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บทที่  1   สวนประกอบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

รายงานการวิจยัประกอบดวย 5 สวน ดังนี ้
 -  สวนนํา 
 -  สวนเนื้อหา 
 -  สวนอางอิง 
  -  ภาคผนวก (จะมีหรือไมมกี็ได แลวแตความเหมาะสมของรายการวิจยั) 
 -  ประวัติผูวิจยั 

 

การจัดหนากระดาษสําหรับรายงานการวิจัยทั้งเลมภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหเวนที่วางริม
ขอบกระดาษ โดยหางจากขอบดานบน 3 เซนติเมตร ขอบดานลาง 3 เซนติเมตร ดานขางทางซาย 4 
เซนติเมตร และ ดานขางทางขวา 2 เซนติเมตร  

รายงานการวิจัยภาษาไทย หรือ รายงานการวิจัยที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหใช 
Angsana New ขนาด 16 Point  สําหรับสวนที่เปนเนื้อหา และขนาด 18 – 22 Point สําหรับสวนที่เปน
หัวขอและพิมพตัวหนา การเวนระยะระหวางบรรทัดพิมพใหเวนหนึ่งบรรทัดพิมพ สําหรับหัวขอ
ใหญใหเวน double space  

รายงานการวิจัยภาษาอังกฤษใหใช Times New Roman ขนาด 12 Point สําหรับสวนที่เปน
เนื้อหา และขนาด 13 – 15 Point สําหรับสวนที่เปนหัวขอและพิมพตัวหนา การเวนระยะระหวาง
บรรทัดพิมพใหเวนหนึ่งบรรทัดพิมพ สําหรับหัวขอใหญใหเวน double space  
 
1.1  สวนนํา 
 เปนสวนตนของเลมรายงานการวิจยั มีสวนประกอบดังนี้ 
1.1.1  ปกดานหนา 

ปกดานหนา จะตองทําดวยปกแข็งสีเขียว และพิมพขอความตาง ๆ ดวยอักษรสีทอง และใช
ตัวอักษรรูปแบบ Angsana New  ตามขนาดตัวอักษรที่ระบุไวดังนี้ (ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 18 - 
20) 

-  ตรามหาวิทยาลัยธนบุรี ขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 
-  ช่ือเร่ืองภาษาไทย  (20 Point) กรณีช่ือเร่ืองยาวอนุโลมใหใชขนาด (16 – 18 Point)   
    จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 
-  ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ  (22 Point) กรณีช่ือเร่ืองยาวอนุโลมใหใชขนาด (16 – 18 Point)   
    จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 
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-  ช่ือผูเขียน  (28 Point)  ไมตองมีคํา นาย นาง หรือ นางสาว  ตําแหนงทางวิชาการ คอื ศ. รศ. 
และ ผศ. ไวหนาชื่อผูเขียน ยกเวนกรณีที่ผูเขียนมียศ เชน วาที่ ร.ต. หรือ ม.ร.ว. เปนตน ใหเขยีนยศนั้น
นําหนาชื่อ  ใหจัดชื่อผูเขียนคนแรกกึ่งกลางหนากระดาษ สําหรับชื่อผูเขียนคนตอ ๆ ไปใหขึ้นบรรทัด
ใหมและจัดอกัษรเริ่มตนชื่อตรงกับชื่อผูเขียนคนแรก 

-  งานวจิัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี  (26 Point) 
-  ป พ.ศ.  หมายถึง ปที่ไดรับการอนุมัติทนุสนับสนุนการทําวิจัย  (26 Point) 

  

 ก. สันปก   พิมพดวยอักษรสทีองขนาดเหมาะสมกับสันปก ประกอบดวย ช่ือเร่ืองภาษาไทย 
และ ป พ.ศ. เรียงไปตามยาวของสันปก (ตวัอยางในภาคผนวก ก หนา 18) 

ข. ปกดานหลัง  ไมมีขอความใด ๆ 
 

1.1.2  กระดาษรองปก  ถัดจากปกแข็งดานหนา และกอนถึงปกแข็งดานหลัง ใหมกีระดาษเปลาสี

ขาวดานละ  1  แผน 
 

1.1.3  ปกใน ประกอบดวยขอความตาง ๆ เหมือนปกดานหนาทกุประการ 
 
 

1.1.4  บทคัดยอ   
 บทคัดยอ เปนสาระสังเขปของรายงานวิจัย ประกอบดวย ความสําคัญของปญหา วัตถุ 
ประสงค สมมติฐาน (ถามี) วิธีดําเนินการวิจัย/วิธีการศึกษา และผลสรุปซึ่งไมใชการตีความหรือ
วิจารณเพิ่มเติม  การเขียนบทคัดยอควรเขียนขอความตอเนื่องกัน และเมื่อตองการขึ้นเรื่องใหมใหใช
ยอหนา 
 การเรียงลําดับบทคัดยอ ใหเรียงบทคัดยอภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ สําหรับรายงานการ
วิจัยที่เขียนเปนภาษาไทย  ความยาวของบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไมควรเกินอยางละ 1 
หนา ทายบทคัดยอใหกําหนด “คําสําคัญ หรือ Keyword” ของงานวิจัยเร่ืองนั้น สําหรับใชเรียกคน
ขอมูลจากฐานขอมูลรายงานการวิจัยเร่ืองละ 3 – 7  คําสําคัญ แตละคําโดยคั่นดวยเครื่องหมาย /  

บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหพิมพดวยอักษรเดียวกันทั้งหนาคือรูปแบบ 
Angsana New  ขนาด 16 Point  (ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 21 – 22) 
 

