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บทที ่1  
ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 
 วิทยานิพนธ์ (Thesis) เป็นรายวิชา แผน ก และสารนิพนธ์(Independent Study) เป็น
รายวิชา แผน ข เป็นรายวิชาสุดทา้ยของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
เป็นการศึกษาวจิยั (Research study) ท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้เร่ืองใด เร่ืองหน่ึงท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้ท าวิจยั โดยตอ้งเรียบเรียงตามขั้นตอน วิธีด าเนินการวิจยั การเสนอผลการวิจยัและการ
อภิปรายผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั  นักศึกษาต้องศึกษา
คน้ควา้ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความสนใจใฝ่รู้ โดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์เชิงเหตุ และผลตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
ระเบียบ การเรียบเรียง “วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์” จะสมบูรณ์ เม่ือนักศึกษา “ผ่าน” การสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซ่ึงหมายความว่านกัศึกษาตอ้งมีความสามารถทั้งการท าวิจยัตามขั้นตอน  
และตอ้งแสดงความสามารถในการน าเสนอเน้ือหาจากการศึกษาวิจยัในการสอบวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ จนมีความถูกตอ้งตามท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะพิจารณาจาก
การเรียบเรียงวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การตอบขอ้ซกัถาม  ทั้งดา้นการคิดเชิงมโนทศัน์ เชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เชิงประยกุต ์และเชิงวพิากษ ์ 
 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ และจดัพิมพ์รูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง คู่มือการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาฉบบัน้ี จึง
ก าหนดส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์/สารนิพนธื ดงัน้ี 
 ส่วนประกอบของการเรียบเรียงวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ส่วนน า (Preliminary section) 
 2. ส่วนเน้ือความ (Body of text) 
 3. ส่วนอา้งอิงหรือส่วนประกอบตอนทา้ย (Reference section or Back matter) 
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 ประกอบด้วย ส่วนปกส่วนท่ีเป็นการอนุมัติวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการเสนอ
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ และสารบญั เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ปกนอก (Outer cover) ให้ใชว้สัดุสีด าตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด พิมพข์อ้ความดว้ย
อกัษรสีทอง  
  1.1 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขนาด 4 x 4.6 เซนติเมตร ห่างจากริม
ขอบกระดาษดา้นบน 3.75 เซนติเมตร 
  1.2 ช่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 point 
ตวัหนา  พิมพไ์วก้ลางหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ถา้ช่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์มี
ความยาวเกินหน่ึงบรรทดั ให้พิมพช่ื์อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยเรียงให้อยู่ในรูปแบบสามเหล่ียม

หวักลบั ▼ 

  1.3 ช่ือนักศึกษาให้ระบุ ช่ือและนามสกุล เท่ านั้ น  แต่หากมี  ยศ ฐานันดรศักด์ิ            
สมณศกัด์ิ และศาสนศกัด์ิ ใหพ้ิมพใ์ส่ไวด้ว้ย 
  1.4 ขอ้ความ “วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์น้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
...........สาขาวชิา.............” โดยใหพ้ิมพห่์างจากช่ือนกัศึกษา 3 เซนติเมตร  
  1.5 ช่ือสถาบนั “คณะ.......................มหาวทิยาลยัคริสเตียน” 
  1.6 ปีท่ีพิมพ ์“พ.ศ. ท่ีสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผา่นและไดรั้บอนุมติั” 
  1.7 ระบุค าวา่ “ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัคริสเตียน” โดยพิมพห่์างจากขอบกระดาษ
ล่าง 2.5 เซนติเมตร 
  1.8 สันปก ประกอบด้วย “ช่ือเร่ืองภาษาไทย” เรียงตามความยาวของสันปก              
ในแนวนอน โดยอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ืองให้อยูด่า้นบน และ พ.ศ. ท่ีสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผ่านและได้รับอนุมติั พิมพ์เฉพาะตวัเลขอารบิคในแนวตั้งด้วยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 18 
point ตวัหนา ห่างจากขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร  
 2. ใบรองปก (Fly sheet) ใช้กระดาษวา่ง ขนาดเดียวกบั กระดาษท่ีใชพ้ิมพว์ิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์วางคัน่ปกหนา้และปกหลงั ดา้นละหน่ึงแผน่ 
 3. ปกใน (Title page) พิมพข์อ้ความเช่นเดียวกบัปกนอก 
 4. หน้าอนุมัติ (Approval sheet) ระบุขอ้ความตามล าดบั ดงัน้ี  
  4.1 พิมพค์  าวา่ “วทิยานิพนธ์” หรือ “สารนิพนธ์” 

1. ส่วนน า (Preliminary section) 
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  4.2 เร่ือง 
  4.3 ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) 
  4.4 ได้รับการพิ จารณาอนุมัติให้ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร
.............................................................สาขาวชิา…………………………………………….…….. 
  4.5 วนั เดือน ปี ท่ีสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
  4.6 ช่ือ-นามสกุล ผูว้จิยั (ระบุค าน าหนา้ช่ือ) 
  4.7 ช่ือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ (ผูท้รงวุฒิภายนอก) พร้อม
อกัษรยอ่คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด (สาขาวชิา)  
  4.8 ช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์พร้อมอกัษรย่อคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวชิา) (อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลกั) 
  4.9 ช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์พร้อมอกัษรย่อคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวชิา)  
  4.10 ช่ือหัวหน้าหลักสูตรท่ี เก่ียวข้องพร้อม อักษรย่อคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวชิา)  
  4.11 ช่ือคณบดีคณะวิชาท่ีหลักสูตรสังกัด พร้อมอกัษรย่อคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(สาขาวชิา)  
 หมายเหตุ : ข้อ 4.1 - 4.5 พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ขอ้ 4.6 - 4.10 พิมพ์ชิดขวา ข้อ 4.11 
พิมพชิ์ดซา้ย 
 5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) เป็นขอ้ความท่ีเป็นภาษาทางวิชาการ แสดง
ความขอบคุณบุคคล สถาบนั หน่วยงาน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและความร่วมมือในการท าวทิยานิพนธ์/
สารนิพนธ์รวมถึงคณะกรรมการสอบ ผูส้นบัสนุนเงินทุนวิจยั และผูท่ี้อนุญาตให้ใชเ้คร่ืองมือในการ
วิจยั ซ่ึงเป็นจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีนกัศึกษาควรยึดถือปฏิบติั โดยการระบุช่ือบุคคลให้ระบุช่ือ
จริงพร้อมนามสกุล และค าน าหน้า ห้ามใช้ช่ือเล่น เช่น พี่เจ๊ียบ น้องต่าย ฯลฯ ถา้เป็นบุคคลท่ีมี ยศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งหน้าท่ีการงานให้ระบุไวด้ว้ย โดยความยาวของขอ้ความ ไม่เกิน
หน่ึงหน้ากระดาษ และไม่ตอ้งระบุช่ือนกัศึกษาไวท้า้ยขอ้ความ  
 6. บทคัดย่อ (Abstract) เป็นขอ้ความสรุปสาระ ส าคญัของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ี 
สั้ นกะทัดรัดและชัดเจน เพื่อให้ผู ้อ่านทราบถึงเน้ือหาของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์อย่างรวดเร็ว 
ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและบทคดัย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) เน้ือหาภายในบทคัดย่อ
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  6.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระบุขอ้ความตามล าดบัดงัน้ี 
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   6.1.1 หวัขอ้วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
   6.1.2 ช่ือผูเ้ขียน 
   6.1.3 ช่ือปริญญา 
   6.1.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
   6.1.6 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ร่วม(ถา้มี) 
   6.1.7 ปีพุทธศกัราชท่ีส าเร็จการศึกษา 
  6.2 ตอนท่ี 2 สาระส าคญัโดยยอ่ ของวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ แบ่งเป็น 2 
ยอ่หนา้  
   ย่อหน้า ท่ี 1 ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ประชากร การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   ยอ่หนา้ท่ี 2 ประกอบดว้ย ขอ้สรุปผลการวจิยั/ขอ้คน้พบการวิจยั ขอ้เสนอแนะการ
น าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  6.3 ตอนท่ี 3 ค าส าคญั (Keywords) ท่ีใชใ้นวทิยานิพนธ์ จ านวน 3 – 5 ค า  
  หมายเหตุ: ความยาวของบทคัดย่อภาษาไทย และบทคดัย่อภาษาองักฤษ ไม่เกิน   
หน่ึงหนา้กระดาษ  
 7. สารบัญ (Table of contents) แสดงองค์ประกอบส าคญัของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ทั้งฉบบัเร่ิมจากกิตติกรรมประกาศ จนถึงหนา้สุดทา้ย  
 8. สารบัญตาราง (List of tables) แสดง “ต าแห น่ งหน้ า” ของตารางท่ี มีอยู่ ใน
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และภาคผนวก  
 9. สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูมิ (List of figures or list of illustrations) แสดง 
“ต าแหน่งหนา้” ของภาพหรือแผนภูมิท่ีมีอยูใ่นวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
 
 
 
 
ส่วนเนื้อความ (Body of text) หมายถึง ส่วนท่ี เป็นสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 

2. ส่วนเนือ้ความ (Body of text) 
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ส่วนที่ 1 ส่วนเนื้อหา หมายถึง เน้ือหาของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บท ดงัน้ี  
  บทท่ี 1 บทน า (Introduction) 
  บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Literature Review and 
related researches) 
  บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั (Research methods) 
  บทท่ี 4 ผลการวจิยั (Research results / Findings) 
  บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะจากการวิจยั (Research 
conclusion/Research discussion/ and Recommendations) 
 
บทที ่1 บทน า (Introduction)  
 บทน า เป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ช้ีให้เห็นประเด็นส าคญัของปัญหาการ
วิจยั เป็นการกล่าวน าก่อนท่ีจะเขา้สู่เน้ือหา เพื่อให้ผูอ่้านทราบเร่ืองราวเป็นพื้นฐานก่อนเขา้สู่เน้ือหา
ส าคญั บทน าประกอบดว้ยบางหวัขอ้หรือทุกหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. ความส าคัญของปัญหาการวิจัย (Significance of the research problems) เป็นการ
กล่าวถึง ปัญหาหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีนกัศึกษาสนใจจะท าการวจิยัและมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ความรู้ ข้อค้นพบ การวิจัยท่ีปรากฏอยู่ (Existing Knowledge) ความรู้ท่ียงัไม่สมบูรณ์ (Gaps of 
Knowledge) และความส าคญัของการวจิยั 
 2. ค าถามของการวจัิย (Research questions) เป็นการตั้งค าถามเพื่อแสวงหาค าตอบจาก
การวจิยัท่ีจะด าเนินการ 
 

เกณฑม์าตรฐานการน าเสนอปัญหาการวิจยัและค าถามการวจิยั 
 1. ปัญหาการวิจยัเป็นปัญหาเชิงวิชาการเชิงการปฏิบติัการ เชิงการบริหารจดัการ หรือการ
บริการท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นตอ้งหาค าตอบดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 2. มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู้ท่ีปรากฏอยู่ในการอ้างอิงประกอบปัญหาการวิจยัให้
ชดัเจนและเพียงพอ 
 3. น าเสนอค าถามการวิจยัในรูปประโยคค าถามการวิจยัหลกั และอาจมีค าถามการวิจยัย่อย     
ก็ได ้
 4. ค าถามการวิจยัตอ้งระบุตวัแปรท่ีศึกษา กรณีท่ีมีมากกว่า 1 ตวัแปร ตอ้งระบุตวัแปรหลกั     
ท่ีศึกษาใหค้รบถว้นและชดัเจน 
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 3. ข้อจ ากดัในการวจัิย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  3.1 ข้อจ ากัดการท าวิจัย ท่ีผู ้วิจ ัยควบคุมได้ไม่ เต็ม ท่ี  (ถ้ามี ) (Limitations of the 
research) เป็นการระบุถึงสาเหตุต่างๆ ท่ีอาจท าให้ผลการวิจยัไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากควบคุมตวัแปร
แทรกซ้อนไดไ้ม่เต็มท่ี การเขา้ไม่ถึงขอ้เท็จจริงหรือขอ้บกพร่องของแบบแผนการวิจยั และการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งมาศึกษา แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา ค่าใชจ่้าย และประสบการณ์การท า
วจิยัของผูว้จิยั 
  3.2 ขอ้จ ากดัการท าวิจยัท่ีผูว้ิจยัควบคุมไม่ได้ (ถ้ามี) (Delimitations of the research) 
เป็นการเขา้ไม่ถึงขอ้เทจ็จริง ไม่สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นได ้
 4. วัตถุประสงค์การวิจัย (Research objectives) เป็นการระบุถึงแนวทางการค้นหา
ขอ้เท็จจริง/ค าตอบท่ีสอดคล้องกบัค าถามการวิจยั โดยครอบคลุมตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และ    
ตวัแปรผลลพัธ์ (ตาม) 
 

เกณฑม์าตรฐานการเขียนวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1. เขียนดว้ยประโยคบอกเล่า ท่ี สอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 
 2. เขียนดว้ยภาษาท่ีชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
 3. ระบุตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลัพธ์ (ตาม) และแสดงนัยของความสัมพนัธ์   
ระหวา่งตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลพัธ์ (ตาม) 
 4. กรณีท่ีศึกษาตวัแปรมากกว่า 1 ตวัแปร ต้องระบุวตัถุประสงค์ย่อยท่ีสอดคล้องกับค าถาม      
การวจิยั 

