
 

 
 

อทร. ๘๐๐๗ 
 

การเรียบเรียงเอกสารวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.๒๕๔๖ 



 

 

 
 

อทร. ๘๐๐๗ 

 
 

การเรียบเรียงเอกสา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.๒๕๔๖

๖ 
จัดทําเมื่อ ส.ค.๔
รวิจัย 



 

 

เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๘๐๐๗ 

 

การเรียบเรียงเอกสารวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 

คณะทํางานพิจารณาและจัดทาํ อทร. ดานการศึกษาชั้นสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพแกไขครั้งที ่๑ 

สิงหาคม ๒๕๔๖ 



 

 

อทร. ๘๐๐๗ 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง / แกไข 

 

ลําดับที่ รายการแกไข 
วันเดือนป 

ท่ีทําการแกไข 

ผูแกไข 

(ยศ - นาม - ตําแหนง) หมายเหต ุ

             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 



 

 ก 

คํานํา 

 
 
 
 เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ เรื่อง การเรียบเรียงเอกสารวิจัย (อทร. ๘๐๐๗) เลมน้ี คณะทํางาน
พิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง ไดรวบรวมขึ้นจากคูมือการบรรยายวิชา
เอกสารวิจัยของ พลเรือเอก ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย ดร.กังวาลย จันทรโชติ          
รองศาสตราจารยและหัวหนาภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีไดกรุณา    
เรียบเรียงไวสําหรับการศึกษาในหัวขอวิชาเอกสารประจําภาคของหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ และหัวขอวิชา
เอกสารวิจัยของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ซึ่งไดอธิบายรายละเอียดของวิธีการ และขั้นตอนในการเรียบเรียง
เอกสารวิจัยพรอมกับแสดงตัวอยางประกอบไวอยางชัดเจน  
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือเลมน้ี จะเปนประโยชนท้ังในดานการศึกษา และการใชอางอิงในหนวยตางๆ ของ
กองทัพเรือ หากทานใดพบขอบกพรองที่เห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหเอกสารเลมน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นน้ันมายังคณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษาชั้นสูง  
ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จักเปนพระคุณอยางสูง 

      คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงกองทัพเรือ 

        ดานการศึกษาชั้นสูง 
    สิงหาคม ๒๕๔๖ 



 

ข 

สารบัญ 

 
 
 
คํานํา   

บทที่  หนา 
๑ บทนํา ๑ 

     กลาวนํา ๑ 
     ความหมายการวิจัย ๑ 
     วิธีการวิจัย ๑ 
     หลักการทางตรรกวิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร ๒ 
     การวิเคราะห ๔ 

๒ สวนประกอบของเอกสารวิจยั ๖ 
     สวนตอนตนหรือสวนนํา ๖ 
     สวนเนื้อเรื่อง ๖ 
     สวนตอนทาย ๗ 
     สวนประกอบของเอกสารวิจยัสวนบุคคล ๘ 

๓ กระบวนการวิจัย ๑๐ 
     ปญหาท่ีจะทําการศึกษาวิจยั ๑๐ 
     แบบของการวิจัย ๑๐ 
     ขั้นตอนการวิจัย ๑๑ 
     การวางแผนการวิจัย ๑๑ 
     การจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติทําการวิจัย ๑๓ 
         เอกสารเสนอแนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper) ๑๔ 
         โครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) ๑๕ 
     ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๑๖ 
     แผนการดําเนินการวิจัย ๑๗ 
     การอางอิง/เอกสารอางองิ ๑๗ 
๔ รูปแบบและวิธีการเรยีบเรียงเอกสารวิจัย ๑๘ 

     วิธีการเรียบเรียงสวนตอนตน หรือสวนนํา และการจัดรูปแบบเอกสาร ๑๘ 
     วิธีการเรียบเรียงสวนเนื้อเรื่อง และการจัดรูปแบบ ๑๙ 
     วิธีการเรียบเรียงสวนอางอิง ๒๐ 
     ผนวก ๒๙ 
     บรรณานุกรม ๒๙ 