1.1.5  กิตติกรรมประกาศ 
กิตติกรรมประกาศ เปนขอความที่แสดงการขอบคุณแกผูที่มีสวนรวมสนับสนุน ผูชวยเหลือ

และใหความรวมมือคนควาวิจัยในการทําวิจัยนั้นใหสําเร็จลุลวง โดยพิมพคําวา กิตติกรรมประกาศ ไว
กลางหนากระดาษ ดวยอักษรตัวหนาขนาด 22 Point ขางลางยอหนาพิมพขอความแสดงความขอบคุณ 
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โดยเขียนเปนความเรียงไมเกิน 2 ยอหนา และลงทายดานลางดวยช่ือผูเขียน และเดือน พ.ศ. (ตัวอยาง
ในภาคผนวก ก หนา 23) 
 

1.1.6  สารบญั 
 สารบัญเปนรายการแสดงสวนประกอบที่สําคัญทั้งหมดของรายงานการวิจัย โดยพิมพคําวา 
สารบัญ ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ดวยอักษรตัวหนาขนาด 22 Point (ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา         
24 – 25) 
 

1.1.7  สารบญัตาราง 
 สารบัญตารางเปนสวนที่แสดงตําแหนงหนาตาง ๆ ของตารางทั้งหมดในรายงานการวิจัย โดย
พิมพคําวา สารบัญตาราง ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ดวยอักษรตัวหนาขนาด 22 Point (ตัวอยางใน
ภาคผนวก ก หนา 26) 
 

1.1.8  สารบญัภาพ 
 สารบัญตารางเปนสวนที่แสดงตําแหนงหนาตาง ๆ ของภาพทั้งหมด เชน รูปภาพ แผนที่ 
แผนผัง แผนภูมิ กราฟ ฯ  ในรายงานการวิจัย โดยพิมพคําวา สารบัญภาพ ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ดวย
อักษรตัวหนาขนาด 22 Point (ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 27) 
 

1.1.9 รายการสัญลักษณและอักษรยอ 
 รายการสัญลักษณและอักษรยอ เปนสวนที่อธิบายถึงความหมายของสัญลักษณ และตัวอักษร
ตาง ๆ ซ่ึงจะมีหรือไมมีก็ได  ใหเรียงลําดับดังนี้ (ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 28) 
 -   สัญลักษณภาษาอังกฤษ ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร เชน A B C  และถามีทั้งตัวอักษรตัว
ใหญและเล็กใหเรียงลําดับดังนี้  A a B b C c ฯลฯ 
 -  สัญลักษณภาษากรีก ใหเรียงตามลําดับ เชน , ,α β γ   ถามีสัญลักษณภาษาอังกฤษดวย ให
เรียงสัญลักษณภาษากรีกตอจากสัญลักษณภาษาอังกฤษ 
 - สัญลักษณที่มีตัวกํากับบน/ลาง ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยเรียงสัญลักษณที่มีตัวกํากับ
ลางกอนสัญลักษณที่มีตัวกํากับบน และตัวกํากับที่เปนตัวเลขจะเรียงไวกอนตัวกํากับที่เปนตัวอักษร 
เชน 1 1

1 1
x x

x xA A A A a a a a ...  
 - ในกรณีที่มีการใชตัวกํากับบนและ/หรือตัวกํากับลางหลาย ๆ คร้ังกับตัวสัญลักษณหลายๆ 
ตัว ใหแยกเขียนออกเปนตัวกํากับบนและ/หรือตัวกํากับลางตางหาก เชน P TC , C  อาจเขียนดังนี้ 
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 สัญลักษณ  C    ความรอนจําเพาะ 
 สัญลักษณ  P    ความดันคงที่ 
 สัญลักษณ   T    อุณหภูมิคงที่ 
 

1.2  สวนเนื้อหา 
 สวนเนื้อหาประกอบดวยสวนตาง ๆ 5 สวนดังรายละเอียดดานลาง 
1.2.1 บทนํา  ควรประกอบดวย 
1.2.1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา  เปนสวนทีก่ลาวถึงสภาพที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งในอดตี
และปจจุบนั และกลาวถึงปญหาที่ผูวิจยัเหน็วา หวัขอเร่ืองที่เลือกมานั้นเปนปญหาเดนชัด และ
นาสนใจทีจ่ะศึกษา 
1.2.1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  เปนสวนที่ใชใหเหน็ถึงสิ่งที่ตองการศึกษาและตองการคําตอบจาก
ปญหา วัตถุประสงคกับหวัเร่ืองที่ศึกษาจะตองมีความสอดคลองกัน การบอกถึงวัตถุประสงคของการ
วิจัยควรระบุเปนขอ ๆ เชื่อมโยงกัน 
1.2.1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  เปนสวนที่ผูวจิัยคาดหวังวางานวิจยันั้น จะเปนประโยชนตอ
สังคมอยางไรบาง และควรสอดคลองกับวัตถุประสงค 
1.2.1.4 สมมติฐานการวจิัย  (ถามี) เปนสวนที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นไวลวงหนาหรือใชเปนแนวทาง
สําคัญในการเกบ็และวิเคราะหขอมูล สมมติฐานนี้จะมหีรือไมก็ไดแลวแตความเหมาะสม 
1.2.1.5 ขอบเขตการวิจยั  เปนการกําหนดกรอบของปญหาที่จะทําการวิจัย เพื่อผูวิจยัสามารถกําหนด 
เวลา และสถานที่ในการศึกษาไดชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหสามารถกําหนดการใชและการขอการ
สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2.1.6  ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)  เปนเสมือนกติกาที่ผูวิจัยเสนอใหสังคมทราบในเบื้องตนของการ
ดําเนินการวิจยั 
1.2.1.7  ระยะเวลาที่ทําการวจิัย  เปนการระบุเดือนและปที่เร่ิมตน และสิ้นสุดของโครงการวิจยั 
1.2.1.8  นิยามศัพท  เปนสวนที่กําหนดความหมายของคาํบางคําที่ใชในการวจิัย 
 