 5. สมมติ ฐานการวิ จั ย  (Research hypothesis) เป็ นก ารเขี ยนข้อความ ท่ี แสดง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลัพธ์ (ตาม) โดยการอา้งอิงแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะด าเนินการวจิยั 
 

เกณฑม์าตรฐานการเขียนสมมติฐานของการวิจยั 
 1. เป็นขอ้ความท่ีแสดงนยัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลพัธ์ 
(ตาม) ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 2. เป็นขอ้ความท่ีแสดงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการวจิยั 
 3. เป็นขอ้ความท่ีแสดงถึงล าดบัความกา้วหนา้ของความรู้ 

 
 6. กรอบแนวคิดและ/หรือกรอบทฤษฎีของการวิจัย (Conceptual framework and/ or 
theoretical framework of the research) เป็นข้อความเชิงพรรณนาท่ีได้จากการวิเคราะห์และ
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สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ ท่ีแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และ   
ตวัแปรผลลัพธ์ (ตาม) ในการศึกษาวิจยัการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย/กรอบทฤษฎีการวิจยัมี
ลกัษณะดงัน้ี 
  6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework of the research) หมายถึง การ
เรียบเรียงความรู้/มโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และ/หรือตวัแปรผลลพัธ์ (ตาม) 
ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี และ/หรือ 
  6.2 กรอบทฤษฎีการวิจัย  (Theoretical framework of the research) หมายถึง การ     
เรียบเรียงความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลพัธ์ (ตาม) 
ตามการทบทวนทฤษฎีท่ีปรากฏการณ์อยู ่หรือมากกว่า 1 ทฤษฎีก็ไดท่ี้มีความชัดเจน โดยให้เขียน
เป็นแผนภาพกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีครอบคลุมตวัแปรท่ีศึกษา 
 

เกณฑม์าตรฐานในการเขียนกรอบแนวคิดของการวิจยั 
 1. การเขียนกรอบแนวคิดเป็ นการพรรณนาตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลัพธ์
(ตาม) 
 2. มีการอธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลพัธ์ 
(ตาม) ใหค้รบถว้น และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค าถามการวจิยั 

 
 7. ขอบเขตของการวิจัย (The scope of the research) เป็นการระบุถึงประเด็นส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการท าวิจยั ดงัน้ี (1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการกล่าวถึงตวัแปรหลกัท่ีศึกษา 
(2) ขอบเขตดา้นประชากร เป็นการกล่าวถึงลกัษณะประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยั และ (3) ขอบเขต
ดา้นเวลา เป็นการกล่าวถึงระยะเวลาในการศึกษาวจิยัและการเก็บขอ้มูล 
 8. นิยามตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย (Variable operational definition of the research) 
เป็นการอธิบายความหมายของตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลพัธ์ (ตาม) ให้ครบถว้นท่ี
สามารถวดัไดห้รือสังเกตไดโ้ดยตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด/กรอบทฤษฎีการวิจยั 
 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected advantages from the research) 
เป็นการระบุถึงผลท่ีคาดวา่จะไดจ้ากการศึกษาวิจยัท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร/การปฏิบติั
วชิาชีพ (Practical or theoretical implications)  
(หมายเหตุ : ทั้ งนี้รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ให้ตัดหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการ
ศึกษาวจัิยออก) 
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บทที ่2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง (Literature review and related researches) 
 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการเรียบเรียงสภาพแวดลอ้ม/บริบท
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยัมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และส าหรับงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีความทนัสมยั (ยอ้นหลงัไม่เกิน 10 ปี) ท่ีครอบคลุม ตวัแปรสาเหตุ (ตน้/อิสระ) และ
ตวัแปรผลลพัธ์ (ตาม) มีการวิเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่(Existing knowledge) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร
ท่ี ศึกษา เพื่อให้สามารถระบุองค์ความรู้ท่ียงัไม่สมบูรณ์ (Gaps of knowledge) เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันากรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีจะท าการศึกษาวจิยัต่อไป 
 

เกณฑม์าตรฐานการเรียบเรียงวรรณกรรมและผลการวจิยั/ขอ้คน้พบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1. เรียบเรียงสภาพแวดล้อม/บริบทท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัยเสนอแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการวจิยั/ขอ้คน้พบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวจิยั 
 2. ให้เรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมท่ีทันสมยัแบบบูรณาการทั้ งภาษาไทยอย่างน้อย 10        
ช่ือเร่ือง และภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 10 ช่ือเร่ือง (ปีท่ีใชอ้า้งอิงไม่ควรเกิน 10 ปี ยอ้นหลงั) 
 3. มีการสรุป การวเิคราะห์/สังเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร
สาเหตุ (ตน้/อิสระ) และตวัแปรผลลพัธ์ (ตาม) พร้อมทั้งระบุค่าสถิติจากการวิจยัท่ีเกิดข้ึนแลว้และ
แสดงแผนภาพสรุปความสัมพนัธ์ของตัวแปรสาเหตุ (ต้น/อิสระ) และตัวแปรผลลัพธ์ (ตาม) 
ทั้งหมด 

 
บทที ่3 วธีิด าเนินการวจัิย (Research methods) 
 การเรียบเรียงรายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบการวิจยั สถานท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และการไดม้าซ่ึงตวัอย่างการวิจยั 
(แสดงหลกัฐานการอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองมือวิจยัในกรณีท่ีสร้างไวแ้ลว้) การพฒันาเคร่ืองมือวิจยัและ
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั (ความตรงเชิงเน้ีอหา (Content validity)/ความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือวจิยั (Reliability) การพิทกัษสิ์ทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล (ระบุแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูล) วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล และขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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เกณฑม์าตรฐานเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
กรณีท่ี 1 : น าเคร่ืองมือวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 1.1 ระบุแหล่งท่ีมา ปีท่ีพฒันาเคร่ืองมือวิจยั พร้อมระบุค่าสถิติแสดงคุณภาพ (ความตรงและ
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวจิยั) 
 1 .2. ช้ีให้เห็นเหตุผลและความเหมาะสมท่ีจะใช้เคร่ืองมือนั้นเก็บขอ้มูล เช่น ใชว้ดัคุณลกัษณะ
เดียวกนั กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะคลา้ยกนั 
กรณีท่ี 2 : การสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหม่ 
 2.1 อธิบายขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวจิยัตามหลกัวชิาการ 
 2.2 ระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชป้ระกอบการสร้างเคร่ืองมือวิจยั เช่น แนวคิด/ทฤษฎี 
เอกสาร หนงัสือ และคู่มือ 
 2.3 ระบุขั้นตอนการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัก่อนนาไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาวิจยั 
(Try out) 

 
เกณฑม์าตรฐานการเก็บขอ้มูล 

 1. ระบุวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเหตุผลท่ีเลือกใชว้ธีิการนั้น 
 2. ระบุวธีิการควบคุมคุณภาพขอ้มูล 
 3. ระบุช่วงเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
เกณฑม์าตรฐานวธีิการวิเคราะห์ขอ้มูล 

กรณีท่ี 1: ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 1.1 ระบุสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์สมมติฐานการวจิยั 
 1.2 ระบุการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล(Assumption) 
กรณีท่ี 2 : ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 2.1 ระบุวิธีการและขั้นตอนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัโดยเฉพาะ
การวิเคราะห์เชิงเน้ีอหา (Content analysis) รูปแบบ (Pattern) ขอ้คน้พบยอ่ย (Sub-themes) และขอ้
คน้พบหลกั (Themes) รวมทั้งการเรียบเรียงเพื่อสกดัเป็นขอ้คน้พบส าคญั (Essence content) 
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บทที ่4 ผลการวจัิย (Research results/ findings) 
 การรายงานผลการวิจยั เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งหมดโดยละเอียด 
เพื่อให้ไดค้  าตอบตามวตัถุประสงค ์และสมมติฐานของการวิจยั (ถา้มี) โดยใช้ ตาราง กราฟ แผนภูมิ 
ภาพประกอบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้ งมีการบรรยายประกอบตาราง กราฟ และภาพ        
ในกรณีท่ีเป็นงานการวจิยัเชิงคุณภาพควรมีการแปลความหมายขอ้มูลใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 
บทที ่5 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากการวิจัย (Conclusion Discussion 
and Recommendations) 
 บทน้ีเป็นส่วนท่ีระบุโดยย่อตวัเน้ือหาสาระของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยจะอา้งถึง 
ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจัิย (Research conclusion) เป็นการสรุปผลการวจิยัท่ีคน้พบ ดงัน้ี 
  5.1.1 รูปแบบงานวิจยั วตัถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ามี)  
จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้การวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์หรือสมมติฐานการวจิยั 
(โดยสรุป) 
  5.1.2 การสรุปผลการวิจยั ให้เขียนผลการวิจยัเป็นขอ้ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั
หรือสมมติฐานของการวจิยั (ถา้มี) ถา้พบวา่มีความแตกต่างกนัใหร้ะบุค่านยัส าคญัทางสถิติดว้ย 
 5.2 อภิปรายผล (Research discussion) เป็นการขยายความผลการวิจยั/ข้อคน้พบใหม่   
ท่ีไดจ้ากการวจิยั เพื่อยนืยนัวา่ผลการวจิยัมีความน่าเช่ือถือโดยมีหลกัการ ดงัน้ี 
  5.2.1 ผลการวิจยัสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัสอดคลอ้ง
หรือไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของคนอ่ืน ผลการวจิยัน้ีเป็นไปตามแนวคิดทฤษฏีใดมีความขดัแยง้ 
หรือไม่ถ้ามีความขดัแยง้ต้อง อธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุน ช้ีแจงความเป็นไปได้ของ
ผลการวจิยันั้น รวมทั้งความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการวจิยั 
  5.2.2 ในการอภิปรายผลการวิจยั ผู ้วิจยัตอ้งใช้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้
ทบทวนวรรณกรรมไวใ้นบทท่ี 2 น ามาประกอบการอภิปรายผลการวิจยัเพื่อยืนยนั สนบัสนุนหรือ
ขดัแยง้กบัผลการวจิยัโดยตอ้งเป็นเหตุเป็นผลท่ีน่าเช่ือถือกบัลกัษณะผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งตอ้ง
อยูบ่นพื้นฐานของหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ควรเนน้วา่อะไรเป็นความรู้ใหม่ท่ีได้
จากงานวจิยัคร้ังน้ี 
 5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวจัิยไปใช้ (Recommendation for implications) 
 ผูว้ิจยัเสนอแนวทางส าหรับบุคคลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาของหน่วยงาน 
ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะตอ้งเป็นผลจากงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัคน้พบเท่านั้นไม่ใช่ความรู้สึก หรือความคิดเห็น
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ส่วนตวั ดังนั้น ก่อนเสนอแนะควรกล่าวน าว่า ผลการวิจยัท่ีได้คืออะไร เม่ือพิจารณาร่วมกับการ
อภิปรายผลแล้วผูว้ิจยัจะเสนอแนะอย่างไร ผูว้ิจยัตอ้งเสนอแนะให้เป็นรูปธรรมและมีรายละเอียด
อยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถนาไปใชไ้ด ้
 5.4 ข้อ เสนอแนะส าห รับการท าวิ จั ย  ค ร้ังต่อไป  (Recommendation for further 
researchstudies)  
 เป็นการเสนอแนะใหผูท่ี้จะท าวจิยัคร้ังต่อไปในลกัษณะเดียวกนั จากงานวิจยัท่ีนกัศึกษา
ท าควรท าการวิจยัในประเด็นหรือปัญหาใด ควรศึกษาตวัแปรใดบ้าง รวมทั้งให้แนวทางการท าวิจยั
ต่อยอด 
 