 

ค 

     การจัดทําบรรณานุกรม ๓๐ 
     ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม ๓๔ 
     สวนอื่นๆ ๓๕ 
     การรักษาความปลอดภัย ๓๕ 
 ผนวก  
  ก.  ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวจิัย ๓๖ 
  ข.  แบบฟอรมเสนอขออนุมัติแนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper) ๓๗ 
          ตัวอยางเอกสารเสนอขออนุมัติแนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper) ๓๙ 
  ค.  แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) ๔๑ 
          ตัวอยางเอกสารเสนอขออนุมัติโครงเรื่องวิจยั (Full Proposal) ๔๕ 
  ง.  แบบฟอรมการจัดทํารูปเลม ๔๗ 

 
 
 



 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
 
 
 
กลาวนํา 
 
 เอกสารวิจัยเปนผลงานเขียนของผูทําวิจัยท่ีไดทําการศึกษาและวิเคราะหในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ มี
ความสําคัญ หรือมีความสนใจเปนพิเศษ เพื่อตองการทราบถึงสาเหตุ และขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางแทจริง 
แลวนําเสนอความคิดเห็นท่ีเปนเหตุเปนผลตอหนวย และผูเกี่ยวของ หรือเพื่อการเผยแพรความรูทางดานวิชาการ
ตอสาธารณชน โดยมีมาตรฐานของการเรียบเรียงเอกสารตามที่หนวยงานน้ันๆ จะกําหนด ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความ
สมบูรณ มีความถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง  
 สําหรับการเรียบเรียงเอกสารวิจัยในกองทัพเรือน้ัน ไดกําหนดรูปแบบขึ้นไวเปนการเฉพาะตามรายละเอียด
ท่ีไดแสดงไวในเอกสารเลมน้ี และกําหนดใหใชเปนแนวทางเดียวกัน 
 
 
ความหมายการวิจัย 

 

 การวิจัย หมายถึง การคนควาอยางมีระเบียบแบบแผน และมีความมุงหมายแนนอน เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริง หรือหลักการบางอยาง  ซึ่งตองมีการดําเนินการตางๆ ดังน้ี 

๑.  การศึกษาคนควาหาความจริง และคําตอบ 

๒.  การกระทําอยางมีความมุงหมาย และอยูบนรากฐานของขอเท็จจริง 
๓.  วิธีดําเนินการตองกระทําไปอยางมีระเบียบแบบแผนและเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่เปนระบบตามหลัก

วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) และตองดําเนินการไปอยางเฉลียวฉลาด  มีเหตุผล  ซื่อสัตย บริสุทธิ์ 
ปราศจากความลําเอียง รวมทั้งตองมีการอางอิงหลักฐานอยางถูกตอง 
 
 
วิธีการวิจัย  (Method of Research)  

 

วิธีการวิจัย หรือแบบการวิจัย มีกําหนดไว ๓ รูปแบบ คือ 

  ๑.  การวิจัยแบบพรรณา (Descriptive Research)  เปนการวิจัยในลักษณะของการพรรณาถึง
ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษาคนควา โดยปราศจากการวิเคราะห การตีความ การรวมความ หรือปราศจาก
การนําขอเท็จจริงน้ันไปแกปญหา ดังตัวอยางของการวิจัยแบบนี้ เชน การศึกษาถึงองคกรการปกครองของรัฐ 

การศึกษาถึงการดําเนินการของสวนราชการ หรือการศึกษาถึงสถานการณของโลกโดยทั่วไป เปนตน 



 

 

