัดทาแผนภาพหลักสูตร ………………....…........…………….....................................…..........
5 ทฤษฎีการสร้างความรู้ …………………...................................................................................
6 เหตุผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ .........................................................
7 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ……………..........................….....................……….....
8 การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ …………….........…….........................................................
9 ผสมผสานการปฏิบัติกับสาระ ........................................................................................
10 การบูรณาการผสมผสานความรู้ ความคิด การปฏิบัติ และคุณธรรม จริยธรรม ...............
11 การบูรณาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย …………….......................................
12 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ..............................................................................................
13 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .............................................................
14 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ ……………....................……...................................
15 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรูล้ านาของคุณตา
โดยบูรณาการทางทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ..................

(ขอบล่าง 1.25 นิ้ว)

หน้า
13
77
19
25
35
38
41
43
49
49
50
75
84
87
97

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)

138

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1 กรอบแนวคิดของการวิจัย ……….....................………….......................………...…....………….......
2 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 …...…............................……….
3 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 .......................................................................
4 การจัดทาแผนภาพหลักสูตร ………………....…........…………….....................................…..........
5 ทฤษฎีการสร้างความรู้ …………………...................................................................................
6 เหตุผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ .........................................................
7 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ……………..........................….....................……….....
8 การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ …………….........…….........................................................
9 ผสมผสานการปฏิบัติกับสาระ ........................................................................................
10 การบูรณาการผสมผสานความรู้ ความคิด การปฏิบัติ และคุณธรรม จริยธรรม ...............
11 การบูรณาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย …………….......................................
12 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ..............................................................................................
13 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .............................................................
14 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ ……………....................……...................................
15 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรูล้ านาของคุณตา
โดยบูรณาการทางทฤษฎีพหุปัญญา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ..................

หน้า
13
77
19
25
35
38
41
43
49
49
50
75
84
87
97

139

ตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้าวิทยานิพนธ์ หน้าแรกของแต่ละบท (ไม่ต้องใส่เลขหน้า)

2 นิว้

1.5 นิว้

1.25 นิว้

1.25 นิว้

140

ตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้าวิทยานิพนธ์ หน้าคี่ (ทาหน้าเดียว เลขหน้าอยู่มุมบนขวา)
1 นิ้ว

1.5 นิว้

1.5 นิว้

(เลขหน้า)

1 นิ้ว

1.25 นิว้

1.25 นิว้

141

ตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้าวิทยานิพนธ์ หน้าคู่ (ทาหน้า-หลัง เลขหน้าอยู่มุมบนซ้าย)
1 นิ้ว

1 นิ้ว

(เลขหน้า)

1.5 นิว้

1.5 นิว้

1.25 นิว้

1.25 นิว้

142

ตัวอย่างรูปแบบการแบ่งบทและหัวข้อในบท
เว้น 2 นิว้ จากขอบบน

บทที่
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

………………..ชื่อบท……………..
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด
หัวข้อใหญ่
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด
0.7 นิว้

หัวข้อรอง ……………………………………………………........................................................……....
1./……………………………………..…………………............................................................………..
……………………………………………………………………………........................................................................…….....
0.9 นิว้
2./………………………………….………..........................................................………..……………..
………………………………………………………………………………....................................................................….........
1.1 นิว้
2.1/……………………….………………….........................…....................………………………......
1.1 นิว้
2.2/………………….……………………….........................…………...................………………......
……………………………………………………………..…………....................................................................….…….........
1.1 นิว้
2.3/………..…………………………………........................…………...................………………......
1.3 นิว้
2.3.1/…………………………...……….............................……..................…….……..........
1.3 นิว้
2.3.2/…………………...……………….........................………...................……….…..........
1.3 นิว้
2.3.3/……………..……………………...................………………....................…………..........
1.5 นิว้
2.3.3.1/………………………..…..........................……….…...................………..........
……………………………………………………………………………………..................................................................….…...
2.3.3.2/………………...………..................………………………...................……..........
…………………………………………………………………………………………......................................................................
0.9 นิว้
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ตัวอย่างสันปก

สมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เติมนาโนซิงค์ออกไซด์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E)
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์
2563

ดารณี ชมโสม
2563

กรณีช่อื เรื่อง 1 บรรทัด

กรณีชื่อเรื่องมากกว่า 1 บรรทัด
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ตัวอย่างตารางและการอธิบายใต้ตาราง
ตารางการนาเสนอข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จัดให้ตรงแนวเดียวกัน