ส่วนที ่2 ส่วนประกอบในเนือ้หา 
 
 เป็นส่วนท่ีแทรกในเน้ือหาตั้งแต่ตน้จนจบ อาจแยกได ้3 ส่วน คือ ตาราง ภาพประกอบ
และส่วนอา้งอิงดงัน้ี 
 1. ตาราง (Table) เป็นการเสนอขอ้มูลอยา่งเป็ นระบบวิธีหน่ึงซ่ึงนิยมกนัมาก ตารางท่ีดี
จะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจและตีความขอ้มูลไดร้วดเร็ว ขอ้แนะน าในการสร้างตารางมีดงัน้ี 
  1.1 ตารางท่ีดีต้องแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลโดยจ าแนกตามตัวแปรหรือ
ประเภทของขอ้มูล แต่ละตารางควรเสนอความคิดหลกัอยา่งเดียว สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลอยา่งสมบูรณ์ ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจไดอ้ยา่งดีโดยไม่ตอ้งอ่านค าอธิบาย 
  1.2 ตารางทุกตารางต้องมีช่ือและมีหมายเลขเรียงตามล าดบัในแต่ละบท โดยใส่ไว้
เหนือตาราง การอา้งตารางใหอ้า้งโดยใชห้มายเลขตาราง 
  1.3 ใต้ตารางต้องมีค าอธิบายเก่ียวกับข้อมูลในตารางเพื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจเน้ือหา          
ในตารางไดโ้ดยง่าย 
  1.4 เส้นตารางให้เขียนเป็นเส้นเด่ียวเฉพาะแนวราบ โดยเส้นหัวตารางและทา้ยตาราง
ใชเ้ส้นคู่ 
  1.5 ในกรณีท่ีตอ้งอา้งอิงแหล่งท่ีมาใหเ้ขียนไวด้า้นล่างของตาราง 
 2. ภาพประกอบ (Figure) เป็นส่ิงท่ีเสริมงานวิจยัให้มี ความสมบูรณ์และเข้าใจง่ายข้ึน
ภาพประกอบ มีหลายประ เภท ไดแ้ก่ ภาพถ่าย แผนภูมิ แบบจ าลอง แผนผงั แผนท่ี ภาพเขียนภาพ
ลายเส้น กราฟ และแผนภาพ เป็นตน้ การใหห้มายเลขประจ าภาพประกอบและค าอธิบายใตภ้าพ ตอ้ง
ตรงกบัท่ีใหไ้วใ้นสารบญัภาพประกอบ ขอ้แนะนาในการเขียนภาพประกอบมีดงัน้ี  
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  2.1 เลือกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ี กล่าวถึงและสามารถแสดงใหผู้อ่้านเกิด
ความเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน 
  2.2 เลือกภาพท่ีชดัเจนและมีขนาดพอเหมาะ 
  2.3 ภาพประกอบต้องมีช่ือและมีหมายเลข เรียงตามล าดับในแต่ละบท โดยใส่ไว ้    
ใตภ้าพ และตอ้งตรงกบัสารบญัภาพประกอบ การอา้งถึงภาพประกอบใหอ้า้งหมายเลขก ากบัภาพ 
  2.4 การอา้งอิงแหล่งท่ีมาหรือการอธิบายประกอบภาพใหเ้ขียนไวด้า้นล่างของภาพ 
 
 
 
 
ส่วนอ้างอิง หรือส่วนประกอบตอนท้าย (Reference section or Back matter) หมายถึง ส่วนท่ีระบุ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีอา้งอิง เพื่อให้ผูอ่้านสามารถตรวจสอบหรือคน้ควา้เพิ่มเติมได ้การอา้งอิงให้
ใช้ระบบของสมาคมจิตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association: APA 
(6thed.) การเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ APA สามารถเขียนได้เป็นการอา้งอิงในเน้ือหา (Reference 
citation in text) และการอ้างอิงท้ายเน้ือหา (Reference list) ซ่ึ งมีรายละเอียดของวิธีการเขียน         
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. เอกสารอ้างอิง (Reference) คือ รายช่ือหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงท่ีน ามาใช้ในการ
เขียนวิทยานิพนธ์ ดงันั้น บรรณานุกรมและเอกสารอา้งอิง จึงเป็นท่ีรวบรวมหลกัฐานของเอกสารทั้ง
ท่ีผูเ้ขียนใชอ้า้งอิงและใชศึ้กษาคน้ควา้ในการเสนอวทิยานิพนธ์เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ผูอ่้านท่ีประสงค์
จะคน้ควา้เพิ่มเติมจากหนงัสือหรือเอกสารท่ีอา้งอิงไว ้ 
 2. ภาคผนวก (Appendix) คือ ส่วนประกอบท่ีเขียนเพิ่มเติมในตอนทา้ยของงานวจิยั เพื่อ
ช่วยให้งานวจิยัมีความสมบูรณ์มากข้ึน โดยทัว่ไปส่ิงท่ีจะน ามาไวใ้นภาคผนวกประกอบดว้ย เอกสาร
ขออนุญาตเก็บขอ้มูลรายช่ือและเอกสารเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
เอกสารการพิทกัษสิทธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเอกสารการรับรองจริ ยธรรมการท าวจิยัจากคณะกรรมการ
พิจารณาการท าวิจยั ในมนุษย ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
(ถา้มี) ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนประกอบของภาคผนวกเหล่าน้ี เม่ือน ามาไวใ้นภาคผนวกจะจดัแบ่งเป็น
ประเภทตามลกัษณะของเอกสารขอ้มูล โดยอาจก าหนดเป็นภาคผนวก ก...ข...ค ซ่ึงจะตอ้งระบุไวใ้น
สารบญัโดยเรียงล าดบัต่อจากสารบญัเน้ือหา 
 

3. ส่วนอ้างองิหรือส่วนประกอบตอนท้าย 
(Reference section or Back matter) 
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 3. ประวตัิผู้วจัิย (Curriculum vitae) มีรายละเอียดดงัน้ี  
  3.1 ช่ือนามสกุล พร้อมค าน าหนา้  
  3.2 วนั เดือน ปี เกิด 
  3.3 วฒิุการศึกษา สถานศึกษา ปี ท่ีส าเร็จ 
  3.4 ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน 
  3.5 ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ รางวลัหรือทุนการศึกษา (ถา้มี)  
 พิมพ์ค  าว่า “ประวติัผูว้ิจยั” ไวก้ลางหน้ากระดาษ ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน          
3.75 ซม. และพิมพข์อ้ความบรรทดแรกห่างจากขอ้ความดา้นบนสองช่วงบรรทดัพิมพคู์่ 
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บทที ่2 
การพมิพ์วทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
รูปแบบการพมิพ์วทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
 1. ใช้กระดาษสีขาวไม่มีบรรทดัขนาดมาตรฐาน A4 ความหนาของกระดาษ 80 แกรม 
พิมพห์นา้เดียว 
 2. การเวน้ระยะขอบกระดาษ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ระยะขอบบน   3.75 เซ็นติเมตร *ยกเวน้ หนา้ “บทท่ี”  ตั้งระยะขอบบน 5.00 เซนติเมตร 
ระยะขอบซา้ย 3.75 เซ็นติเมตร 
ระยะขอบขวา  2.5 เซ็นติเมตร 
ระยะขอบล่าง  2.5 เซ็นติเมตร 

 

 3. ลักษณะและขนาดตัวอักษรท่ีใช้พิมพ์ ต้องเป็นสีด า คมชัด สะดวกแก่การอ่าน              
มีรายละเอียดดงัน้ี 

รูปแบบการพมิพ์ ช่ือ Font ขนาด Font รูปแบบ Font 
ช่ือ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” Angsana New 15 point ตวัหนา 
ช่ือหวัขอ้ในบทคดัยอ่และ Abstract Angsana New 15 point ตวัหนา 
รายละเอียดในบทคดัยอ่และ Abstract Angsana New 15 point ปกติ 
ตวัอกัษรท่ีพมิพเ์น้ือหาตลอดทั้งเล่ม 
(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

Angsana New 16 point ปกติ 

ช่ือบท Angsana New 18 point ตวัหนา 
หวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละบท Angsana New 16 point ตวัหนา 
เลขหนา้ Angsana New 12 point ปกติ 
 4. การจัดแนวข้อความในหน้ากระดาษ การจัดพิมพ์รายละเอียดในส่วนเน้ือเร่ือง 
โดยทัว่ไปควรจดัระยะแนวขอ้ความให้ชิดขอบซ้ายและขอบขวา เพื่อความสวยงาม ทั้งน้ีให้ค  านึงถึง
ความถูกต้องของข้อความและความเหมาะสมด้านภาษา ไม่ควรแยกพิมพ์ข้อความ เช่น ค าว่า 
“มหาวิทยาลัยคริสเตียน” แยกกัน เช่น “มหาวิทยาลัยคริส” อยู่บรรทัดหน่ึง และ “เตียน” อยู่อีก
บรรทดัหน่ึง 
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 5. การก าหนดระยะห่างตวัอกัษร ให้ใชต้ามท่ีโปรแกรมพิมพเ์อกสารก าหนดไวห้า้มบีบ
ตวัอกัษร เพราะจะท าใหย้ากแก่การอ่าน 
 6. การเวน้ระยะห่างระหวา่งบรรทดั ให้เวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั ตลอดทั้งเล่มยกเวน้การ
ข้ึนยอ่หนา้ใหม่ การพิมพร์ะหวา่งหวัขอ้ใหญ่กบัหวัขอ้ยอ่ย ใหเ้วน้ท่ีวา่งระหวา่งบรรทดั 2 บรรทดั 
 7. การพิมพย์่อหน้า ยอ่หน้าแรกให้เวน้ระยะ 19 ตวัอกัษร โดยเร่ิมพิมพต์วัอกัษร ระยะท่ี 20 
หรือสามารถใชโ้ปรแกรมพิมพเ์อกสารส าเร็จรูป ตั้งค่ายอ่หนา้ (TAB) ตามล าดบั ดงัน้ี 
 ระยะ 1.82 ซม. (ยอ่หนา้แรก) 
  ระยะ 2.25 ซม. (ยอ่หนา้เน้ือหายอ่ย) 
   ระยะ 2.86 ซม. (ยอ่หนา้เน้ือหายอ่ยล าดบัถดัไป) 
    ระยะ 4 ซม. (ยอ่หนา้เน้ือหายอ่ยล าดบัถดัไป) 
 8. การข้ึนหน้าใหม่ ถา้จะตอ้งข้ึนยอ่หน้าใหม่แต่มีเน้ือหาท่ีเหลือเพียง 1 บรรทดั ในหน้า
เดิม ใหย้กขอ้ความนั้นไปเร่ิมตน้พิมพใ์หม่ในหนา้ถดัไป 
 9. การแบ่งบท และหวัขอ้ในบท 
  9.1 เม่ือข้ึนบทใหม่ตอ้งข้ึนหนา้ใหม่เสมอ ให้พมิพค์  าวา่  “บทท่ี...” (จะใชเ้ลขอารบิก)
แล้วให้พิมพ์ช่ือบทในบรรทดัต่อมา และจดัตรงกลางหน้ากระดาษ ช่ือบทท่ียาวเกิน 1 บรรทดัให้
แบ่งเป็น 2-3 บรรทดั ตามความเหมาะสมโดยพิมพเ์รียงลงมาเป็นลกัษณะสามเหล่ียมหวักลบั  
และไม่ตอ้งขีดเส้นใต ้อาจใชเ้ป็นตวัเขม้และขนาดของตวัอกัษรโตกวา่ปกติเล็กนอ้ยก็ได ้
  9.2 หัวขอ้ส าคญัในบท หมายถึง หัวขอ้หลกัซ่ึงมิใช่เห็นช่ือเร่ืองประจ าบท ควรพิมพ์
ด้วยอกัษรตัวเข้มชิดแนวพิมพ์ด้านซ้ายมือ และควรเวน้ระยะก่อนและหลักบรรทัดหัวข้อใหญ่
มากกว่าการเวน้ระยะปกติให้พิมพชิ์ดขอบดา้นซ้ายของกระดาษ กรณีมีหัวขอ้ย่อยให้พิมพเ์วน้ระยะ
เขา้ไปจากหวัขอ้ในบทและจดัใหส้วยงาม 
 10. การพิมพห์มายเลขหนา้ 
  10.1 จากขอบดา้นบน 2.5 เซ็นติเมตร  
  10.2 จากขอบกระดาษดา้นขวา 2.5 เซ็นติเมตร 
  10.3 ในส่วนของหนา้ กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ภาษาไทย บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
สารบญั สารบญัตาราง และสารบญัภาพประกอบ ให้ล าดบัหนา้โดยใช้ตวัพญัชนะไทย ข ค ง จ ฉ ช  
ซ... ตามล าดบั 
  10.4 ในส่วนของเน้ือความ เอกสารอา้งอิง และภาคผนวก ให้ล าดบั เลขหน้าโดยใช้
หมายเลข 1, 2, 3........ ยกเว้น ปกใน หน้าท่ีมีช่ือบท หน้าแรกของเอกสารอ้างอิง หน้าแรกของ
ภาคผนวกแต่ละภาคผนวก ไม่ตอ้งพิมพเ์ลขหนา้ก ากบัแต่ใหน้บัจ านวนหนา้รวมไปดว้ย 
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 11. การแบ่งหวัขอ้  
 การแบ่งหวัขอ้ออกเป็นหลายระดบัใหใ้ชต้วัเลขดงัน้ี 
 1. ................................................................................... 
  1.1 ............................................................................ 
   1.1.1 ................................................................... 
    1.1.1.1 .................................................... 
     1) ................................................. 
 12. การพิมพเ์อกสารอา้งอิง 
  12.1 ค าว่า “เอกสารอ้างอิง” ให้พิมพ์ไวก้ลางหน้ากระดาษห่างจากขอบด้านบน    
3.75 เซ็นติเมตร 
  12.2 พิมพ์เอกสารอา้งอิงภาษาไทยแยกจากภาษาองักฤษ โดยพิมพ์เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยก่อน ต่อดว้ยอา้งอิงภาษาองักฤษ และไม่ตอ้งเขียนหัวขอ้เอกสารอา้งอิงภาษาไทยแยกจาก
เอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษ 
  12.3 การเรียงล าดับเอกสารหรือส่ิงท่ีอา้งอิงให้เรียงช่ือผูแ้ต่งตามล าดับตวัอกัษรท่ี
ปรากฏ ถา้หนงัสือไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งให้ล าดบัดว้ยอกัษรตวัแรกของช่ือหนงัสือ การล าดบัอกัษรให้
ยึดหลักของพจนานุกรม ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้เรียงช่ือสกุลข้ึนก่อนตามล าดับตวัอกัษรท่ี
ปรากฏ 
 