๒ 

  ๒.  การวิจัยแบบวิเคราะห (Analytical Research)  เปนการวิจัยในลักษณะที่มีการวิเคราะห การ
ตีความ การวินิจฉัย และการรวมความเขาดวยกัน ซึ่งเปนการวิจัยท่ีมีประโยชนมากในการคนหาคําตอบเพื่อการ
แกปญหาตางๆ โดยเฉพาะงานทางดานวิชาการ 
  ๓.  การวิจัยทางตัวเลขหรือทางสถิติ (Quantitative Research)  เปนการวิจัยในลักษณะที่มีการ
วิเคราะหขอมูลสถิติตาง ๆ ท่ีเปนตัวเลข เพื่อทราบถึงความสัมพันธขององคประกอบที่เกี่ยวของตาง ๆ เชนความ
โนมเอียงของมูลคาหรือปริมาณบางอยาง หรือการกําหนดคาของตัวเลขที่มีความสําคัญบางประการ เปนตน 
 
 
หลักการทางตรรกวิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร  
 
 มนุษยเรามีคุณสมบัติอยากรูอยากเห็นติดตัวมาแตกําเนิด จึงไดมีความพยายามแสวงหาความรูและใช
ความรูน้ันใหเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติ และสรางเจริญกาวหนาในดานตางๆ มาโดยตลอด ความรูในเรื่อง
หน่ึงๆ สามารถเกิดขึ้นไดหลายทาง เชน การรูโดยบังเอิญ  โดยเม่ือมือเราไปถูกไฟก็เกิดความรูวาไฟน้ันมีความรอน 
หรือ การรูโดยการลองผิดลองถูก วาการกระทําใดใหผลดีผลเสียอยางใด ถาดีก็ดําเนินการตอไป ถาไมดีก็เลี่ยงและ
หาวิธีการอื่นตอไป หรือ การรูโดยสรุปจากประสบการณ แลววางเปนหลักปฏิบัติท่ัวไป เชน เห็นตนไมงอกงามดีใน
หนาฝน ก็สรุปไดวา ถาจะใหตนไมเจริญเติบโตดีก็ตองรดน้ําอยางสมํ่าเสมอ เปนตน นอกจากน้ัน คนเรายังสามารถ
มีความรูเพิ่มขึ้นได โดยการใชสติปญญาไตรตรองตามเหตุและผลที่ปรากฏขึ้น หรือตามหลักการทางตรรกะ 
(Logic) แลวพิจารณาสรุปเปนขอยุติ เชน มีหลักความจริงทั่วไปวา “ทุกคนตองตาย” และ “นายชาติเปนคน” 