ตาราง 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพการดารง ตาแหน่ง ขนาด
โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เส้นคู่
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพการดารงตาแหน่ง
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียน
2. ครูผสู้ อน
รวม
ขนาดโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ
รวม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1. น้อยกว่า 10 ปี
2. 10-20 ปี
3. มากกว่า 20
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

105
253
358

29.33
70.67
100.00

128
120
110
358

35.75
33.52
30.73
100.00

126
137
95
358

35.20
38.27
26.53
100.00

เว้น 1 บรรทัด
เส้นคู่
จากตาราง ......................................................................................................................
ขอบตารางไม่ควรเกินขอบหลัง
.........................................................................................................................................................
1.25 นิว้

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
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ตาราง 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพการดารง ตาแหน่ง ขนาด
โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพการดารงตาแหน่ง
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียน
2. ครูผสู้ อน
รวม
ขนาดโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ
รวม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1. น้อยกว่า 10 ปี
2. 10-20 ปี
3. มากกว่า 20
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

105
253
358

29.33
70.67
100.00

128
120
110
358

35.75
33.52
30.73
100.00

126
137
95
358

35.20
38.27
26.53
100.00

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวน 358 คน จาแนกตาม
สถานภาพการดารงตาแหน่งพบว่า เป็นครูผสู้ อน จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 70.67 เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนจานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33
เมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จานวน
120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52 และน้อยที่สุดอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จานวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.73
เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10-20 ปี จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 38.27 รองลงมาคือ
น้อยกว่า 10 ปี จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 20 ปี จานวน 95 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.53
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ตารางการนาเสนอค่าเฉลี่ย
ตาราง 2 ระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
จัดให้ตรง
ด้านความพึงพอใจของครู
เส้นคู่

แนวเดียวกัน

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ด้านความพึงพอใจของครู
1. ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอน
3. การสนับสนุนให้ศกึ ษาต่อ หรือเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้
4. ผลตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงาน เช่น การเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา
ของบุตร และค่าเช่าบ้าน
5. ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชนและสังคม
6. ครูมีความสุขในการทางานและการทาหน้าที่ครูในโรงเรียน
7. ครูมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจทางานด้วยความเอาใจใส่
รวม

̅
X

ค่าสถิติ
S.D.

4.23

.595

การแปล
ความหมาย
มาก

4.35เนื้อหาในตารางมี
.575 มากกว่มาก
า
1 บรรทัด ผลที่ได้ตอ้ งตรงกับ
บรรทัดสุดท้.57
ายเสมอ, จัดกลาง
4.38
มาก

4.28

.58

มาก

4.53
4.47
4.49
4.39

.51
.54
.55
.35

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

เว้น 1 บรรทัด
เส้นคู่
จากตาราง .......................................................................................................................
ขอบตารางไม่ควรเกินขอบหลัง
...........................................................................................................................................................
1.25 นิว้

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
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ตาราง 2 ระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ด้านความพึงพอใจของครู
ด้านความพึงพอใจของครู
1. ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอน
3. การสนับสนุนให้ศกึ ษาต่อ หรือเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้
4. ผลตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงาน เช่น การเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา
ของบุตร และค่าเช่าบ้าน
5. ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชนและสังคม
6. ครูมีความสุขในการทางานและการทาหน้าที่ครูในโรงเรียน
7. ครูมีความกระตือรือร้นและตัง้ ใจทางานด้วยความเอาใจใส่
รวม

̅
X

ค่าสถิติ
S.D.

การแปล
ความหมาย

4.23

.595

มาก

4.35

.575

มาก

4.38

.57

มาก

4.28

.58

มาก

4.53
4.47
4.49
4.39

.51
.54
.55
.35

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านความพึงพอใจ
ของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก (̅X = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ
คือ ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชนและสังคม
(X̅ = 4.53) นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ
ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางานด้วยความเอาใจใส่ (̅X = 4.49) ครูมคี วามสุขในการทางานและ
การทาหน้าที่ครูในโรงเรียน (X̅ = 4.47) และการสนับสนุนให้ศกึ ษาต่อ หรือเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.38)
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ตาราง t-test ชนิด Independent Samples
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็น
จัดให้ตรง
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผสู้ อน จาแนกตามสถานภาพการด
เส้นคู่ ารงตาแหน่ง
แนวเดียวกัน
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ผูบ้ ริหาร
ครูผสู้ อน เนื้อหาในตารางมีมากกว่า
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
t
Sig
̅
ของโรงเรียน
S.D. ̅X S.D. 1 บรรทัด ผลที่ได้ตอ้ งตรงกับ
X
บรรทัดสุดท้ายเสมอ, จัดกลาง
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
4.20 .39 3.99 .41 4.23**
.00
2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รียน
4.24 .37 4.06 .38 4.06**
.00
3. ด้านความพึงพอใจของครู
4.44 .37 4.37 .35 1.50
.13
รวม
4.28 .34 4.12 .33 3.97**
.00
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เยื้อง 0.7 นิว้ ,
เส้นคู่
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ติดใต้ตาราง