  วธีิการเรียงบรรณานุกรม 
  การเรียงบรรณานุกรมภาษาไทยใหเ้รียงตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน โดย
ค าท่ีมีตวัสะกดจดัเรียงไวก่้อนค าท่ีมีรูปสระตามล าดบัตั้งแต่ กก - กฮ ดงัน้ี ก ข 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 สห ฬ อ ฮ ส่วนค าท่ีข้ึนตน้ 
ดว้ย พยญัชนะตวัเดียวกนั เรียงล าดบัตามรูปสระ ดงัน้ี อะ อวั อวัะ อา อา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา 
เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ การเรียงบรรณานุกรมภาษาองักฤษให้เรียงอกัษร
ตามพจนานุกรม A-Z 
  12.4 ในกรณี เอกสารหลายเล่ม แต่งโดยผูแ้ต่งคนเดียวกันเม่ือพิมพ์เรียงล าดับใน
เอกสารอา้งอิงไม่ตอ้งพิมพช่ื์อผูแ้ต่งซ ้ าให้ใช้วิธี ขีดเส้นยาว ขนาด 8 ตวัอกัษร ตามดว้ยมหพัภาค (.) 
และเรียงล าดบังานของผูแ้ต่งคนเดียวกนัตามล าดบัเวลาของผลงาน และล าดบัอกัษรของช่ือผลงาน 
  12.5 การพิมพ์บรรทดัแรกของเอกสารอา้งอิงแต่ละรายการให้พิมพชิ์ดขอบกระดาษ
ดา้นซา้ยบรรทดัต่อมาใหย้อ่หนา้แปดระยะอกัษรพิมพโ์ดยเร่ิมพิมพต์วัอกัษรท่ีเกา้ 

ตั้งค่าระยะ TAB 1.82 ซม. 

ตั้งค่าระยะ TAB 2.25 ซม. 

ตั้งค่าระยะ TAB 2.86 ซม. 

ตั้งค่าระยะ TAB 4 ซม. 

ตั้งค่าระยะ TAB 5 ซม. 
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 13. การพิมพ์ตารางตารางต้องมีหมายเลขล าดับและช่ือหรือค าอธิบายตารางก ากับให้
เรียงล าดบัหมายเลขตารางแต่ละบท คือ ถา้เป็นตารางในบทท่ี 1 ให้เร่ิมจาก ตารางท่ี 1.1, 1.2, 1.3... 
ถา้เป็นตารางในบทท่ี 3 ให้เร่ิมจากตารางท่ี 3.1, 3.2,3.3...ตามล าดบั รวมทั้งท่ีปรากฏในภาคผนวก
ดว้ยให้พิมพห์มายเลขล าาดบัของตารางและช่ือตารางบรรทัดเดียวกนัโดยพิมพชิ์ดขอบซ้ายมือของ
หน้ากระดาษ ถ้าช่ื อตารางยาวกว่า 1 บรรทดัให้ข้ึนบรรทดั ใหม่โดยพิมพ์ให้ชิดขอบซ้ายมือของ
หนา้กระดาษ กรณีท่ีตารางนั้นมีความยาวมากไม่สามารถใหส้ิ้นสุดในหนา้เดียวกนัได ้ใหพ้ิมพส่์วนท่ี
เหลือในหน้าถดัไป แต่ทั้งน้ีตอ้งพิมพ์ล าดบัท่ีและช่ือของตารางและมีส่วนของขอ้ความในตาราง
รวมอยู่ด้วยในแต่ละหน้าอย่างน้อย 2 บรรทดั ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบของวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับตารางขนาดใหญ่พยายามลดขนาด โดยใชเ้คร่ืองยอ่ส่วนหรือวิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม แต่
ตอ้งชดัเจนพอท่ีจะอ่านไดง่้าย ส าหรับตารางท่ีกวา้งเกินกวา่ความกวา้งของหนา้วทิยานิพนธ์ ก็อาจจะ
จดัใหส่้วนบนของตารางนั้นหนัเขา้หาขอบซา้ยของหนา้  
 14. การพิมพแ์ผนภาพประกอบภาพ (Figure) แต่ละแผนภาพตอ้งมีหมายเลขล าดบัและ
ช่ือหรือค าอธิบายภาพก ากบัเช่นเดียวกบัตาราง และเรียงล าดบัหมายเลขแผนภาพให้เรียงล าดบัตาม
บท เช่น แผนภาพในบทท่ี 1 ให้เร่ิมจาก แผนภาพท่ี 1.1, 1.2, 1.3... ถา้เป็นแผนภาพในบทท่ี 3 ให้เร่ิม
จากแผนภาพท่ี 3.1, 3.2, 3.3... การพิมพห์มายเลขล าดบัของภาพ ช่ือและ/หรือค าอธิบายให้พิมพไ์ว ้ 
ใตภ้าพ 
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บทที ่3 
รูปแบบการเขยีนเอกสารอ้างองิ  

(APA Sixth Edition) 
 
 

 
 

1. การอ้างองิในเนือ้หาใช้ระบบนาม-ปี โดยมีรูปแบบการเขียน ดงัน้ี 
 1.1 ผู้แต่ง 1 คน 
 
 
 
 ตวัอยา่ง 
 สุวพร  ช่ืนบาน (2557) ไดว้จิยัเร่ือง... 
 ...และก าหนดระยะจบการศึกษา สอนทั้งวชิาสามญัและศาสนา (วรีะศกัด์ิ  จนัทร์ส่องแสง, 2546) 
 Early onset results in a more persistent and sever course (Kessier, 2003) 
 

 1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
 
 
 
 ตวัอยา่ง 
 สุพร  ชยัเดชสุริยะ และ พชัรี  วรจริสรังสี (2554) กล่าวถึง... 
 ...และมหาวทิยาลยัตามแนวคิดของ Bernard & Krupat (1994) ประกอบ... 
 ...การยอมรับกฏระเบียบ (Patton & Wang, 2010) 

ไทย  ช่ือ/สกุล/(ปี) หรือ (ช่ือ/สกุล/ปี) 
องักฤษ  สกุล/(ปี) หรือ (สกุล/ปี) 

ไทย ช่ือ/สกุล/และช่ือ/สกุล/(ปี ) หรือ ช่ือ/สกุล/และช่ือ/สกุล,/(ปี ) 
 องักฤษ สกุล/and/สกุล/(ปี ) หรือ สกุล/&/สกุล,/(ปี ) ย  ช่ือ/สกุล/และช่ือ/สกุล/
(ปี) หรือ ช่ือ/สกุล/และช่ือ/สกุล,/(ปี)  
องักฤษ  สกุล/and/สกุล/(ปี) หรือ สกุล/&/สกุล,/(ปี) 

การอ้างองิในเนือ้หา (Citing references in text) 
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 1.3 ผู้แต่ง 3-5 คน* 
 
 
 
  
 ตวัอยา่ง 
 อวยพร  เรืองตระกลู, ภิรดี  วชัรสินธ์ุ, และ อรอุมา  เจริญสุข (2551) กล่าวถึง... 
 ...ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Eker, Arker, & Yaldiz, 2000) จึงเป็น... 
 
 
 
 
2. การอ้างองิมากกว่าสองแหล่งข้อมูลให้เขียนเรียงตามล าดับอกัษร ดงัน้ี 
 ...สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมานะ  นาค า (2549) และ สีลาภรณ์  บวัสาย (2548)... 
 ...หรือถึงแก่ชีวติ (เพิ่มพนู  แพนศรี, 2551; ศรีวรรณ  มีคุณ, 2548) 
 ...การวดัท่ีมีตวัแปรแฝงหลายตวั (Embretson & Reise, 2000; Marvelde, Glas, 
Landeghem, & Damme, 2006) 
 
3. การอ้างองิจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ 
 3.1 การอา้งอิงหนา้ขอ้ความ 
 
 
 
 
 ตวัอยา่ง 
 Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) suggests there is an emerging 
adult stage in the lifespan of humans, covering young people between the ages of 18 and 25 years    
 
 
 

* กรณีท่ีมีผูเ้ขียนตั้งแต่ 3 คน ข้ึนไป ใหเ้ขียนครบทุกคนในคร้ังแรก ส่วนการอา้งอิงถึง 
คร้ังต่อมาใหใ้ส่เฉพาะสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย et al. 

งานของผูขี้ยน (1) ถูกอา้งอยูใ่นงานของผูเ้ขียน (2) 
ไทย ช่ือ1/สกุล1/(ปี ,/อา้งถึงใน/ช่ือ2/สกุล2,/ปี )............. 
องักฤษ สกุล1/(ปี ,/as cited in/สกุล2,/ปี )…………………… งผูเ้ขียน (1) ถูกอา้ง
อยูใ่นงานของผูเ้ขียน (2) 
ไทย  ช่ือ1/สกุล1/(ปี,/อา้งถึงใน/ช่ือ2/สกุล2,/ปี).............  
องักฤษ  สกุล1/(ปี,/as cited in/สกุล2,/ปี)…………………… 

ไทย     ช่ือ/สกุล,/ช่ือ/สกุลช่ือ,/และช่ือ/สกุล,/(ปี ) หรือ 
            (ช่ือ/สกุล,/ช่ือ/สกุลช่ือ,/และช่ือ/สกุล,/ปี ) 
องักฤษ สกุล,/สกุล,/and/สกุล/(ปี ) หรือ 
              (สกุล,/สกุล,/&/สกุล, ปี ) 
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 3.2 การอ้างองิท้ายข้อความ 
 
 
 
 
  ตวัอยา่ง 
  ... (Snow, 2006 as cited in Goldstein, Warde, & Peluso, 2013) … 
 
4. การอ้างองิจากบทสัมภาษณ์ 
 การเขียนอา้งอิงจากบทสัมภาษณ์ กรณีไม่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ใหเ้ขียนอา้งอิงใน
เน้ือหาเท่านั้น โดยไม่ตอ้งใส่เป็นรายการอา้งอิงทา้ยเล่ม 
 
 
 
 
 ตวัอยา่ง 
 (สุวรรณ  จนัทิวาสารกิจ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 28 ตุลาคม 2548) 
 (Brown, J., personal communication, 27 April 2010) 
 
5. การอ้างองิข้อมูลจากส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 ตวัอยา่ง 
 (เอมอชัฌา  วฒันบุรานนท,์ 27 เมษายน 2554) 
 (Sullivan, n.d.) 
 

 กรณีท่ีไม่มีช่ือผูเ้ขียน 
 
 
 

งานของผูเ้ขียน (1) ถูกอา้งอยูใ่นงานของผูเ้ขียน (2) 
ไทย ...(ช่ือ1/สกุล1/ปี ,/อา้งถึงใน/ช่ือ2/สกุล2,/ปี )... 
องักฤษ ...(สกุล1/ปี ,/as cited in/สกุล2,/ปี )…………………… ของผูเ้ขียน (1) 
ถูกอา้งอยูใ่นงานของผูเ้ขียน (2) 
ไทย  ...(ช่ือ1/สกุล1/ปี,/อา้งถึงใน/ช่ือ2/สกุล2,/ปี)... 
องักฤษ  ...(สกุล1/ปี,/as cited in/สกุล2,/ปี)…………………… 

ไทย (ช่ือผูถู้กสัมภาษณ์/สกุลผูถู้กสัมภาษณ์,/การส่ือสารส่วนบุคคล,/วนั /เดือน/ปี ) 
องักฤษ (สกุลผูถู้กสัมภาษณ์,/อกัษรยอ่ ช่ือผูถู้กสัมภาษณ์,/personal communication,/วนั/เดือน/ปี ) ย      
(ช่ือผูถู้กสัมภาษณ์/สกุลผูถู้กสัมภาษณ์,/การส่ือสารส่วนบุคคล,/วนั/เดือน/ปี) 
องักฤษ  (สกุลผูถู้กสัมภาษณ์,/อกัษรยอ่ช่ือผูถู้กสัมภาษณ์,/personal communication,/วนั/เดือน/ปี) 

ไทย (ช่ือ/สกุล,/วนั /เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่) 
องักฤษ (สกุล,/ปี ท่ีเผยแพร่,/เดือน/วนั) ย  (ช่ือ/สกุล,/
วนั/เดือน/ปีท่ีเผยแพร่) 
องักฤษ (สกุล,/ปีท่ีเผยแพร่,/เดือน/วนั) 

ไทย (“ช่ือเร่ือง”,/วนั /เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่) 
องักฤษ (“Title”,/ปี ท่ีเผยแพร่,/เดือน/วนั ) ทย 
 (“ช่ือเร่ือง”,/วนั/เดือน/ปีท่ีเผยแพร่) 
องักฤษ (“Title”,/ปีท่ีเผยแพร่,/เดือน/วนั) 
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 ตวัอยา่ง 
 (“เส้นทางความสุข: การสัมผสัธรรมชาติ”, 9 มกราคม 2559) 
 (“Preschool Prep”, 2010 February 8) 
 