ดังน้ันจึงสรุปเปนขอยุติไดวา “นายชาติตองตาย” ซึ่งถือเปนการวิเคราะหแบบ นิรนัย  (Deduction) สวนการใช
สติปญญาพิจารณาตอขอเท็จจริงที่ไดจากประสบการณตาง ๆ ท่ีผานมา แลวสรุปเปนหลักการทั่วไป เชน พบ
ขอเท็จจริงที่วา “โลหะเหล็ก ทองเหลือง และ ทองแดง เม่ือถูกความรอนแลวจะมีขนาดใหญขึ้น” ก็สรุปเปนหลักการ
ไดวา “ความรอนทําใหโลหะขยายตัว” เปนตน ซึ่งถือเปนการวิเคราะหแบบ อุปนัย  (Induction) สําหรับการ
แสวงหาความรูดวย วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) น้ัน มีหลักการสรุปไววา “ปรากฏการณ     
ทุกอยางที่เกิดขึ้น สืบเน่ืองมาแตเหตุ มิใชเน่ืองมาจากอํานาจลึกลับ โดยเหตุเหลาน้ันเปนสิ่งที่สามารถคนควาและ
อธิบายได” การเชื่อ หรือรับวาคําอธิบายน้ันเปนความจริง จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือไดมีการพิสูจนหรือทดสอบจนเปนท่ี
ประจักษชัดเจนดวยหลักฐาน และขอเท็จจริงตาง ๆ แลวเทาน้ัน และวิธีดังกลาวน้ีเปนวิธีท่ีจําเปนตองใชใน
กระบวนการวิจัยท่ีจะกลาวถึงตอไป 
 ตัวอยางของปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ลมบกและลมทะเล ซึ่งผูท่ีอาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเลจะ
สังเกตพบวาในตอนกลางวันจะมีลมพัดจากทะเลเขาสูฝง และในตอนกลางคืนจะมีลมพัดจากฝงสูทะเลเสมอๆ จาก
ขอสังเกตนี้หากพิจารณาตอไปจะทราบวา ปรากฏการณน้ีเกิดขึ้นไดเพราะในตอนกลางวันแผนดินรอนกวาพื้นนํ้า จึง
ทําใหอากาศเหนือพื้นดินรอนกวาอากาศเหนือพ้ืนนํ้า โดยหลักการที่อากาศเบาบางกวาจะลอยตัวขึ้นไปในชั้น
บรรยากาศที่สูงกวา เปนเหตุใหอากาศเหนือพื้นทะเลซึ่งหนาแนนกวาเคลื่อนตัวเขาไปแทนที่ จึงเกิดการพัดของ
อากาศหรือลมจากทะเลเขาสูฝง และในเหตุผลเดียวกัน เวลากลางคืนแผนดินจะคลายความรอนไดเร็วกวาพื้นนํ้า 
จึงทําใหพื้นนํ้ามีความรอนสูงกวาแผนดิน ดังน้ันลมจึงพัดจากบกไปสูทะเล ซึ่งหลักการดังกลาวน้ีจะปรากฏการณ



 

 

๓ 

เปนจริงในทุกแหงที่มีองคประกอบเหมือนกัน เชน ในพื้นท่ีบริเวณไฟไหมจะเกิดมีลมพัดเขาสูบริเวณนั้นและโหมให
ไฟไหมรุนแรงยิ่งขึ้น ดังน้ันผูท่ีเขาใจถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรในทฤษฎีความรอนและทฤษฎีการแทนที่ จะมีความ
เขาใจในธรรมชาติของลมบกลมทะเลไดเปนอยางดี การสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ แลวสามารถ
วิเคราะห หรือสังเคราะห ทดสอบและทดลอง เพื่อหาคําตอบและหากคําตอบที่ไดเปนจริงทุกครั้ง ก็สามารถสรุป
เปนทฤษฎีใหมขึ้นมาใหมได เชน ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลกที่ถูกคนพบโดยเซอรไอแซก นิวตัน จาก
สังเกตเห็นลูกแอปเปลหลนลงพื้นดินเสมอ ทําใหไดกฎขอหน่ึง สอง และสามของนิวตัน และไดทฤษฎีความดึงดูด
เขาสูศูนยกลางของโลก รวมทั้งทฤษฎีและความรูใหม ๆ ทางวิทยาศาสตรอีกมากมาย  
 จากคําจํากัดความของคําวาวิทยาศาสตร และตัวอยางการพิจารณาปรากฏการณธรรมชาติเรื่องลมบกลม
ทะเล  ถือเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง เพราะเปนระบบความรูท่ีมีการเชื่อมโยงขอเท็จจริงในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะ
ของอากาศที่เม่ือไดรับความรอนแลวจะขยายตัว เปนเหตุใหมีมวลอากาศที่เบาบางลงและลอยตัวสูงขึ้น อากาศท่ี
หนักกวาจึงเคลื่อนเขาไปแทนที่ เกิดความสัมพันธระหวางอากาศเบา และอากาศหนัก ท้ังน้ีการอธิบายถึงหลักการ
เพียงสั้น ๆ ดังกลาว สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลไดเปนอยางดี ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Method) มีองคประกอบสําคัญอยู ๔ ประการ ดังตอไปนี้ 
 ๑.  การตั้งขอสังเกต (Observation) 
 ๒.  การวิเคราะห และการสังเคราะหสิ่งที่สังเกตนั้น (Analysis and Synthesis) 