1.2.2 วรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 วรรณกรรมหรืองานวิจยัที่เกี่ยวของ เปนสวนที่สรุปแนวคิดทฤษฎีและขอมูลเอกสารที่มีสวน
เกี่ยวของกับเรือ่งที่ทําวิจัย ซ่ึงไดจากการตรวจสอบจากตาํรา รายงานวจิยัและเอกสารอื่น ๆ ที่เชื่อถือได 
ซ่ึงอาจสรุปตามเนื้อหา หรือสรุปตามลําดับเวลากอนหลังก็ได 
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1.2.3  วิธีดําเนินงานวิจัย 
 เปนสวนที่ระบุถึงวิธีดําเนินการตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการวิจัย ประกอบดวย 
1.2.3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง  เปนสวนที่แสดงเกีย่วกับลักษณะ ขนาดของประชากรและกลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย พรอมทั้งแสดงวธีิการสุมตัวอยางไวชัดเจน 
1.2.3.2  การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล  เปนสวนที่แสดงใหทราบถึงวิธีการสรางเครื่องมือเพื่อใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงอาจเปนอุปกรณทางกายภาพ แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม หรือแบบสังเกตการณ เปนตน  ซ่ึงเครื่องมือที่ไดมานั้นตองผานการตรวจสอบและมี
ความเชื่อถือได 
1.2.3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนสวนที่แสดงใหทราบถึงวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจากการเก็บจากแบบสอบถามหรือแบบทดลองดวยตัวผูวิจัยเอง และขอมูล
ทุติยภูมิ ซ่ึงไดจากการเก็บรวบรวมจากบทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานหรือสถิติของหนวยงาน
ที่เชื่อถือได เปนตน 
1.2.3.4  การวเิคราะหขอมูล เปนสวนทีแ่สดงใหทราบถึงการแจกแจงของขอมูล หรือการทดสอบดวย
วิธีการทางสถิติที่ใชในการวเิคราะหและพสูิจนสมมติฐาน 
 

1.2.4  ผลการวิเคราะหขอมูล/ผลการวิจัย 
 เปนการนําผลของขอมูลมาแสดงโดยละเอียด อาจแสดงเปนตารางหรือภาพประกอบ พรอม
ทั้งแสดงการแปลความของขอมูลอยางชัดเจน อาจแสดงวิธีการทางสถิติประกอบเพื่อชวยยืนยันความ
ถูกตองในการแปลความดวย  การแปลความตองกระทําตามกรอบของวัตถุประสงคการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย และขอบเขตของการวิจัย 
 

1.2.5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 เปนการสรุปผลการวิจัยจากการแปลความผลการวิเคราะหขอมูลใหส้ัน กระชับ และได
ความหมายครบถวน มีการอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบผลงานวิจัยของผูวิจัยเองกับผลงานวิจัยอ่ืน และ
เสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใช และสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมหรือตอยอดจากงานวิจัยที่ทําไปแลว 
 

1.3  สวนอางอิง 
 เอกสารอางอิง ประกอบดวย ช่ือผูแตง รายชื่อบทความจากวารสาร หรือรายงานการประชุม
ทางวิชาการ ช่ือหนังสือ หรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ และปที่พิมพของเอกสารที่ใชใน
การคนควาประกอบการทําวิจัย รายการเอกสารอางอิงจะอยูตอจากสวนเนื้อความ วิธีการอางอิงและ
การเขียนรายการเอกสารอางอิง ดังรายละเอียดหนา 10 - 16 
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1.4  ภาคผนวก 
 ภาคผนวกเปนสวนประกอบเพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจเนื้อหาของงานวิจัยไดดีขึ้น แตไมเหมาะที่
จะรวบรวมไวในสวนเนื้อความของงานวิจัยเพราะจะทําใหยืดเยื้อ เชน ตารางผลการทดลองโดย
ละเอียด การพิสูจนสมการ หรือการแกสมการที่ยุงยากโดยละเอียดมีความยาวหลายหนา รูปของ
เครื่องมือที่สรางขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  สวนประกอบดังกลาวเปนประโยชนตอผูอาน ซ่ึง
ตองการตรวจประเมินผลงานหรือผูอานที่ตองการศึกษาคนควาอางอิงตอไป 
 

1.5  ประวัติผูวิจัย 
 ประวัติผูวิจัย บรรจุไวหนาสุดทายของเลมรายงานการวิจัยถัดจากเอกสารอางอิง หรือ
ภาคผนวก (ตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 34)ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้  

- ช่ือ-นามสกุล พรอมคํานําหนา   
- วัน เดือน ปเกิด  
- ประวัติการศึกษา ใหระบุวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถาบันการศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา 
- ประวัติการทํางาน ใหระบุตําแหนงและหนวยงาน/บริษัทที่สังกัด (ถามี) 
- ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ  ใหระบุผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือใน

รายงานรวมเลมของการประชุมวิชาการในประเทศหรือระหวางประเทศที่มีผูพิจารณา
ผลงาน 



บทที่  2   การจัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
2.1  กระดาษที่ใชพิมพรายงานการวิจัย 