6. การอ้างองิราชกจิจานุเบกษา 
 การอา้งอิงราชกิจจานุเบกษาทา้ยขอ้ความในเน้ือหานั้น ใหใ้ชช่ื้อกฎหมายและตามดว้ยปี ดงัน้ี 
 ตวัอยา่ง 
 (พระราชบญัญติักองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561, 2561) 
 

รูปแบบการอ้างองิเนือ้หาทีม่ีผู้แต่งลกัษณะต่างๆ แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 รูปแบบการอา้งอิงในเน้ือหาพื้นฐานส าหรับงานเดียว (Basic Citation Styles) 
 

ผู้แต่ง การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 

 คร้ังแรก คร้ังต่อมา คร้ังแรก คร้ังต่อมา 
ผูแ้ต่ง 1 คน สุวพร  ช่ืนบาน (2557) 

McLaren (2015) 
สุวพร  ช่ืนบาน (2557) 
McLaren (2015)  

(สุวพร  ช่ืนบาน, 2557) 
McLaren, 2015) 

(สุวพร  ช่ืนบาน, 2557) 
McLaren, 2015) 

ผูแ้ต่ง 2 คน ศจี  จิระโร และ ณฏัฐภรณ์ 
ทองหลาว (2553) Bronstein 
and Bradley (2014) 

ศจี  จิระโร และ ณฏัฐภรณ์ 
ทองหลาว (2553) Bronstein 
and Bradley (2014) 

(ศจี  จิระโร และ ณฏัฐภรณ์ 
ทองหลาว, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 

(ศจี  จิระโร และ ณฏัฐภรณ์ 
ทองหลาว, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 

ผูแ้ต่ง 3 คน อรทยั  วิมลโนธ, ภคนนัท ์
อุ่นแจ่ม, และ ยุรวฒัน ์คลา้ย
มงคล (2551)  
Bowe, Ball, and Gold 
(2017) 

อรทยั  วิมลโนธ และ คณะ 
(2551)  
 
Bowe et al. (2017) 

(อรทยั  วิมลโนธ, ภคนนัท ์
อุ่นแจ่ม, และ ยุรวฒัน ์คลา้ย
มงคล, 2551)  
(Bowe, Ball, & Gold, 2017) 

(อรทยั วิมลโนธ และ คณะ, 
2551)  
 
(Bowe et al., 2017) 

ผูแ้ต่ง 4 คน ไพฑูรย ์ สินลารัตน,์   
วราภรณ์  บวรศิริ, พรชุลี 
อาชวอ ารุง, และ พนัธ์ศกัด์ิ  
พลสารัมย ์(2556)  
Owusu, Monney, Appiah, 
and Wilmot (2010) 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน ์และ 
คณะ (2556)  
  
  
Owusu et al. (2010) 

(ไพฑูรย ์ สินลารัตน,์   
วราภรณ์  บวรศิริ, พรชุลี 
อาชวอ ารุง, และ พนัธ์ศกัด์ิ 
พลสารัมย,์ 2556)  
(Owusu, Monney, Appiah, 
& Wilmot, 2010) 

(ไพฑูรย ์ สินลารัตน ์และ 
คณะ, 2556)  
  
 
(Owusu et al., 2010) 

ผูแ้ต่ง 5 คน วรวรรณ  เหมชะญาติ,   
อรชา  ตุลานนัท,์ ทิศนา 
แขมมณี, พิมพนัธ์   
เดชะคุปต,์ และ ชนาธิป  
พรกุล (2544)  
Aksu, Demir, Daloglu, 

วรวรรณ เหมชะญาติ และ 
คณะ (2544)  
  
  
  
Aksu et al. (2010) 

(วรวรรณ  เหมชะญาติ,   
อรชา  ตุลานนัท,์ ทิศนา  
แขมมณี, พิมพนัธ ์
เดชะคุปต ์, และ ชนาธิป พร
กุล, 2544)  
(Aksu, Demir, Daloglu, 

(วรวรรณ  เหมชะญาติ และ 
คณะ, 2544)  
  
  
  
(Aksu et al., 2010) 
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ผู้แต่ง การอ้างองิในเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างองิในเนือ้หาท้ายข้อความ 

 คร้ังแรก คร้ังต่อมา คร้ังแรก คร้ังต่อมา 
Yildirim and Kiraz (2010) Yildirim, & Kiraz, 2010) 

ผูแ้ต่ง 6 คนข้ึน
ไป 

นรินทร์  สงัขรั์กษา และ 
คณะ (2555)  
Johnson et al. (2002) 

นรินทร์  สงัขรั์กษา และ 
คณะ (2555)  
Johnson et al. (2002) 

(นรินทร์  สงัขรั์กษา และ 
คณะ, 2555)  
(Johnson et al., 2002) 

(นรินทร์  สงัขรั์กษา และ 
คณะ, 2555)  
(Johnson et al., 2002) 

ผูแ้ต่งเป็น
หน่วยงาน 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2561)  
National Research Council 
(2011) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2561)  
National Research Council 
(2011) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2561)  
(National Research 
Council, 2011) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2561)  
(National Research 
Council, 2011) 

ผูแ้ต่งเป็น
หน่วยงาน 
(โดยใชช่ื้อยอ่) 

กระทรวงศึกษาธิการ  
(ศธ, 2556)  
Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood (CEIEC, 2008) 

ศธ (2556)  
CEIEC (2008) 

(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ], 
2556)  
(Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood [CEIEC], 2008) 

(ศธ, 2556)  
 
(CEIEC, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 
 
 
1) ผูแ้ต่ง 1 คน 
 
 
 
ตวัอยา่ง 
เพชรน้อย  สิงห์ช่างชยั (2557). เศรษฐศาสตร์สุขภาพส าหรับการจัดบริการสุขภาพ  (พิมพค์ร้ังท่ี 3). 

สงขลา: โรงพิมพช์านเมืองการพิมพ.์ 
Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating 

diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods (4thed.). Thousand Oaks, 
CA: SAGE Publications. 

2) ผูแ้ต่ง 2 คน 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง 
ศศิลักษณ์  ขยนักิจ และ บุษบง  ตันติวงศ์. (2559). การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย: 

แนวคิดและการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

Steinberg, L., & Darling, N. (2017). Parenting style as context: An integrative model. London: 
Routledge 

* กรณีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์ใหใ้ส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
** กรณีพิมพค์ร้ังท่ี 1 ไม่ตอ้งระบุคร้ังท่ีพิมพ ์
*** กรณีไม่ปรากฏเมืองหรือส านกัพิมพ ์ใหใ้ส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 
 
 

หนังสือ (ในรูปแบบรูปเล่ม) 
 

ไทย      ช่ือ/สกุล./(ปี พิมพ)์*./ช่ือเร่ือง/(พิมพค ์รั้งท่ี).**/สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
องักฤษ สกุล,อกัษรช่ือยอ่./(ปี พิมพ)์./ช่ือเร่ือง/(พิมพค์รั้งท่ี). /สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์*** ย 
 ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์*./ช่ือเร่ือง/(พิมพค์ร้ังท่ี).**/สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
องักฤษ สกุล,อกัษรช่ือยอ่./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ือง/(พิมพค์ร้ังท่ี). /สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์*** 

ไทย      ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล./(ปี พิมพ)์./ช่ือเร่ือง/(พิมพค์รั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ:์/ 
             ///////ส านกัพิมพ.์ 
องักฤษ สกุล,อกัษรช่ือยอ่.,/&/สกุล,/ช่ือ./(ปี พิมพ)์./ช่ือเร่ือง/(พิมพค์รั้งท่ี)./ 
             ///////สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ ย  ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ือง/
(พิมพค์ร้ังท่ี)./สถานท่ีพิมพ:์/ 
 ///////ส านกัพิมพ.์ 
องักฤษ สกุล,อกัษรช่ือยอ่.,/&/สกุล,/ช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ือง/(พิมพค์ร้ังท่ี)./ 
 ///////สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 

การเขียนรายการอ้างองิ (References) 
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3) ผูแ้ต่ง 3-7 คน ใหใ้ส่ช่ือทุกคน 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง 
พชร  สันทดั, สุรชาติ  ณ  หนองคาย, สมาน  งามสนิท, ฐนนัดร์ศกัด์ิ  บวรนนัทกุล, เชษฐรัชดา  

พรรณาธิกุล, กฤษฎ์ิ  สถิตยว์ฒันานนท,์ และ ประยงค ์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์และ
ศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม.  

Ary, D., Jacobs, L. C., Irvine, A. K. S., & Walker, D. A. (2018). Introduction to research in 
education. Boston, MA: Cengage Learning.   

 
4) ผูแ้ต่ง 7 คน ข้ึนไป ใหใ้ส่ช่ือและสกุลของผูแ้ต่งคนท่ี 1-6 ตามดว้ยเคร่ืองหมาย, ... ก่อนช่ือคน
สุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง 
จิราภา  เต็งไตรรัตน์, นพมาศ  อุง้พระ (ธีรเวคิน), รัจรี  นพเกตุ, รัตนา  ศิริพานิช, วารุณี  ภูวสรกุล,       

ศรีเรือน แกว้กงัวาล, ... อุบลวรรณา ภวกานนัท.์ (2555). จิตวิทยาท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 7). 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N., ... Stanley, D. 
(2012). Kozier and Erb's fundamentals of nursing (2nded.). Frenchs Forest, Australia: 
Pearson Australia 

 

ไทย     ช่ือ1/สกุล1,/ช่ือ2/สกุล2,/ช่ือ3/สกุล3,/ช่ือ4/สกุล4,/ช่ือ5/สกุล5,/ช่ือ6/สกุล6,/และ/ ช่ือ7/ 
            ////////สกุล7 ./(ปี พิมพ)์./ช่ือเร่ือง/(พิมพค์รั้งท่ี)./สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
องักฤษ สกุล1,/อกัษรยอ่ช่ือ1.,/สกุล2,/อกัษรยอ่ช่ือ2.,/สกุล3,/อกัษรยอ่ช่ือ3.,/สกุล4,/ 
             ///////อกัษรยอ่ช่ือ4.,/สกุล5,/อกัษรยอ่ช่ือ5.,/สกุล6,/อกัษรยอ่ช่ือ6.,/&/สกุล7,/ 
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สกุล./(ปี)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือหัวข้อการประชุม./ 
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 ///////Retrieved from/URL 
 

เอกสารทีไ่ม่ได้ตีพมิพ์ (เอกสารประกอบการเรียน) 
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 การเขียนรายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ มีวิธีการเขียนท่ีคล้ายคลึงกบัการ
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 2. ช่ือส านกังานหรือกระทรวง เขียนเป็นช่ือภาษาองักฤษ 
 3. ปีท่ีพิมพ ์เปล่ียนจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. 
 4. ช่ือเร่ือง ช่ือวทิยานิพนธ์ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร และช่ืองานประชุมวชิาการแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 
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วรรณี  สหสมโชค. (2549). ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). 

Sahasomchok, W. (2006). Furniture design. Bangkok: Technology Promotion Association 
         (Thailand-Japan). 

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต  
        ทักษะภาษาไทย เล่ม 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพฯ: สกสค. ลาดพร้าว. 

Bureau of academic affairs and educational standards. (2015). Textbook on language for livers,  
        language skills book 2 for grade 1 (8thed.). Bangkok: Office of the Welfare Promotion  
        Commission for Teachers and Educational Personnel. 

การเขียนรายการอ้างองิภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
(Translate Thai Reference) 
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ตวัอยา่ง 3 
 ภาษาไทย 
 
 
 
 

 Translate Thai Reference 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง 4  
 ภาษาไทย 
 
 
 
 
 Translate Thai Reference 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
 การอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลระดบัทุติยภูมิ ควรระบุรายการอ้างอิงท้ายเล่มให้ใส่
เฉพาะช่ือผูแ้ต่ง ทุติยภูมิเท่านั้น  
 ช่ือบทความภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะค าแรก ช่ือเฉพาะ และค าแรกหลัง
เคร่ืองหมายทวภิาค ( : )  
 
 

มานิตา ลีโทชวลิต. (2553). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือ 
               พัฒนาครูปฐมวยัในโรงเรียนเรียนรวม (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต). สืบคน้จาก 
                http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf านิตา  ลีโทชวลิต. 
(2553). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือ 
 พัฒนาครูปฐมวยัในโรงเรียนเรียนรวม (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต). สืบคน้จาก 
 http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf  Leethochawalit, M. (2010). Development of learning process organization based on contemplative 
              education approach for developing early childhood teachers in inclusive schools (Doctoral 
              dissertation). Retrieved from http://cuir.car. chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/ 
               Manita_le.pdf. eethochawalit, M. (2010). Development of learning process organization 

based on contemplative 
 education approach for developing early childhood teachers in inclusive schools (Doctoral  
 dissertation). Retrieved from http://cuir.car. chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/ 
 Manita_le.pdf 
นัชนันท์ วิเชียรชม, มาลินี ประพิณวงศ์, และ อุดมลกัษม์ กูลศรีโรจน์. (2561). การพฒันาทกัษะการพูด 
              ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของพนักงานบริษทัโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอน รายบุคคล. 
              วารสารครุศาสตร์ , 46(3), 100-117. ชนนัท ์ วิเชียรชม, มาลินี  ประพิณวงศ์, และ อุดมลกัษม ์ กูล
ศรีโรจน์. (2561). การพฒันาทกัษะการพดู ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของพนกังานบริษทัโดยใช้
แนวคิดการเรียนการสอน รายบุคคล.          วารสารครุศาสตร์, 46(3), 100-117. 