เว้น 1 บรรทัด

จากตาราง .......................................................................................................................
จัดให้ตรง
...........................................................................................................................................................
แนวเดี
ยวกัน
ขอบตารางไม่ควรเกินขอบหลัง
1.25 นิว้

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผสู้ อน จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริหาร
ครูผสู้ อน
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
t
̅
ของโรงเรียน
S.D. ̅X S.D.
X
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
4.20 .39 3.99 .41 4.23**
2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รียน
4.24 .37 4.06 .38 4.06**
3. ด้านความพึงพอใจของครู
4.44 .37 4.37 .35 1.50
รวม
4.28 .34 4.12 .33 3.97**
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Sig
.00
.00
.13
.00

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอน จาแนกตาม สถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกด้าน ยกเว้นด้านความพึงพอใจของครูไม่แตกต่างกัน
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ตาราง t-test ชนิด Dependent Samples
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่เส้อนนเรี
จัดให้ตรง
คู่ ยนและหลังเรียน
แนวเดียวกัน

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
̅
ระยะเวลา/กลุ่ม
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ก่อนเรียน
40
17.74
4.07
18.82*
หลังเรียน
40
29.74
6.18
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เยื้อง 0.7 นิว้ ,
ติดใต้ตาราง

เว้น 1 บรรทัด

Sig.
.00
เส้นคู่

จากตาราง .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
จัดให้
ตรง

แนวเดียวกัน

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
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ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
̅
ระยะเวลา/กลุ่ม
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ก่อนเรียน
40
17.74
4.07
18.82*
หลังเรียน
40
29.74
6.18
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sig.
.00

จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบก่อนเรียน
และหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่มคี ่าสถิติทดสอบที
(t-test for Dependent Samples) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 18.82 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (̅X) เท่ากับ 17.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.07
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (X̅) เท่ากับ 29.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.18
สรุปได้วา่ นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตาราง F-test
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็น
จัดให้ตรง
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผสู้ อน จาแนกตามขนาดโรงเรียน

แนวเดียวกัน

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รียน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านความพึงพอใจของครู
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ของโรงเรียนโดยรวม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เยื้อง 0.7 นิว้ ,
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ติดใต้ตาราง

เส้นคู่

SS

df

MS

F

Sig.

3.84
57.14
60.98
7.19
46.57
53.76
2.71
41.99
44.70
4.49
36.64
41.13

2
355
357
2
355
357
2
355
357
2
355
357

1.92
.16

11.94**

.00

3.60
.13

27.42**

.00

1.36
.12

11.46**

.00

2.25
.10

21.76**

.00

เส้นคู่

เว้น 1 บรรทัด

จากตาราง .......................................................................................................................
จัดให้ตรง
แนวเดี...........................................................................................................................................................
ยวกัน

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผสู้ อน จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รียน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ด้านความพึงพอใจของครู
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ของโรงเรียนโดยรวม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SS

df

MS

F

Sig.

3.84
57.14
60.98
7.19
46.57
53.76
2.71
41.99
44.70
4.49
36.64
41.13

2
355
357
2
355
357
2
355
357
2
355
357

1.92
.16

11.94**

.00

3.60
.13

27.42**

.00

1.36
.12

11.46**

.00

2.25
.10

21.76**

.00

จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอน จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง การเปรียบเทียบรายคู่หลังจากการทดสอบนัยสาคัญ ของ F-test
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
จัดให้ตรง
โรงเรียนและครูผู้สอน จาแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่
เส้นคู่

แนวเดียวกัน

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน

2. ด้านคุณลักษณะ
ของผู้เรียน

ขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
̅
X

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ

̅
X

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ

3. ด้านความพึงพอใจของครู

3.94
4.13
4.28
̅
X

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโดยรวม

เยื้อง 0.7 นิว้ ,
ติดใต้ตาราง

3.98
4.00
4.21

4.28
4.41
4.50
̅
X

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.04
4.17
4.32

เล็ก

กลาง

3.98
3.94
4.28
4.04
-

4.00
.02
4.13
.20**
4.41
.13*
4.17
.13*
-

ใหญ่/
ใหญ่พิเศษ
4.21
.23**
.21**
4.28
.35**
.15**
4.50
.21**
.09
4.32
.28**
.15**
เส้นคู่