กระดาษที่ใชพิมพรายงานการวิจัยใหใชกระดาษขาว ไมมีเสน ขนาดมาตรฐาน A-4 (210×297 
ตารางมิลลิเมตร) น้ําหนกั 80 กรัมตอตารางเมตร และใชเพยีงหนาเดียว 
 

2.2  การจัดหนากระดาษ 
การจัดหนากระดาษใหเวนทีว่างริมขอบกระดาษ โดยหางจากขอบดานบน 3 เซนติเมตร   

ขอบดานลาง 3 เซนติเมตร ดานขางทางซาย 4 เซนติเมตร และ ดานขางทางขวา 2 เซนติเมตร ดัง
ตัวอยางภาคผนวก ก หนา 29 – 30  
 

2.3  การพิมพ 
 

ตัวพิมพ   
สวนเนื้อความตองเปนตัวพิมพสีดําแบบเดยีวกันตลอดทั้งเลม โดยใชเครือ่งพิมพเลเซอร 

(Laser Printer) ชนิดของตวัอักษร (Font) ที่เลือกใชเปนดังนี ้
รายงานการวิจยัภาษาไทย หรือ รายงานการวิจัยที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหใช 

Angsana New ขนาด 16 Point  สําหรับสวนที่เปนเนื้อหา และขนาด 18 – 22 Point สําหรับสวนที่เปน
หัวขอและพิมพตัวหนา 

-  ช่ือเร่ืองประจําบท ใหพิมพไวกึ่งกลางหนากระดาษดวยตัวอักษรหนาขนาด 22 Point  
-  หัวขอใหญ ใหพิมพไวชิดขอบดานซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด 20 Point 
-  หัวขอยอย  กับหัวขอทีแ่บงมาจากหวัขอใหญ ใหพิมพไวชิดขอบดานซาย ดวยตวัอักษรหนา

ขนาด 18 Point 
รายงานการวิจยัภาษาอังกฤษใหใช Times New Roman ขนาด 12 Point สําหรับสวนที่เปน

เนื้อหา และขนาด 13 – 15 Point สําหรับสวนที่เปนหวัขอและพิมพตวัหนา 
-  ช่ือเร่ืองประจําบท ใหพิมพไวกึ่งกลางหนากระดาษดวยตัวอักษรหนาขนาด 15 Point  
-  หัวขอใหญ ใหพิมพไวชิดขอบดานซาย ดวยตัวอักษรหนาขนาด 14 Point 
-  หัวขอยอย กบัหัวขอที่แบงมาจากหวัขอใหญ ใหพิมพไวชิดขอบดานซาย ดวยตัวอักษรหนา

ขนาด 13 Point 
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การเวนระยะพิมพ 
 การเวนระยะระหวางบรรทัดพิมพใหเวนหนึ่งบรรทัดพิมพ สําหรับหัวขอใหญใหเวน double 
space ถาพิมพคําสุดทายไมจบในบรรทัด ใหยกทั้งคําไปพิมพในบรรทัดถัดไป ไมควรตัดสวนทายของ
คําไปพิมพในบรรทัดใหม เชน มหาวิทยาลัยธนบุรี อาจแยกเปนมหาวิทยาลัย-ธนบุรี แตไมใหแยกเปน
มหาวิทยาลัยธน-บุรี เปนตน 
 

2.4  ตาราง 
 -  หมายเลขประจําตาราง ในสวนที่แสดงลําดับของตาราง ใหใชคําวา ตารางที่ ตามดวยบท
และเลขประจําตารางไวทางริมซายมือสุดของกระดาษ เชน ตารางที่ 1.5 
 -  ช่ือตาราง  ใหพิมพดวยตัวอักษรธรรมดาตอจากหมายเลขประจําตารางโดยเวน 2 ตัวอักษร 
กรณีที่ช่ือตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหเร่ิมพิมพอักษรในบรรทัดตอไปตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อ
ตาราง 
 -  ตารางที่มีขอมูลมาก จนไมสามารถบรรจุลงในหนากระดาษแผนเดยีวได ใหพิมพในหนา
ถัดไปโดยมีหมายเลขประจําตารางและมีคาํวา ตอ ในวงเล็บ หลังชื่อตาราง เชน ตารางที่ 1.5 … (ตอ) 
 -  ขอมูลปฐมภูมิไมตองระบุที่มา สวนขอมูลทุติยภูมิตองระบุที่มา โดยใชคําวา ที่มา ไวใต
ตาราง ถัดจากที่มาใหใสเครื่องหมาย : แลวเวนไว 2 ตัวอักษร จึงบอกแหลงที่มา เชน ที่มา:  ธนาคาร
แหงประเทศไทย, ที่มา:  พรรณี, 2541 หนา 25 – 26  
 -  หมายเหตุของตาราง (ถามี) ใหอยูกอนที่มาของตาราง ดังตัวอยางในภาคผนวก ก หนา 32 
 

2.5  ภาพประกอบ 
 ภาพตาง ๆ ประกอบดวย แผนผัง แผนภูมิ กราฟ แผนที่ เปนตน ภาพถายที่อางอิงมาจากที่อ่ืน
อาจใชภาพถายสําเนาได  แตถาเปนภาพของผลการวิจัยใหใชภาพจริง/ภาพ scan และใหใชคําวา ภาพ
ท่ี แลวตามดวย บท และหมายเลขประจําภาพ และชื่อแผนภาพ ไวทางริมซายมือสุดของกระดาษใต
ภาพตามความเหมาะสม ดังตัวอยางภาคผนวก ก หนา 33 
 