Vichienchom, N., Prapinwong, M., & Koolsriroj, U. (2018). Development of English oral 
              communication skills for adult learners using the individualized instruction concept. Journal of 
              Education Studies, 46(3), 100-117. hienchom, N., Prapinwong, M., & Koolsriroj, U. (2018). 

Development of English oral  communication skills for adult learners using the individualized 
instruction concept. Journal of          Education Studies, 46(3), 100-117 
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1. การเรียงตามล าดับอกัษร  
ภาษาไทย  ใชห้ลกัการเดียวกบัการเรียงค าในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน โดยเรียงตามรูป
 พยญัชนะ ก-ฮ ส่วนค าท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะเดียวกนัใหเ้รียงตามรูปสระ ดงัน้ี              
 อะ อวั อวัะ อา อ า อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ 
 ใอ ไอ      
ภาษาองักฤษ ใชห้ลกัการเดียวกบัการเรียงค าใน Dictionary โดยเรียง A-Z   
 ตวัอยา่ง  Singh, Y.,   มาก่อน Singh Siddhu, N. 
       Villafuerte, S. A.,   มาก่อน Villa-Lobos, J.  
2. การเรียงล าดับงานหลายงานทีม่ีช่ือผู้แต่งคนแรกเป็นช่ือคนเดียวกนั  
 2.1 ถา้ช่ือผูแ้ต่งทุกคนเหมือนกนั ใหจ้ดัเรียงตาม ปีท่ีพิมพ ์   
 ตวัอยา่ง   เพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั. (2560). 
    เพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั. (2561). 
    Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).  
    Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).  
 2.2 ถา้ช่ือผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกนัให้จดัเรียงตามงานท่ีมีช่ือผูแ้ต่งคนเดียวมาก่อนงานท่ีมีช่ือ   
ผูแ้ต่งคนอ่ืนร่วม 
 ตวัอยา่ง   ถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ.์ (2550).  
    ถิรนนัท ์ อนวชัศิริวงศ ์และ พิรุณ  อนวชัศิริวงศ.์ (2552).   
    Alleyne, R. L. (2001). Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).    
 2.3 ถา้ช่ือผูแ้ต่งคนแรกเป็นคนเดียวกนัและช่ือผูแ้ต่งคนท่ีสอง หรือคนท่ีสามต่างกนั    
ใหจ้ดัเรียงตาม ล าดบัอกัษรตวัแรกของช่ือสกุลของผูแ้ต่งคนท่ีสอง และคนท่ีสามตามล าดบั   
 ตวัอยา่ง   จกัร  ติงศภทัย,์ จุฑา  เทียนไทย, และ ค านวณ  บญัชา. (2549).  
    จกัร  ติงศภทัย,์ จุฑา  เทียนไทย, และ พิบูล  ทีรขนัธ์. (2551).   
    Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).  
    Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., Friedman,   
    ///////B., & Siu, A. (2006).    
 

วธิีการจัดเรียงรายการอ้างองิ 
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 2.4 ถา้ช่ือผูแ้ต่งคนแรกมีช่ือ สกุล เหมือนกนั ใหจ้ดัเรียงตาม ล าดบัอกัษรยอ่ช่ือตน้และ
ช่ือกลางของช่ือผูแ้ต่งคนแรก     
 ตวัอยา่ง   Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).   
    Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).   
 
บรรณานุกรม  
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological 
 Association (6thed.). Washington, DC: American Psychological Association.  
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ภาคผนวก 
รูปแบบการพมิพ์วทิยานิพนธ์ 
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1. รูปแบบปกนอก 
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รูปแบบการจัดการทมีพยาบาลวชิาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

ทีโ่รงพยาบาลระดับตติยภูมแิห่งหน่ึง 

The Team Management Pattern of Professional Nurses in Caring for 

End-of-Life Patients at a Tertiary Level Hospital 

     

  ธัญยธรณ์เกษรแก้ว   

     

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตยีน 
  พ.ศ. 2561   
 ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัคริสเตียน  

ตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบบน 3.75 ซม. 

3 ซม. 

ตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
(ภาษาองักฤษ) ขนาดสูง 4 ซม. กว้าง 4.6 ซม.  

ตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบล่าง 2.5 ซม. 

 

ตัวอกัษรบนหน้าปกนอก  
รูปแบบตัวอกัษร Angsana New  
ขนาด 18 point ตัวหนา 

 

ช่ือนักศึกษาอยู่กึ่งกลางระหว่างแถว 
ของอกัษรบนและล่าง 

 

ปีพ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะ
ขอบซ้าย 3.75 ซม. 

ตั้งค่าหน้ากระดาษ 
ระยะขอบขวา 2.5 ซม. 
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2. รูปแบบสันปกนอก 
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รูปแบบการจัดการทมีพยาบาลวชิาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 
ทีโ่รงพยาบาลระดับตติยภูมแิห่งหนึ่ง 

2561 ปีพุทธศักราช(เฉพาะเลข)  
ห่างจากขอบล่าง2.5 ซม. 

รูปแบบตัวอกัษร Angsana New  
ขนาด 18 point ตัวหนา  
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3. รูปแบบหน้าอนุมตัิวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปแบบตัวอกัษร Angsana New 
ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา 
ภาษาไทย 
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(รูปแบบหน้าอนุมัติวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท) 

วทิยานิพนธ์ 
เร่ือง 

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ภาษาไทย ขนาด 16 point ตัวหนา)............................................................. 
..............................................................................................................................................................
...................................................................... 

ได้รับการพจิารณาอนุมัติ ให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
.......................................... สาขาวชิา..................................................... 

วนัที่........เดือน............... พ.ศ. ..............(วนัทีส่อบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 
 
ตั้งค่าแทบ็ตั้งแต่ 7.5-8.5 ซม.  ................................................................ 
จัดชิดหน้ากระดาษด้านขวา ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ สกุล 
     ผูว้จิยั 
     ................................................................. 
     ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
     ตวัย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา
     ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
     ................................................................. 
     ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
     ตวัย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา
     กรรมการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
     และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลกั 
     ................................................................. 
     ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
     ตวัย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา
     กรรมการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
     และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ร่วม 
................................................................. ................................................................. 
ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หวัหนา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
     สาขาวชิา......................................................... 

ขนาด 18 point ตัวหนา 
ขนาด 18point ตัวหนา 
 

 
หมายเลขหน้า ใช้รูปแบบพยญัชนะไทย ก 
รูปแบบตัวอกัษร: Angsana New ขนาด 12 point 
(หน้านีไ้ม่แสดงเลขหน้า) 
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(ตัวอย่างหน้าอนุมัติวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท) 

วทิยานิพนธ์ 
เร่ือง 

รูปแบบการจัดการทมีพยาบาลวชิาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึง 
ได้รับการพจิารณาอนุมัติ ให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
วนัที่26 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

     ................................................................. 
     นางธญัยธรณ์เกษรแกว้ 
     ผูว้จิยั 
 
     ................................................................. 
     ผูช่้วยศาสตราจารยร้์อยเอกหญิง ดร.วาสินีวเิศษฤทธ์ิ 
     ปร.ด.(การพยาบาล) 
     ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
     ................................................................. 
     รองศาสตราจารย ์สมพนัธ์ หิญชีระนนัทน์ 
     M.S. (Nursing) 
     กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
     และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
 
     ................................................................. 
     อาจารย ์ดร. พรทิพย ์ กวนิสุพร 
     ปร.ด. (การบริหารการพยาบาล) 
     กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
     และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
 
................................................................. ................................................................. 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศากุล  ช่างไม ้ ศาสตราจารย ์ดร.เพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั 
Ph.D. (Health Science)   ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หวัหนา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
     สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล 
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(รูปแบบหน้าอนุมัติวทิยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก) 

วทิยานิพนธ์ 
เร่ือง 

ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย ขนาด 16 point ตัวหนา)................................................................................ 
ได้รับการพจิารณาอนุมัติ ให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
..........................................สาขาวชิา..................................................... 

วนัที่........เดือน...............พ.ศ...............(วนัทีส่อบวิทยานิพนธ์) 
ตั้งระยะแท็บตั้งแต่ 7.5-8.5 ซม.  ................................................................. 
ตามความยาวข้อความ จัดชิดหน้ากระดาษด้านขวา ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ สกุล 
     ผูว้จิยั 
     ................................................................. 
     ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
     ตวัย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา
     ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
................................................................. ................................................................. 
ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา 
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์  กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
     และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
................................................................. ................................................................. 
ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์  ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา 
     กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
     และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
................................................................. ................................................................. 
ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล 
ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา ตวัยอ่วฒิุการศึกษาสูงสุด วงเล็บสาขาการศึกษา 
คณบดีคณะสหวทิยาการ  หวัหนา้หลกัสูตร............................................... 
     สาขาวชิา........................................................... 
 

ขนาด 18 point ตัวหนา 

ขนาด 16 point ตัวหนา 
 

 



76 

 

(ตัวอย่างหน้าอนุมัติวทิยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก) 

วทิยานิพนธ์ 
เร่ือง 

โมเดลสมการโครงสร้างของภาวะผู้น าของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพ 
และความผูกพนัในงาน กบัผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 

ได้รับการพจิารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 

วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 

 ................................................................... 
 นางวรนุช  วงคเ์จริญ 
 ผูว้จิยั 
 ................................................................... 
 รองศาสตราจารย ์ดร.นวรัตน์ สุวรรณผอ่ง 
 พบ.ด. (ประชากรและการพฒันา) 
 ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
................................................................... ................................................................... 
อาจารย ์ดรฺ.ไพศาล  จนัทรังษี ศาสตราจารย ์ดร.เพชรนอ้ย สิงห์ช่างชยั 

ปร.ด.(การจดัการ) ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

 และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

................................................................... ................................................................... 
รองศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ์อารีย ์ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.จนัทร์จิราวงษข์มทอง 
วท.ด.(โภชนศาสตร์) Ph.D. (Community Health) 
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

................................................................... ................................................................... 
อาจารย ์ดร.อภินนัต ์อนัทวสิีน ศาสตราจารย ์ดร.เพชรนอ้ย สิงห์ช่างชยั 
ปร.ด. (การบริหารศึกษา) ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)   
คณบดีคณะสหวทิยาการ หวัหนา้หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
 สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
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4. รูปแบบกติติกรรมประกาศ 
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(รูปแบบกติติกรรมประกาศ) 

กติติกรรมประกาศ 
 

 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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(ตัวอย่างกติติกรรมประกาศ) 

กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยความกรุณาจากรองศาสตราจารยส์มพนัธ์ หิญชีระ
นันทน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย ์ดร.พรทิพย์  กวินสุพร อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งให้ก าลงัใจตลอดระยะเวลาใน
การท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ีผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยเอกหญิง ดร.วาสิณีวิเศษฤทธ์ิ ประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าขอ้ช้ีแนะแก่ผูว้ิจยัท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณนายแพทยเ์ฉลียว สัตตมยั  รองศาสตราจารยด์ร.บ าเพ็ญจิต  แสง
ชาติ อาจารยช์ลดา ก่ิงมาลา ดร.รัชนกสิทธิโชติวงศ์  นางปิยะอรรุ่งธนะเกียรติ  นางปาริชาติ เพียสุ
พรรณ์ และนางนงลกัษณ์  สุรศร ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีและใหค้  าแนะน าแก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งดี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รองผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจดา้น
การพยาบาลโรงพยาบาลสุรินทร์ตลอดจนแพทยพ์ยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบ าบดันัก
สังคมสงเคราะห์และนกัโภชนาการ ท่ีใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าให้
ผูว้จิยัไดเ้รียนรู้ในการท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวท่ีสนบัสนุนทุนการศึกษาและใหก้ าลงัใจ
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมทั้งกลัยาณมิตรทุกท่าน เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กษาสยามคอมเพล็กซ์และ
ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ท่ีได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือจนท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี คุณประโยชน์ท่ีเกิดจากการวจิยัขอมอบแด่บุพการี คณาจารย ์และผูท่ี้
สนใจ ในงานวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
 

ข 
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5. รูปแบบบทคดัย่อภาษาไทยและบทคดัย่อภาษาองักฤษ 
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(รูปแบบบทคัดย่อ) 
หัวข้อวทิยานิพนธ์           ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์    
ช่ือผู้เขียน              ค าน าหนา้ช่ือช่ือผูเ้ขียน-ช่ือสกลุ 
ช่ือปริญญา              ช่ือเตม็ปริญญา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์          ช่ือต าแหน่งทางวิชาการช่ือ-ช่ือสกลุอาจารยท่ี์ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถ้าม)ี     ช่ือต าแหน่งทางวิชาการช่ือ-ช่ือสกลุอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
ปี พ.ศ.                ปีพุทธศกัราชท่ีส าเร็จการศึกษา 
                                                                                        