เว้น 1 บรรทัด

จากตาราง .......................................................................................................................
จัดให้ตรง
แนวเดี...........................................................................................................................................................
ยวกัน
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอน จาแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน

2. ด้านคุณลักษณะ
ของผู้เรียน

ขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
̅
X

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ

̅
X

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ

3. ด้านความพึงพอใจของครู

3.94
4.13
4.28
̅
X

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโดยรวม

3.98
4.00
4.21

เล็ก
กลาง
ใหญ่/ใหญ่พิเศษ
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.28
4.41
4.50
̅
X

4.04
4.17
4.32

เล็ก

กลาง

3.98
3.94
4.28
4.04
-

4.00
.02
4.13
.20**
4.41
.13*
4.17
.13*
-

ใหญ่/
ใหญ่พิเศษ
4.21
.23**
.21**
4.28
.35**
.15**
4.50
.21**
.09
4.32
.28**
.15**
-

จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอน จาแนกตาม ขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบ้ ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
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กลางมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน ผูบ้ ริหารและ
ครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
ผูบ้ ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน
ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง และผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดกลาง
มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และด้านความพึงพอใจของครู ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ
มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และผูบ้ ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตัวแปร
Xt
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Yt
Y1
Y2
Y3

.464**
.654**
.646**
.642**
.480**
.495**
.481**
.553**
.417**
.562**
.542**
.518**
.389**

.735**
.675**
.813**
.851**
.865**
.786**
.802**
.846**
.826**
.705**
.773**
.730**
.715**
.547**

.562**
.507**
.511**
.444**
.502**
.543**
.548**
.418**
.452**
.464**
.425**
.259**

X2

.666**
.674**
.632**
.561**
.668**
.557**
.512**
.590**
.555**
.540**
.431**

X3

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X1

Xt

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

.756**
.670**
.670**
.663**
.620**
.509**
.627**
.579**
.588**
.449**

X4

.708**
.697**
.686**
.633**
.512**
.626**
.563**
.595**
.455**

X5

.553**
.695**
.581**
.440**
.594**
.532**
.578**
.408**

X6

.615**
.648**
.560**
.610**
.606**
.540**
.433**

X7

.753**
.568**
.726**
.658**
.698**
.506**

X8

.591**
.652**
.634**
.584**
.468**

X9

Yt

Y1

Y2

.641**
.618** .730**
.567** .715** .668**
.482** .547** .615** .645**

X10

ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากตัวแปรทั้งหมด

ตาราง ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

Y3
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ตัวแปร
Xt
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Yt
Y1
Y2
Y3

X1

X2

X3

X4

.735**
.675** .464**
.813** .654** .562**
.851** .646** .507** .666**
.865** .642** .511** .674** .756**
.786** .480** .444** .632** .670**
.802** .495** .502** .561** .670**
.846** .481** .543** .668** .663**
.826** .553** .548** .557** .620**
.705** .417** .418** .512** .509**
.773** .562** .452** .590** .627**
.730** .542** .464** .555** .579**
.715** .518** .425** .540** .588**
.547** .389** .259** .431** .449**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Xt

.708**
.697**
.686**
.633**
.512**
.626**
.563**
.595**
.455**

X5

.553**
.695**
.581**
.440**
.594**
.532**
.578**
.408**

X6

.615**
.648**
.560**
.610**
.606**
.540**
.433**

X7

.753**
.568**
.726**
.658**
.698**
.506**

X8

.591**
.652**
.634**
.584**
.468**

X9

Yt

Y1

Y2

.641**
.618** .730**
.567** .715** .668**
.482** .547** .615** .645**

X10

ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากตัวแปรทั้งหมด
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Y3

158

159
จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน (Xt)
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Yt) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .773 ส่วนปัจจัยทางการบริหาร
ของโรงเรียนทั้ง 10 ด้าน และประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ตารางค่าอานาจพยากรณ์
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์อานาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ที่มอี านาจ
ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม (Yt) (R2) เส้นคู่

จัดให้ตรง
แนวเดียวกัน

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

ตัวแปรพยากรณ์

R

R2

Adjusted
R2

ด้านการบริหาร
จัดการ (X8)
0.726 0.528 0.526
ด้านทรัพยากรการ
เรียนการสอน (X10)
0.778 0.605 0.602
ด้านภาวะผูน้ า (X1)
0.801 0.641 0.638
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (X7)
0.805 0.648 0.644
a = 0.866
S.E.est = 0.20255
เยื้อง 0.7 นิว้ ,
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ติดใต้ตาราง
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จัดให้ตรง
แนวเดียวกัน

b

S.E.