2.6  สมการคณิตศาสตร 
 สมการคณิตศาสตรสามารถที่จะพิมพแทรกลงไปในเนื้อหาได และหากตองการความเปน
ระเบียบใหแยกเฉพาะบรรทัดไว โดยบรรทัดที่พิมพสมการนั้นควรมีระยะหางจากบรรทัดปกติบนและ
ลาง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไวประมาณกลางหนากระดาษตามความเหมาะสม 
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 หมายเลขสมการใหพิมพชิดขวาไวในวงเล็บ การเรียงหมายเลขสมการใหเรียงตามบทที่
เชนเดียวกับการเรียงตารางและภาพประกอบ เชน 
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2.7  การลําดับหนา 
 การใหหมายเลขหนา ใหพิมพดวยตัวอักษรธรรมดา Angsana New ขนาด 16 Point  ไวทางมุม
บนขวามือของกระดาษ โดยพิมพหางจากขอบบน และดานขางทางขวาดานละ 1 นิ้ว ทุกหนาจะตองมี
หมายเลข ยกเวนปกในและหนาที่มีช่ือบท 

ตั้งแตบทคัดยอจนถึงหนาสารบัญและรายการสัญลักษณและอักษรยอของรายงานการวิจัย
ภาษาไทย ใหใชตัวอักษรไทย เรียงตามลําดับอักษร  ก   ข   ค   ...  สําหรับรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ
ใหใชตัวเลขโรมันตัวเล็ก  i  ii  iii  ... สวนเนื้อความใหใสหมายเลขอารบิก 1  2  3 ... 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3  การอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิง 
 
3.1  การอางอิง 
 การอางอิงมี 2 ชนิด  คือ การอางอิงแบบนาม-ป  และการอางอิงแบบเชิงอรรถ  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
3.1.1 การอางอิงแบบนาม-ป 
 โดยทั่วไปจะประกอบดวยช่ือผูแตง และปที่พิมพ ในกรณีที่เปนการอางอิงเนื้อหาโดยตรงหรือ
แนวคดิบางสวน เปนการคัดลอกขอความบางสวนมาโดยตรง สมควรระบุเลขหนาไวดวย อยางไรก็
ตามการไมระบุเลขหนาอาจทําไดในกรณทีี่เปนการอางอิงงานของผูอ่ืนโดยการสรุปเนื้อหา หรือ
แนวคดิทั้งหมดของงานชิ้นนั้นมา 

1. การคัดลอกขอความเพื่อเปนการเพิ่มพูนคุณคา หรือน้ําหนักของหลักฐานที่จะมาสนับสนุน
งานวิจัย การคัดลอกขอความกรณีที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด ควรมีจุดไวหนา และหลัง
ขอความที่ลอกและพิมพขอความติดตอกัน โดยใหทางซายของขอความอยูในระดับเสมอกับ
ยอหนา พรอมทั้งอางอิงแหลงที่มาของขอความ  ถาเปนขอความสั้น ๆ ควรใสเครื่องหมาย
คําพูดแทน ปที่พิมพหลังเครื่องหมาย , และกําหนดหนาที่อางอิงหลังเครื่องหมาย :  เชน  (จรัส 
สุวรรณาเวลา, 2538 : 29)  ,  (Fontana, 1997 : 35) 

 
2. การอางอิงถึงเอกสาร หรืองานนั้นทั้งงานโดยรวม ใหระบุนามผูแตง และปที่พิมพแทรกใน

ขอความในตําแหนงที่เหมาะสม โดยระบุนามผูแตง และอางปที่พิมพไวในวงเล็บ เชน      
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2543) กลาววา อุตสาหกรรมทองเที่ยวนับเปนจักรกลที่สําคัญ

ในการสรางงาน สรางอาชีพ เพื่อผลิตสินคา และบริการแกนักทองเที่ยว ดังนั้นรัฐบาลไทยทุก
ยุคทุกสมัยไดตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอยางดี จึงมีการ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวมาโดยตลอด  

 
3. การอางอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน ในการอางอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดย

ผูแตงคนเดียวกัน แตปที่พิมพตางกันใหระบุนามผูแตงครั้งเดียว  แลวระบุปที่พิมพตามลําดับ  
ใชเครื่องหมาย (,) คั่นระหวางปที่พิมพ โดยไมตองระบุช่ือผูแตงซ้ําอีก เชน     

(บุญยงค เกศเทศ, 2516 : 74, 2520 : 18-20, 2525 : 14-15) 
(Hassam and Gvammick, 1981 : 56, 1982 : 154) 
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แตถามีการอางอิงเอกสารหลายเรื่องที่เปนผูแตงคนเดียวกัน แตปที่พิมพซํ้ากันใหใช  
ก  ข  ค  ง  ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาไทย  และใหใช  a  b  c  d  ตามหลังปที่พิมพ 
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ  เชน 

(กระทรวงศึกษา กรมวิชาการ, 2530 ก : 3-43, 2530 ข : 64) 
(Katz, 1985 a : 15-17, 1985 b : 21-23) 
 

4. กรณีที่มีการอางอิงในเรื่องเดียวกันจากเอกสารมากกวาหนึ่งรายการ ใหใชการอางอิงในแบบ
ตามทายประโยค โดยเรียงตามลําดับของปที่พิมพ  เชน 

(เยาวนุช  แสงยนต, 2525 ข ; สุพาดา อินทรานุกูล, 2525) 
(Kartner et. Al., 1973 ; Kartner and Russel, 1975) 
 

3.1.2 การอางอิงเชิงอรรถ   
เชิงอรรถอธิบายเนื้อหา (content footnote) ใชเมื่อผูวิจัยตองการแยกขอความนั้นออกจาก