บทคัดย่อ 
        
 ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
ค าส าคัญ : 3 - 5 ค า  
 
หมายเหตุ 1) ค าส าคญัของบทคดัยอ่ พิมพต์วัอกัษรปกติแต่ละค าคัน่ดว้ยการเวน้วรรค  
                 2) Keywords ของ Abstract พิมพต์วัอกัษรปกติแต่ละค าคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย “ , ” 
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ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่วช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย) 
หัวข้อวทิยานิพนธ์   รูปแบบการจดัการทีมพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย                                                                          
                                                                     ท่ีโรงพยาบาลระดบัตติยภมิู    
ช่ือผู้เขียน     นางสาวธญัยธรณ์   เกษรแกว้ 
ช่ือปริญญา     พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์สมพนัธ์ หิญชีระนนัทน ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย ์ดร. พรทิพย ์ กวินสุพร 
ปี พ.ศ.     2561 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการจดัการทีมพยาบาล
วิชาชีพในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ยท่ีโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิแห่งหน่ึง ผูร่้วมวิจยัเป็นพยาบาลวิชาชีพเลือก
แบบเจาะจงจาก 6 หอผูป่้วย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ี 1 กลุ่มพฒันารูปแบบการจดัการทีมพยาบาล
วิชาชีพในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย จ านวน 15 คนและกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีน ารูปแบบการจดัการทีมพยาบาล
วิชาชีพในการดูแลผูป่้วยระยะท้ายไปปฏิบติัจ านวน 183 คน การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 3 
ระยะ คือ ส่วนท่ี 1 การพฒันารูปแบบการจดัการทีมพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย มี 2 ระยะ
คือ (1) ระยะก่อนการพฒันารูปแบบการจดัการทีมพยาบาลวิชาชีพ (2) ระยะพฒันารูปแบบการจดัการทีม
พยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูป่้วยระยะท้าย  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content analysis) ส่วนท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจดัการทีมพยาบาลวิชาชีพในการดูแล
ผูป่้วยระยะทา้ยท่ีโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ เป็นระยะท่ี3 ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการทีม
พยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ยหลงัจากกลุ่มท่ี 2 น าไปใชด้ว้ยแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการหาค่าเฉล่ีย( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการทีมพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู ้ป่วยระยะท้ายท่ี
โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ เดิมมีปัญหาและขอ้จ ากดัดงัน้ี (1) รูปแบบทีมพยาบาลในการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย
ไม่ชดัเจนตอ้งการพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบดูแลผูป่้วยระยะทา้ย (2) ตอ้งการทีมบริหารช่วยสนบัสนุนดา้น
นโยบาย งบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ และ (3) ตอ้งการทีมสนับสนุนจากสหสาขาวิชาชีพ น าขอ้สรุป
การศึกษามาพฒันาและทดลองใชรู้ปแบบจากการวิจยัไดรู้ปแบบการจดัการทีมพยาบาลวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน
ประกอบด้วยการท างานเป็นทีม 3 ทีม คือ (1) ทีมบริหาร (2) ทีมด าเนินการและ (3) ทีมสนับสนุน โดยมี
แผนภูมิเช่ือมโยงบทบาท 3 ทีมเข้าด้วยกันภายใต้การบังคับบัญชาของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของ

ค 
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โรงพยาบาลซ่ึงมีอยู่เดิม จากการน ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช้พบว่า มีความพึงพอใจในรูปแบบการ
จดัการทีมพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77, SD = 0.44) ผลการวิจยัคร้ังน้ีโรงพยาบาล
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Abstract 
 

 This study was an action research aimed to develop the team management pattern of 
professional nurses in caring for end-of-life patients at a tertiary level hospital. The research participants were 
professional nurses selected purposively from 6 wards whose patients were at the end stage in a Tertiary 
Level Hospital. The participants were divided into 2 groups; Group 1 were 15 registered nurses involved in 
the development of team pattern management of professional nurses in the care of patients. Group 2 were 
183registered nurses, who brought the pattern of professional nursing team management to the end-of-life 
patient care practice. The research procedure consisted of 2 parts with 3 sessions. Part 1: Development of 
team management model had 2 sessions, before the development of the model and after the development of 
the model. The data was analyzed by content analysis method in this part. Part 2: Measurement of 
satisfaction level of the model after the implementation by professional nurses in Group 2. The questionnaire 
was based on 5-level estimation scale of Likert. The results were analyzed in the forms of mean ( X ) and 
standard deviation (SD)  
 The study found that the former professional nursing team management pattern of professional 
nurses in caring for end of life patient at a tertiary level hospital had problems and limitations in (1) The team 
management pattern was vague and in need of the professional nurses responsible for the end-of-life patients 
care. (2) A need for the management team to support the policy, budget, personnel and equipment. (3) A 
need for the multidisciplinary support team to apply the study result and implement the plan developed in 
research. The developed management model of professional nursing team therefore consisted of 3 teams: (1) 
Management Team (2) Operational Team and (3) Support Team, having the synthesized chart and command 
line linked the role of the teams together under the control of the already-had hospital’s activities managing 

ง 

เลขหน้า ใช้รูปแบบพยญัชนะไทย 
รูปแบบตัวอกัษร: Angsana New ขนาด 12point 
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group. The result from implementing the team management model developed in this research showed the 
level of satisfaction at a high level ( X  = 3.77, SD = 0.44). The results can be applied in the hospital to 
improve the efficiency of the end-of-life patient care management. 
 
Keywords: Team Management Pattern of Professional nurses, End-of-Life Patients,  
                     Tertiary Level Hospital 
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.............................................................................................................................................................. 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 
 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
นิยามตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจาการวจัิย (เฉพาะในรายงานโครงร่างวทิยานิพนธ์) 
 
 1. ...................................................................................................................................... 
 2....................................................................................................................................... 
 3. ...................................................................................................................................... 
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10. รูปแบบบทที ่2 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1. ...................................................................................................................................... 
 2. ...................................................................................................................................... 
 3. ...................................................................................................................................... 
 
1. ************************** (การทบทวนวรรณกรรม หัวข้อที ่1) 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 1.1**************************(หัวข้อย่อย) 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

5.00 ซม. 
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 1.1.1.................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 1.1.2.................................................................................................................................. 
 ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 1.1.3.................................................................................................................................. 
 ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 1.2**************************(หัวข้อย่อย) 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
 1.2.1................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 1.2.2................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
2. ************************** (การทบทวนวรรณกรรม หัวข้อที ่2) 
 
 .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 2.1**************************(หัวข้อย่อย) 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
  2.1.1.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
  2.1.2.............................................................................................................................. 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 2.2**************************(หัวข้อย่อย) 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
  2.2.1.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
  2.2.2.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
   2.2.2.1.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
    1) ............................................................................................................... 
    2) ............................................................................................................... 
    3) ............................................................................................................... 
    4) ............................................................................................................... 
   2.2.2.2.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 
3. ************************** (การทบทวนวรรณกรรม หัวข้อที ่3) 
 
 3.1**************************(หัวข้อย่อย) 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
  3.1.1.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
  3.1.2.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 3.2 **************************(หัวข้อย่อย) 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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  3.2.1.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
  3.2.2.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 3.3 **************************(หัวข้อย่อย) 
 .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
  3.3.1 ............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
   3.3.1.1.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
   3.3.1.2.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
  3.3.2............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
   3.3.2.1.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
    1) ............................................................................................................... 
    2) ............................................................................................................... 
    3) ............................................................................................................... 
 
สรุปการทบทวนวรรณกรรม 
 

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

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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11. รูปแบบบทที ่3 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
การออกแบบการวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
ลกัษณะของสถานทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
ลกัษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากร 
 ......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
การพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
การพทิกัษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมการวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิย 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
การวเิคราะห์และการแปรผลข้อมูลวจัิย (ถ้ามี) 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
การวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
 ......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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ขั้นตอนการท าวจัิย(น าเสนอเป็นแผนภาพขั้นตอนการท าวิจยั) 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย(ตัวอย่าง) 
 

ขั้นตอนที ่1 การวางแผนการวจิยัผูว้จิยัเตรียมโครงการวจิยัตามระเบียบวธีิการด าเนินการวจิยั โดย
ศึกษาปัญหา คน้ควา้หาขอ้มูลจากต ารา เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งและต่างประเทศ สรุป
ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดในออกแบบการวจิยัการวจิยั 
 

ขั้นตอนที ่2 การพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 
1. พฒันาสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท านายการคงอยูใ่นงาน 
2. น าเคร่ืองมือวจิยัพร้อมโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส่งใหก้บัผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเน้ือหา (CVI) และความสอดคลอ้งระหวา่งค าถามรายขอ้กบันิยามตวัแปรและ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั (IOC) 
3. ตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือกบัพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลกรุงทพคริสเตียนท่ีมีคุณสมบติั
เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งแต่ไม่ใช่จ  านวน 30 คน และน ามาวเิคราะห์ คุณภาพหาความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือ โดยใชก้ารค านวณสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
 

ขั้นตอนที ่3 เก็บขอ้มูลการวจิยัโดยน าเคร่ืองมือการวิจยัท่ีเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาลวชิาชีพท่ีมีอายงุานตามขอ้ก าหนดโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ านวน297 คน 
 

ขั้นตอนที ่4 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ความ 
สัมพนัธ์ของตวัแปร 3 ตวั (Pearson’s product moment correlation) และวเิคราะห์สหสัมพนัธ์พหุคูณ 
(Multiple correlation) 
 

ขั้นตอนที ่5 รายงานผลการวิจยั โดยสรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยัจดัท ารูปเล่มรายงานผลการวจิยั 
เสนอขออนุมติัสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด าเนินการสอบและปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอแนะ จดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

แผนภาพที ่3.1ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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12. รูปแบบบทที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
ส่วนที ่1................................................................................................................................................. 
 
ตารางที ่4.1.......................................................................................................................................... 
 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม Chi-square 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ (P-value) 
1.อาย ุ     0.95 
 25-35 ปี 6 30 4 20  
 36-45 ปี 13 65 14 70  
 46 ปีข้ึนไป 1 5 2 10  
 ( X 1 = 38.40, SD1 = 5.06, Max1 = 47, Min1 = 29)    
 ( X 2= 38.15, SD2 = 5.64, Max2 = 48, Min2 = 28)  

ช่ือตาราง Angsana New ขนาด 16 point 
ล าดบัตาราง Angsana New ขนาด 16 pointตัวหนา 

กรณีท่ีตารางขอ้มูลล าดบัเดิมตอ้งข้ึนหนา้ใหม่ ให้ปิดทา้ย
ตารางดว้ยเส้นเด่ียวกรณีท่ีตอ้งข้ึนหนา้ใหม ่

หวัตารางเส้นคู่ 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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ตารางที ่4.1 .................................................................................................................................. (ต่อ) 
 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม Chi-square 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ (P-value) 
2.ระดบัการศึกษา     0.65 
 ปริญญาตรี 19 95 19 95  
 ปริญญาโท 1 5 1 5  
3.ระยะเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี     0.45 
 ˂10 ปี 14 70 7 35  
 >10 ปี 6 30 13 65  

 ( X 1 = 12.70, SD1 = 0.47, Max1 = 19,Min1 = 10)    
 ( X 2= 15.83, SD2 = 0.50, Max2 = 19, Min2 = 10) 
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นแผนก  
 ผูป่้วยวกิฤต 4 20 2 10  
 หอ้งคลอด 2 10 1 5  
 หอ้งทารกแรกเกิด 1 5 1 5  
 ผูป่้วยในทั้งหมด 13 65 16 80  

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

เขียนเส้นตารางแบบเส้นคู่เม่ือจบตาราง 

การเสนอขอ้มูลต่อจากตารางเดิม พิมพล์  าดบัตาราง ช่ือตาราง  
และใส่ค  าวา่ “(ต่อ)” ท่ีทา้ยช่ือตาราง 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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ส่วนที ่2................................................................................................................................................. 
 
ตารางที ่4.2.......................................................................................................................................... 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

ความพงึพอใจ 

t P-value ก่อนการใช้โมเดล หลงัการใช้โมเดล 

X  SD X  SD 
ผูบ้ริหารทางการพยาบาล 
ระดบัตน้ 2.90 .45 4.70 .23 -17.93 .000 

 
 .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
ตารางที ่4.3.......................................................................................................................................... 
 

ข้อ
ค าถาม 

สมรรถนะภาวะผู้น าแบบ
สร้างความมุ่งมั่น 

X  SD ฐานนิยม มัธยฐาน IR ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านคุณลกัษณะหลกั 
1 มีความซ่ือสัตย ์ 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2 มีความรับผดิชอบ 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3 มีการเคารพในตนเองและ 

ผูอ่ื้น 
5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4 มีการยดึมัน่ในจริยธรรม 4.94 0.24 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

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

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 

ระยะห่างข้อความหนึ่งช่วงบรรทัด (1 เคาะ) 
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..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 
 
ตารางที ่4.4.......................................................................................................................................... 
 