β

t

0.324 0.034 0.415 9.517**

Sig
.000

จัดกึ่งกลางคอลัมน์

0.198 0.031 0.260 6.369** .000
0.164 0.031 0.200 5.283** .000
0.084 0.033 0.110

2.530* 0.012
เส้นคู่

เว้น 1 บรรทัด

จากตาราง.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์อานาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ที่มอี านาจ
ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม (Yt) (R2)
ตัวแปรพยากรณ์

R

R2

Adjusted
R2

ด้านการบริหาร
จัดการ (X8)
0.726 0.528 0.526
ด้านทรัพยากรการ
เรียนการสอน (X10)
0.778 0.605 0.602
ด้านภาวะผูน้ า (X1)
0.801 0.641 0.638
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (X7)
0.805 0.648 0.644
a = 0.866
S.E.est = 0.20255
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

b

S.E.

β

t

0.324 0.034 0.415 9.517**

Sig
.000

0.198 0.031 0.260 6.369** .000
0.164 0.031 0.200 5.283** .000
0.084 0.033 0.110

2.530* 0.012

จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่นามาวิเคราะห์จานวน 10 ด้าน พบว่ามีจานวน 4 ด้าน ที่สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ได้ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (X8)
ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน (X10) และด้านภาวะผูน้ า (X1) และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จานวน 1 ด้าน คือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X7)
ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ (X8) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.415 รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน (X10)
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.260 ด้านภาวะผูน้ า (X1) มีคา่ สัมประสิทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.200 และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.110 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้รอ้ ยละ
64.40 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.20255
สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y’ = 0.866 + 0.324 X8 + 0.198 X10 + 0.164 X1 + 0.084 X7
และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
Z’ = 0.415 ZX8 + 0.260 ZX10 + 0.200 ZX1 + 0.110 ZX7
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ตัวอย่างการนาเสนอภาพประกอบ
ภาพจัดกึ่งกลางกระดาษ

ภาวะผู้นาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

สร้างรูปแบบ
การพัฒนา
ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน

วิธีการพัฒนา
ภาวะผู้นา
จัดกึ่งกลางกระดาษ

ทดลองใช้
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขนาดเล็ก

ประสิทธิผล
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นของการวิจัย

การพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการสร้างการรับรู้ดว้ ยตนเอง
(Leadership Development Through Self-awareness)

การพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการสร้างวินัยในตนเอง
(Leadership Development Through Self-discipline)
จัดกึ่งกลางกระดาษ

ภาพประกอบ 10 การพัฒนาภาวะผูน้ าด้วยการใช้การรับรู้ดว้ ยตนเอง
และการสร้างวินัยในตนเอง
ที่มา : DuBrin (1998, pp. 388-389)
จัดให้ตรงแนวเดียวกัน

163

ภาวะผู้นาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

สร้างรูปแบบ
การพัฒนา
ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน

วิธีการพัฒนา
ภาวะผู้นา

ทดลองใช้
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขนาดเล็ก

ประสิทธิผล
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นของการวิจัย

การพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการสร้างการรับรู้ดว้ ยตนเอง
(Leadership Development Through Self-awareness)

การพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการสร้างวินัยในตนเอง
(Leadership Development Through Self-discipline)

ภาพประกอบ 10 การพัฒนาภาวะผูน้ าด้วยการใช้การรับรู้ดว้ ยตนเอง
และการสร้างวินัยในตนเอง
ที่มา : DuBrin (1998, pp. 388-389)
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ตัวอย่างหน้าประวัตยิ ่อของผู้วิจัย
16 pt., ตัวธรรมดา ใส่คานาหน้าชื่อ

20 pt., จัดกลาง, ตัวหนา

ประวัตยิ ่อของผู้วิจัย
ย่อหน้าเข้ามา 1.5 นิ้ว

ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทางาน

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
22 มิถุนายน 2511
190 หมู่ 11 ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
ครู
โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา ตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร 47170

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
ย่อหน้าพ.ศ.
เข้ามา2534
0.5 นิว้ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาลัยครูสกลนคร
พ.ศ. 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2546 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2547
ครู โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน)
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ประวัตยิ ่อของผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2560
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547

นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
22 มิถุนายน 2511
190 หมู่ 11 ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
ครู
โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา ตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร 47170
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาลัยครูสกลนคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
ครู โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