 ๓.  การตั้งสมมติฐานเพื่อการวิเคราะห และสังเคราะหตามขอสังเกตที่ได เพื่อหาทางพิสูจนวาจะเปนไป
ตามที่ไดสังเกตไวหรือไม (Hypothesis Construction) 

 ๔.  การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)  เปนการทดสอบในสภาวะอื่นๆ ท่ีแตกตางออกไป 
เพื่อพิสูจนวาหลักการที่สรุปไดน้ัน เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไม การสังเกตคือสิ่งสําคัญตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร แลวจึงดําเนินกรรมวิธีเพื่อใหไดขอเท็จจริงจากการสังเกตเหลาน้ัน ต้ังแตโบราณกาลมาแลวมนุษยไดมี
การพัฒนาวิธีการแกปญหามาตามลําดับ ดังตอไปนี้คือ 
 - ตามคําบัญชาของผูมีอํานาจเหนือธรรมชาต ิ

 - ตามคําบัญชาของผูมีอํานาจ (ผูสูงอาย)ุ 
 - ปรีชาญาณ  

 - สัญชาตญาณ 
 - ตรรกวิทยา 
 - วิธีการทางวิทยาศาสตร 

 ในการประยุกตวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อนํามาใชในการแกปญหาน้ัน จะตองกําหนดใหไดวาปญหาที่
ตองการแกไขคืออะไร (What is the problem?) มีวิธีการแกไขอยางไรบาง (What are the alternatives?) และ
วิธีการใดสามารถแกไขปญหาไดดีท่ีสุด (Which alternative is the best?) ซึ่งในทางทหารเปรียบไดเปน การ
กําหนดปญหา การกําหนดหนทางปฏิบัติหรือวิธีการแกไขปญหา และแนวทางการเลือก หรือหาขอยุติท่ีดีท่ีสุด โดย
การดําเนินการทางวิทยาศาสตรน้ัน มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี ้
 - ต้ังปญหา 



 

 

๔ 

 - กําหนดความมุงหมาย 

 - กําหนดคําตอบที่นาจะเปนไปได 
 - รวบรวมขอมูลขาวสาร 
 - แบงประเภทวิเคราะหและตีความขาวสาร 
 - หาขอยุติและลงความเห็น  
 
 
การวิเคราะห   

 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคําจํากัดความของ “การวิเคราะห” ไววาเปนการใครครวญ หรือ

การแยกเปนสวน ซึ่งตรงกันขามกับคําวา “การสังเคราะห” ซึ่งหมายถึงการรวมเขาดวยกัน โดยการวิเคราะหน้ันเปน
การศึกษาความสัมพันธขององคประกอบ หรือปจจัยของปรากฏการณตาง ๆ  ซึ่งจะทําใหทราบและเขาใจใน
ปรากฏการณน้ันๆ วามีองคประกอบอะไรบาง และมีความสัมพันธกันอยางไร หรือควรที่จะดําเนินการอยางไร 
เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบอันจะเปนความรูและรวบรวมไวเปนหลักฐาน หรือกําหนดเปนทฤษฎีของปรากฏการณ
เหลาน้ัน แตถาพบวามีขอบกพรองก็จะตองหาหนทางปฏิบัติในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาตอไป สําหรับ
ปรากฏการณในทางทหารนั้น อาจสามารถยกตัวอยางใหเห็นความชัดเจนขององคประกอบหรือปจจัยตางๆ ได เชน 