ผู้ประเมิน 
มิติที ่

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน 

1 2 3 4 5 6 รวม 

1 ด้านขอบเขตและเป้าหมาย        
 - วตัถุประสงค ์ 4 3 4 4 4 4 23 
 - แกไ้ขปัญหา 4 3 4 4 4 3 22 
 - กลุ่มเป้าหมาย 4 4 4 4 4 3 23 
 
 .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
ตารางที ่4.5.......................................................................................................................................... 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ความพงึพอใจ 

X  SD t p-value 
กลุ่มทดลอง 80.10 6.75 -3.641 .001 
กลุ่มควบคุม 71.60 7.96   
 
 .......................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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ตารางที ่4.6.......................................................................................................................................... 
 

ดัชนีความสอดคล้อง ค่าสถิติ 
Probability level (P-value) .06 * 
χ2 /degrees of freedom (CMIN/DF) 1.12* 
Standardized Root Mean Square Residual: Standardized  (RMR) .01 * 
Goodness of Fit Index (GFI) .94 * 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) .91 * 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) .02 * 
Comparative Fit Index (CFI) .99 * 

* ค่าสถิติเป็นไปตามเกณฑ ์
 
ตารางที ่4.7.......................................................................................................................................... 
 

ตวัแปร อทิธิพลทางตรง 
(Direct Effect) 

อทิธิพลทางอ้อม 
(Indirect 
Effect) 

อทิธิพลรวม 
(Total Effect) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณ์ (R2) 

LD           WE .53 - .53 .28 
LD            JP .14 - .14 - 
WE           JP .48 - .48 - 
LD         WE         
JP        

.14 .25 .39 .32 
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13. รูปแบบบทที ่5 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 
สรุปผลการวจัิย 
 
 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 
 ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
  1.1 ................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
  1.2 ................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ................................................................................................................................ 
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เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวจัิย 
(Participant Information Sheet) 

 
ช่ือโครงการวจัิย โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของภาวะผูน้ าของหัวหน้าหอผูป่้วยใน ตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และความผูกพนัในงาน กบัผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลชุมชน 
ช่ือหัวหน้าโครงการวจัิย นางวรนุช วงคเ์จริญ 
สถานทีว่จัิย   หอผูป่้วย โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 
หมายเลขโทรศัพท์และ E-mail ของหัวหน้าโครงการวจัิยทีต่ิดต่อได้ตลอดเวลา 
    โทร 081- 9502-100 E-mail woranuch2419@hotmail.com 
ผู้สนับสนุนทุนวจัิย ไม่มี  
ระยะเวลาในการวจัิย  1 ปี 
โครงการวจัิยนีท้ าขึน้เพือ่ ศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของภาวะผูน้ าของหัวหน้าหอ
ผูป่้วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และความผูกพันในงาน กับผลการปฏิบัติงาน ของ
พยาบาลวชิาชีพ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาภาวะผูน้ าของหัวหน้าหอผูป่้วยใน และการปรับปรุงการบริหารบุคลากรทางการพยาบาล 
เพื่อใหเ้กิดความผกูพนัในงาน อนัจะส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ าหอผูป่้วยใน และมีประสบการณ์การ
ท างานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป ของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง จ านวน 321 คน  
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวจัิยแล้วจะมีขั้นตอนการวจัิยดังต่อไปนีค้ือ 
 1. ตอบแบบสอบถามจ านวน 95 ขอ้ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 
 2. เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จน าใส่ซองสีน ้าตาลปิดผนึกท่ีผูว้จิยัจดัใหส่้งคืนท่ีผูช่้วยวจิยั
และผูช่้วยวจิยัจะส่งกลบัทางไปรษณียมี์เพียงผูว้จิยัเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลได ้
 หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อผูว้ิจยั 
คือนางวรนุช วงคเ์จริญหมายเลขโทรศพัท ์081-9502-100 (ในและนอกเวลาราชการ) 
 การวิจยัน้ีไม่มีค่าตอบแทนแก่ผูร่้วมการวิจยัและไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะตอ้ง
รับผิดชอบหากมีขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งดา้นประโยชน์และโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะแจง้ให้
ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตวัของผูเ้ข้าร่วมการวิจยัจะถูกเก็บไวรั้กษาไวโ้ดยไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคลแต่จะรายงานผลการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุ
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ขอ้มูลรายบุคลไดข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นรายบุคล อาจมีคณะบุคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบ
ได้เช่นสถาบนัหรือองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบรวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษยเ์ป็นตน้ 
 ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัมีสิทธ์ถอนตวัออกจากโครงการเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เขา้ร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยัน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานแต่ประการใด 
 หากท่านไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ตรงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงน้ีท่านสามารถแจง้
ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยท์ราบไดท่ี้ส านกัคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัในมนุษยม์หาวทิยาลยัคริสเตียนโทร 0-3422-9480 โทรสาร 0-3422-9499 
 

     ขอขอบคุณอยา่งสูง 
 

     นางวรนุช วงคเ์จริญ 
     ผูว้จิยั 
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หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจัิย 
(Informed Consent Form)  

 
วนัท่ี .................. เดือน ............................... พ.ศ. ............................. 
ขา้พเจา้ ......................................................................................................... อาย ุ...........................ปี  
สถานท่ีปฏิบติังาน โรงพยาบาล ......................................................................................................... 
อ าเภอ................................................................จงัหวดั ......................................................................  
 

    ลงช่ือ.............................................................ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 
      (..............................................................) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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(ตัวอย่างแบบสอบถามการวิจัย) 
แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ืองโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของภาวะผูน้ าของหัวหน้าหอผูป่้วยใน ตามการรับรู้  ของ
พยาบ าลวิช าชีพ  และความผูกพัน ในงาน  กับ ผลการป ฏิบั ติ งานของพ ยาบ าลวิช าชีพ                                 
ในโรงพยาบาลชุมชน 
วตัถุประสงค์ 
 แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของภาวะ
ผูน้ าของหัวหน้าหอผูป่้วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และความผูกพนัในงานท่ีมีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าของหวัหน้าหอผูป่้วยใน และการปรับปรุงการบริหาร
บุคลากรทางการพยาบาล เพื่อให้เกิดความผูกพนัในงาน อนัจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวชิาชีพท่ีดียิง่ข้ึนต่อไปและขอช้ีแจงดงัน้ี 
ค าช้ีแจง 
 ผูต้อบแบบสอบถามคือพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจ าหอผูป่้วยใน โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดกลาง และมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมี
ทั้งหมด 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปจ านวน 6 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าจ  านวน 45 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความผกูพนัในงาน จ านวน 9 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามผลการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพจ านวน 41 ขอ้ 
 ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความคิดเห็น และประสบการณ์       
ของท่านให้มากท่ีสุด และตอบให้ครบทุกขอ้การตอบแบบสอบถาม หรือไม่ตอบแบบสอบถามไม่มี
ผลกบัการปฏิบติังานของท่านผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลไปใช้ส าหรับการวิจยัเท่านั้น และความคิดเห็นของ
ท่านจะเก็บเป็นความลบัไม่เปิดเผยให้ผูอ่ื้นทราบการวิจยัจะเสนอขอ้มูลในภาพรวมและไม่สามารถ
สืบคน้ขอ้มูลของท่านได ้
 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
        (นางวรนุช วงคเ์จริญ) 
       นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
       สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
        มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
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แบบสอบถามเลขท่ี……………. 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่อง � หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านหรือกรอก
ขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้
 
1. เพศ  

� ชาย 
� หญิง 

2. อายุ………………..ปี (จ านวนปีเตม็เกิน 6 เดือนนบัเป็น 1 ปี) 
3. ประสบการณ์การท างาน………………….ปี (จ านวนปีเตม็เกิน 6 เดือนนบัเป็น 1 ปี) 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

� ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรี 
� ปริญญาโท 
� ปริญญาเอก 

5. สถานภาพสมรส 
� โสด 
� คู่ 
� หมา้ย/หยา่/แยก 

6. สถานทีป่ฏิบัติงานโรงพยาบาล.............................................. 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น า 
ค าช้ีแจงโปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุดเพียงขอ้ละ 1 เคร่ืองหมายเท่านั้นโดยถือเกณฑด์งัน้ี 
 5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยมาก   
 3 หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยปานกลาง  
 2 หมายถึง  ท่านไม่เห็นดว้ย   
 1 หมายถึง  ท่านไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ข้อความ ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. หวัหนา้หอผูป่้วยพดูถึงคุณค่าและความเช่ือท่ีท่านมี      
2. หวัหนา้หอผูป่้วยอธิบายใหเ้ห็นความส าคญัในการมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน      
3. หวัหนา้หอผูป่้วยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนทางจริยธรรมและจรรยาบรรณจาก  
การตดัสินใจของท่าน 

     

4. หวัหนา้หอผูป่้วยเนน้ถึงความส าคญัของการมีจิตส านึกร่วมกนัในภารกิจ 
ท่ีรับผดิชอบ 

     

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

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

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

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

...........................................................................................................................      
45. หวัหนา้หอผูป่้วยท างานร่วมกบัพยาบาลไดอ้ยา่งน่าพอใจ      
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความผูกพนัของพนักงาน 
ค าช้ีแจงโปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุดเพียงขอ้ละ 1 เคร่ืองหมายเท่านั้นโดยถือเกณฑด์งัน้ี 
 5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยมาก   
 3 หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยปานกลาง  
 2 หมายถึง  ท่านไม่เห็นดว้ย   
 1 หมายถึง  ท่านไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. เม่ือต่ืนนอนตอนเชา้ ท่านรู้สึกอยากไปท างาน      
2. ในท่ีท างานท่านรู้สึกเตม็ไปดว้ยพลงัในการท างาน      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
9. ท่านมกัท างานจนเกิดความรู้สึกวา่ เวลาในการปฏิบติังานผา่นไปอยา่ง
รวดเร็ว 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ 
ค าช้ีแจงโปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุดเพียงขอ้ละ 1 เคร่ืองหมายเท่านั้นโดยถือเกณฑด์งัน้ี 
 5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยมาก   
 3 หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยปานกลาง  
 2 หมายถึง  ท่านไม่เห็นดว้ย   
 1 หมายถึง  ท่านไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ท่านสังเกตอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ เช่น  
ความดนัโลหิต ชีพจร และอุณหภูมิ เป็นตน้ 

     

2. ท่านมีการวางแผนการพยาบาลผูป่้วยก่อนใหก้ารพยาบาล      
3. ท่านช่วยเหลือผูป่้วยท่ีตอ้งการการช่วยเหลือในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั เช่น การอาบน ้า  การเขา้ห้องน ้า และการให้อาหาร เป็นตน้ 

     

4. ท่านบริหารยาและท าหตัถการทางการพยาบาล      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
...............................................................................................................      
41. ท่านใชว้สัดุและอุปกรณ์ ในหอผูป่้วยโดยไม่ใหสู้ญเปล่า      
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลการวจัิย 
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16. รูปแบบประวตัิผู้วจิยั 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ-นามสกุล พร้อมค าน าหน้า   
 
วนั เดือน ปีเกดิ 
   
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปี ทีส่ าเร็จ 
 
ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน 
 
ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ รางวลัหรือทุนการศึกษา (ถ้ามี) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พมิพ์ค าว่าประวตัิผู้วจิัย รูปแบบตัวอกัษร 
Angsana New ขนาด 18 point ตัวหนา  
 

 

ปรากฏเลขหน้า  

- รูปแบบตัวอกัษร: Angsana New  ขนาด 16 point ตัวหนา  
- รายละเอยีดประวตัิ ใช้รูปแบบตัวอกัษร Angsana New ขนาด 
16 point ตัวปกติ 

ระยะห่างหนึ่งช่วงบรรทัด
เคาะ 

ระยะห่างหนึ่งช่วงบรรทัด
เคาะ 

ระยะห่างหนึ่งช่วงบรรทัด
เคาะ 

ระยะห่างหนึ่งช่วงบรรทัด
เคาะ 

ระยะห่างหนึ่งช่วงบรรทัด
เคาะ 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล     นางวรนุช  วงคเ์จริญ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ   วนัท่ี 24 สิงหาคมพ.ศ. 2519 
 
สถานทีเ่กดิ     จงัหวดัพะเยา 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2539   ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ระดบัตน้ 
      วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาจงัหวดัพะเยา 
 พ.ศ. 2545   ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
      เทียบเท่าปริญญาตรี(ต่อเน่ือง 2 ปี) 
      วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาจงัหวดัพะเยา 
 พ.ศ. 2554   ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทาง   
      สาขาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2557    ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
      มหาวทิยาลยัพะเยาจงัหวดัพะเยา 
 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2539 - 2542   พยาบาลเทคนิคระดบั 2 - 3 
      โรงพยาบาลเชียงม่วนจงัหวดัพะเยา 
 พ.ศ. 2543 - 2544   พยาบาลเทคนิคระดบั 3 
      โรงพยาบาลปงจงัหวดัพะเยา 
 พ.ศ. 2545 - 2550   พยาบาลวชิาชีพระดบัปฏิบติัการ 
      โรงพยาบาลปงจงัหวดัพะเยา 
 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั พยาบาลวชิาชีพ ระดบัช านาญการ 
      โรงพยาบาลปง จงัหวดัพะเยา 
 