เนื้อหาของรายงาน เพื่อปองกันความสับสนแกผูอาน ขอความในเชิงอรรถจะเขียนไวตอนลาง  โดยมี
เสนขีดคั่นจากซายไปขวายาว 5 เซนติเมตร ใตเสนนี้ใหยอหนาและออกหมายเลขกํากับโดยเริ่มตั้งแต 1  
เร่ือย ๆ ไปจนกระทั่งจบบทนั้น และเริ่มลําดับตั้งแต 1 อีกเมื่อขึ้นตนบทใหม  คําอธิบายเชิงอรรถควร
จบในหนาเดียวกัน  เชน    

ในการแกปญหาจะตองมีการวางแผน การรวบรวมขอมูลตาง ๆ การกําหนดสารสนเทศที่
ตองการเพิ่มเติม มีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และ
ตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูขอสรุป กระบวนการแกปญหาที่เปนที่ยอมรับและ
นํามาใชกันอยางแพรหลาย ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้น
วางแผนแกปญหา ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบผล1 

การประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร เปนการประเมินทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่นักเรียนนํามาใชในการแกปญหา ประกอบดวย 8 กลุมสมรรถนะ ไดแก การคิดและการ
ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร การสรางขอโตแยงทางคณิตศาสตร การสื่อสารทางคณิตศาสตร การสราง
ตัวแบบ การตั้งและการแกปญหา การแทนที่ การใชสัญลักษณ ภาษาและการดําเนินการ และการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยี2 

 
1Polya, G., 1957, How to Solve It, Princeton University Press, New Jersey. 
2Organization for Economic Co-operation and Development, 2003, The PISA 2003 

Assessment Framework-Mathematics, Reading, Science and Problem Solving: Knowledge 
and Skills, OECD publication, pp. 24-26. 
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3.2  การเขียนรายการเอกสารอางอิง  
 ใหเรียงสารสนเทศทั้งหมดที่ใชอางอิงไวดวยกัน โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรแลวพิมพแตละ
รายการที่อางอิงชิดขอบกระดาษดานซาย  สําหรับรายงานวิจัยฉบับภาษาไทยใหเรียงลําดับรายการ
เอกสารอางอิงภาษาไทยกอน แลวจึงตามดวยรายการเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ  สวนรายงานวิจัย
ฉบับภาษาอังกฤษใหเรียงลําดับรายการเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษกอน แลวจึงตามดวยภาษาไทย โดย
มีขอกําหนดของแตละสวนในรายการเอกสารอางอิงดังนี้ 
  

3.2.1  ชื่อผูแตง 
 -  ช่ือผูแตง ไมใชคํานําหนา เชน นาย นาง นางสาว ดร. ผศ. รศ. ศ. นายแพทย เปนตน 
 -  รายการอางอิงที่เปนภาษาไทย ช่ือผูแตงใหใชช่ือตวั และตามดวยช่ือสกุล 
 -  รายการอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ ช่ือผูแตงใหใชช่ือสกลุนําหนาชื่อตวั โดยคัน่ดวย
เครื่องหมายจลุภาคตามดวยอักษรยอของชือ่แรก และชื่อกลาง ตามลําดับ 
 -  ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือยศ ใหใชช่ือตวั ช่ือสกุล ตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาคและฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือยศ 
 -  ผูแตงที่มีสมณศักดิ์  ใหใชช่ือตามที่ปรากฏในเอกสาร 
 -  ถามีผูแตง 2 คน ใหใชคําวา “และ” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือ “and” สําหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษคั่นระหวางชื่อผูแตงทั้ง 2 คน 
 -  ถามีผูแตงมากกวา 2 คน ขึน้ไป ใหใชช่ือผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา “และคณะ” สําหรับ
เอกสารภาษาไทย หรือ “et. al.” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แทนผูแตงคนอื่น ๆ ทั้งหมด 
 -  ผูแตงที่ใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามทีป่รากฏในเอกสาร 
 -  เอกสารแปล ใหใสช่ือผูแปลไวหลังชื่อเร่ืองนําดวยคําวา “แปลจากเรือ่ง ......... โดย ........” 
หรือ “translated from ……… by ……. ” หรือ “แปลโดย”  หรือ “translated by”  หรือ “แปลและเรยีบ
เรียงโดย” ในกรณีที่ไมทราบชื่อเดิม 
 -  เอกสารอางอิงของหนวยงาน เชน กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ  ใหใชช่ือหนวยงานนั้น ๆ 
เปนผูแตง  ในกรณีเอกสารทีอ่อกในนามหนวยงานระดับกรมหรือหนวยงานยอยไปกวากรมและสังกัด
อยูในกรมนั้น ๆ  แมวาจะปรากฏชื่อกระทรวงอยู ใหใชช่ือกรมเปนผูแตง สวนชื่อของหนวยงานยอย
ใหไวในสวนของผูพิมพ 
 -  เอกสารที่มีเฉพาะชื่อ บรรณาธิการ (editor) หรือผูรวบรวม (compiler) ใหใชช่ือผูแตงคั่น
ดวยจุลภาค ตามดวยคําวา “บรรณาธิการ” หรือ “ผูรวบรวม” สําหรับเอกสารภาษาไทย และ “editor” 
หรือ “compiler” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษไวหลังรายการผูแตง 
 -  เอกสารอางอิงที่ไมปรากฏชื่อผูแตง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการใหใชช่ือเร่ืองของ
เอกสารนั้นลงเปนรายการแรก 
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3.2.2  ปท่ีพิมพ 
 -  ใหลงปที่พิมพตามที่ปรากฏในเอกสารดวยอารบิค 
 -  ถาไมปรากฏปที่พิมพของเอกสารนั้นใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปที่พิมพ) และ n.d. (no 
date) ในภาษาอังกฤษ 
 