การกําลังพลจะมีสวนเกี่ยวของในดาน การกําหนดความตองการ การบรรจุ ยาย โอน เลื่อนยศ และปลดออก สวน
ในดานการขาว จะมีความเกี่ยวของกับขอมูลขีดความสามารถของขาศึก การประกอบกําลัง จํานวน และคุณภาพ
ของกําลังพล กําลังทางเศรษฐกิจที่สามารถนํามาสนับสนุนการยุทธการ โครงสรางกําลังรบ ขีดความสามารถในการ
สื่อสาร การรักษาความปลอดภัย และความรวดเร็วในการสั่งการของผูบังคับบัญชา เปนตน นอกจากนั้นหาก
พิจารณาปรากฏการณภายในหนวยงานของทานบาง อาจพบประเด็นเกี่ยวของตางๆ ไดแก การเก็บเอกสาร การ
รักษาความสะอาด การใชสิ่งของทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด การดูแลรักษาสิ่งของใหใชไดตามกําหนดอายุ
การใชงาน ซึ่งปรากฏการณเหลาน้ีจะตองมีการวิเคราะหเพื่อใหทราบวาจะปฏิบัติ หรือดําเนินการอยางไรตอไป
เพื่อใหบรรลุตอเปาหมายท่ีไดวางไว ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะหอยู ๖ ขั้นตอน คือ 

 ๑.  การกําหนดสถานการณแหงปญหา  เปนการศึกษาวาขณะนี้กําลังเผชิญอยูกับเรื่องอะไร และมีปญหา
อะไร ซึ่งโดยปกติแลวในการแกปญหาจะมีการใชท้ังหลักการ ทฤษฎี และประสบการณในอดีตมาชวยเหลืออยูแลว 
เพียงแตในการแกปญหาแตละอยางน้ัน จะตองระมัดระวังถึงปจจัยสภาวะแวดลอมขณะนั้น เพราะอาจทําใหเกิดมี
วิธีการแกปญหาที่แตกตางกันออกไป 

๒.  การกําหนดแนวทางในการแกปญหา  ในการแกปญหาอาจใชวิธีการเดิมท่ีเคยปฏิบัติมาแลวไมได 
เน่ืองจากปญหานั้นมีสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป หรือเปนปญหาใหม ดังน้ันในการกําหนดแนวทางการแกปญหา 
(Method of Solution) จึงจําเปนตองใชการวิเคราะหทางทฤษฎี และหรือการวิเคราะหทางสถิติของขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมได ซึ่งอาจกําหนดใหมีการทดลองดวยการควบคุม ดวยการฝก และดวยการจําลองแบบ (Simulation) 
รวมดวย 
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๓.  การรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ขอมูลคือสิ่งสําคัญในการวิเคราะห หากปราศจากขอมูลหรือรวบรวม
ไดไมเพียงพอ จะไมสามารถวิเคราะหสิ่งใดไดโดยละเอียด หรือรอบครอบ ดังน้ันขอยุติท่ีสมบูรณ ถูกตอง 
เหมาะสมจึงไดมาจากขอมูลท่ีทันสมัย เชื่อถือได และทันเวลา โดยทั่วไปขอมูลมีอยู ๓ ประเภท คือ ขอมูลท่ีเปน
ตัวเลขหรือปริมาณ ขอมูลท่ีเปนขอความ และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณหรือแบบสอบถาม หรือในภาษาอังกฤษใช
คําวา 3Q ไดแก Quantity, Quality และ Questionnaire 

๔.  การแจกแจงขอมูลใหเห็นความสัมพันธ  ความสัมพันธของขอมูลจะดูงายและเปนระบบมากขึ้น เม่ือ
ขอมูลท่ีรวบรวมไดถูกจัดใหอยูในเชิงสถิติ หรือทําใหยอลงมาในรูปของตารางเปนลักษณะขอความสั้นกะทัดรัด   
มุงเขาสูประเด็นของเรื่องที่ตองการวิเคราะห หรือความรูสึกและพฤติกรรมของตัวอยางที่สํารวจวาเกี่ยวของกับการ
เกิดปรากฏการณ หรือปญหานั้นอยางไร 