3.2.3  ชื่อบทความ 
 -  ใหใชช่ือตามที่ปรากฏในเอกสารอยูในเครื่องหมาย “อัญญประกาศ” 
 -  ช่ือภาษาอังกฤษใหเขียนอกัษรตัวแรกของทุก ๆ คํา ดวยตวัอักษรตัวพิมพใหญ ยกเวน คํา
บุพบท คําสันธาน และคํานาํหนานาม เวนแตจะเปนคําแรก 
 -  กรณีที่มีช่ือวิทยาศาสตร เชน ช่ือพืช สัตว ที่เปนภาษาลาติน แทรกอยูใหใชตวัเอียง หรือขีด
เสนใตช่ือเฉพาะนั้น 
 

3.2.4  ชื่อหนงัสือหรือวารสาร 
 -  ช่ือหนังสือหรือวารใหพมิพตัวเขม 
 -  ช่ือวารสารตางประเทศอาจใชช่ือยอที่ถูกตองของวารสารนั้น ๆ ได 
 -  ช่ือหนังสือที่พิมพเปนชุด ถาอางเลมเดียวใหลงเฉพาะเลมนั้น เชน เลม 3  ถาอางมากกวา 1 
เลมแตไมตอเนื่องกันใหใสหมายเลขของแตละเลม เชน เลมที่ 5 หรือ Vol.5 
 

3.2.5  ครั้งที่พิมพ 
 -  การพิมพคร้ังที่ 1 หรือการพิมพคร้ังแรก ไมตองระบุในรายการเอกสารอางอิง 
 -  ใหระบุรายการครั้งที่พิมพสําหรับครั้งที่ 2  ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพ เชน พิมพคร้ังที่ 
2.  พิมพคร้ังที่ 2 แกไขเพิ่มเตมิ.  พิมพคร้ังที่ 3 ปรับปรุงแกไข. หรือ 2nd.  Ed. 2nd เปนตน 
 

3.2.6  สํานักพิมพและสถานที่พิมพ 
 -  ใหลงชื่อสํานักพิมพโดยไมตองใสคําวา “สํานักพิมพ”  “บริษัท...จํากดั” “Publisher” 
“Co…Inc.” “Co…Ltd.” เชน  สํานักพิมพสารคดี ใหลงวา “สารคดี” 
 -  ถาเอกสาร ส่ิงพิมพไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ ใหลงชื่อโรงพิมพโดยใสคําวา โรงพิมพไวดวย 
 -  สํานักพิมพที่เปนสมาคม มหาวิทยาลัยใหระบุช่ือเต็ม เชน สํานักพมิพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
 -  ผูพิมพเปนหนวยงานในภาครัฐและเอกชนใหใชช่ือหนวยงานนั้นเปนสํานักพิมพแทน 
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 -  ไมปรากฏชือ่ผูรับผิดชอบในการพิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. (ไมปรากฏที่พมิพ) และ n.p. (no 
place of publishing) ในภาษาอังกฤษ 
 -  เอกสารอางอิงภาษาไทยใหลงชื่อจังหวดัเปนเมืองที่พมิพ สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหลงวา 
“กรุงเทพฯ” 
 -  ถาสํานักพิมพมีสํานักงานตั้งอยูหลายเมอืง และชื่อเมืองเหลานั้นปรากฏอยูในเอกสาร ใหใช
ช่ือเมืองแรกทีป่รากฏเปนสถานที่พิมพ 
 
 

ตัวอยาง  รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิง 
1)  หนังสือ 
      ช่ือผูแตงหรือบรรณาธิการ, ปที่พิมพ, ชือ่หนังสือ, คร้ังที่พิมพ, สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ, หนา. 
 

กัลยา วานิชยบัญชา, 2551, การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล, พิมพคร้ังที่ 11,  
ธรรมสาร, กรุงเทพฯ.  
 
2)  บทความในวารสาร 
      ช่ือผูแตง, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อเต็มของวารสาร, ปที่ (Vol.), ฉบับที่หรือเลมที่ (No.), หนา. 
 

จิรศักดิ์ สงบุญแกว และคณะ, 2552, “ระบบพลังงานรวมสําหรับรถไฟฟา”, วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปที่ 3, ฉบับที่ 5, หนา 19 – 24.  
 
3)  บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ 
      ช่ือผูแตง, ปที่พิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อการประชุม, คร้ังที่ประชุม (ถามี), วัน เดือน ป ที่ประชุม,  
      สถานที่ประชุม, หนา.   
 

ไพรัช วงศศรีตระกูล และคณะ, 2549, “การสรางตัวแบบจําลองเพื่อคํานวณเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี”, การประชุมวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต 
ประจําป 2549, 25 - 26 พฤษภาคม 2549, Long Beach Garden Hotel and Spa เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี, หนา 69 – 74. 
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4)  บทความในหนังสือ 
      ช่ือผูเขียนบทความ, ปทีพ่ิมพ, “ช่ือบทความ”, ใน ชื่อหนังสือ, ช่ือบรรณาธิการหรือผูรวบรวม,  
      คร้ังที่พิมพ, สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ, หนา. 
 

Wison, W., 1971, “Evaluation of Learning in Secondary School Mathematics”, In Handbook on 
Formative and Summative Evaluation of Student Leaming, Benjamin S.B. (Ed.), Mcgraw Hill, 
U.S.A., pp. 643-696. 
 
5)  บทความในหนังสือพิมพ 
      ช่ือผูเขียนบทความ, ปทีพ่ิมพ, “ช่ือบทความ”, ชื่อหนงัสือพิมพ, วันที่, หนา. 
 

มรกต ตันติเจริญ, 2544, “เทคโนโลยีชีวภาพ”, เดลินิวส, 5 กันยายน, หนา 5. 
 
6)  วิทยานิพนธ 
      ช่ือผูแตง, ปที่พิมพ, ชื่อวิทยานิพนธ, วทิยานิพนธปริญญา .....  สาขาวิชา ....... คณะ ........  
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บทคัดยอ 
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ธนบุรี ปการศึกษา 2550 จํานวน 391 คน โดยใชแบบสํารวจคุณภาพการทํางานของบัณฑิตเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบวา ระดับความคาดหวังของนายจางที่มีตอคุณภาพการทํางานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2550 พบวา นายจาง มีระดับความคาดหวังในดานคุณธรรม จริยธรรม 
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ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35, 4.02 และ 4.00 
ตามลําดับ สวนระดับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ปการศึกษา 2550 พบวา นายจาง มีระดับความพึงพอใจในดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 
และดานความรูความสามารถทางวิชาการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15, 3.81 และ 3.78 ตามลําดับ 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study the expectations and satisfactions of employers 
on Thonburi University which graduated in academic year 2007. The research were focused in three 
components; (1) academic knowledge, (2) related-work basic skills, and (3) morality and ethics in 
their career. The samples were 391employers which the university graduates are in charge with by 
using survey to collect data. Data were analyzed by percentage, average, and standard deviation. 

The research finding were summarized that morality and ethics in their career was the 
highest expectation levels of employers on Thonburi University graduates. The levels of academic 
knowledge and related-work basic skills were next in descending order. The averages of employers’ 
expectations were 4.35, 4.02, and 4.00 respectively. The highest satisfaction level of employers was 
on morality and ethics in career of the graduates (4.15), then on academic knowledge (3.81) and 
related-work basic skills (3.78) correspondingly. 
 
Keywords :  Expectation / Satisfactions / Employers / Thonburi University   
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สาขาชางอตุสาหกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร 

ภาค ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.) 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีชั้นสงู(ปวส.) 

ระดับปริญญาตรี 
รวม 

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

27,201 
9,807 
4,093 
3,292 
6,972 
8,535 
7,483 
2,851 
5,334 
6,424 
4,171* 
3,794* 

1,102 
4,030 
3,770 
2,388 
5,868 
7,778 
4,349 
1,983 
4,261 
6,467 
2,750* 
3,188* 

6,808 
128 
543 
764 

2,387 
1,421 

17 
0 

321 
122 
110* 
305** 

35,111 
13,965 
8,406 
6,444 
15,227 
17,734 
11,849 
4,834 
9,916 
13,013 
7,031 
7,287 

รวม 89,957 47,934 12,926 150,817 
หมายเหตุ: 
                * ภาค  11 จังหวัดสุราษฎรธานีไมสามารถจําแนกสาขาไดทั้งในระดับ ปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี
ดังนั้นขอมูลในภาค 11 จึงเปนขอมูลของระนอง, กระบี่, ภูเก็ต, พังงา, นครศรีธรรมราช และชุมพร 

* ภาค  12  จังหวัดสตูลไมสามารถจําแนกสาขาไดทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ดังนั้นขอมูลของระดับ 
ปวช. และ ปวส. ในภาค 12 จึงเปนขอมูลของสงขลา, ตรัง, ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ พัทลุง 

                ** ภาค 12 จังหวัดปตตานีไมสามารถจําแนกสาขาไดในระดับปริญญาตรีดังนั้นขอมูลของระดับปริญญาตรี
ในภาค 12 จึงเปน    ขอมูลของสงขลา, ตรัง, สตูล, ยะลา, นราธิวาส และ พัทลุง 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวอยางการนาํเสนอภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การจัดกรอบการพิมพ 
 

 

31,000,000

32,000,000

33,000,000

34,000,000

35,000,000

36,000,000

37,000,000

38,000,000

2544 2545 2546 2547 2548 2549

ไตรมาสท่ี1 

ไตรมาสท่ี2

ไตรมาสท่ี3 

ไตรมาสท่ี4

 
ภาพที่ 2.2  แรงงานผูอยูในกาํลังแรงงานของประเทศไทยป 2544-2549 จําแนกตามไตรมาส  
                  (หนวย : คน) 
ที่มา : กองวิจยัตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
 
 

 

3 cm. 

4 cm. 2 cm. 

2 cm. 



34 

  

ตัวอยางหนาประวัติผูวิจัย 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล วีรนุช  แซฉิน 
 
วัน เดือน ปเกิด 10 กันยายน 2526 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  พ.ศ.2548 
 
ประวัติการทํางาน    เลขานุการสํานักวจิัยเละวางแผนพัฒนา  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

                 พ.ศ.2549- ปจจุบัน  มหาวิทยาลยัธนบุรี 
 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ   วีรนุช  แซฉิน และสุกานดา  โรจนประภายนต, 2552, “การเปรียบเทียบ  

  ความคาดหวังและความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพการทํางานของ    
  บัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2550”, การประชุมวิชาการธนบุรี 
  วิจัย เร่ือง  การเสริมสรางพื้นฐานความรู เพื่อมุงสูงานวิจัยชุมชน, คร้ังที่ 2,   
 17 ตุลาคม 2552, มหาวิทยาลัยธนบุรี, หนา 132-138. 
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