๕.  การประเมินความถูกตอง  วิธีการประเมินความถูกตองจะมีแทรกอยูทุกขั้นตอนของกระบวนการ
วิเคราะห โดยขอมูลท่ีมีอยูอาจนํามาใชประโยชนในการวิเคราะห หรือเพื่อการยืนยันความถูกตองในผลที่ไดจากการ
วิเคราะหท่ีแตกตางออกไป  

๖.  การหาขอยุติ  เปนการตรวจสอบวาผลสรุปที่ไดน้ันเปนไปตามหลักเกณฑของเหตุและผลหรือไม 
อยางไร หรือสามารถตอบปญหาและความตองการที่ต้ังไวหรือไม  

 การวิเคราะหท่ัวไปสามารถใชเปนแมบทของการวิเคราะหเฉพาะเรื่องได ซึ่งหากผูวิจัยมีความเขาใจใน
ขั้นตอนน้ีแลว จะสามารถประยุกตกระบวนการวิเคราะหเหลาน้ีใหเกิดประโยชนได โดยมี ขอท่ีพึงปฏิบัติคือ
นักวิเคราะหท่ีดีจะตองรูละเอียดในหลักการ ทฤษฎี กฎระเบียบ และขอบังคับของเรื่องที่ตองการวิเคราะหนั้น  
เปนอยางดี 

 
 



 

บทที่ ๒ 
สวนประกอบของเอกสารวิจัย 

 
 
 

 การเขียนเอกสารวิจัยของกองทัพเรือน้ันจะใชแนวทางการเขียนวิทยานิพนธ ท่ีนักศึกษา หลักสูตรปริญญา
โทและปริญญาเอกใชอยู สําหรับโครงสรางของวิทยานิพนธน้ันแตละมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาจะกําหนด
รูปแบบและโครงสรางที่แตกตางกัน ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อความเหมาะสมในแตละยุคสมัย
อยางไรก็ตามในรูปแบบของเอกสารวิจัยจะมีโครงสรางหลักอยูดังน้ี 
 
 
สวนตอนตนหรือสวนนํา (Preliminaries)  มีรายละเอียดประกอบไปดวย 
 
 ๑.  ปกนอก (Cover) 

 ๒.  แผนรองปก (กระดาษเปลา ๑ ใบ) 

 ๓.  ปกใน หรือหนาชื่อเรื่อง (Title Pate) 

 ๔.  สาระสังเขป (Abstract) 

 ๕.  คํานํา (Preface) และกิติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

 ๖.  สารบัญ (Table of Content) 

 ๗.  สารบัญตาราง (List of Tables) (ถามี) 
 ๘.  สารบัญแผนภาพ หรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or Illustrations) (ถามี) 
 
 
สวนเนื้อเรื่อง (Text) 
 
 ในสวนน้ีจะมีรายละเอียดประกอบดวย สวนเน้ือเรื่อง และสวนประกอบเนื้อเรื่อง ซึ่งในสวนของเนื้อเรื่อง
น้ันนิยมจัดทําเปนบทๆ และจะมีจํานวนบทที่ไมแนนอนเสมอไป ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับปริมาณเน้ือหาสาระ และวิธีการ
วิจัยท่ีใช โดยทั่วไปในสวนเนื้อเรื่องจะประกอบดวย ๕ บท ดังน้ี  
 ๑.  บทที่ ๑  วาดวย บทนํา  มีรายละเอียดประกอบไปดวย 

  ๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ๑.๓  สมมติฐาน 

  ๑.๔  วิธีดําเนินการวิจัย 

  ๑.๕  ขอบเขตของการวิจัย 

  ๑.๖  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๑.๗  นิยามศัพทเฉพาะ และคํายอ 
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 ๒.  บทที่ ๒  วาดวยปญหาและการศึกษาวิเคราะหปญหา  มีรายละเอียดประกอบไปดวย 

  ๒.๑  องคประกอบของปญหา 
  ๒.๒  การวิเคราะหปญหา 
  ๒.๓  ผลกระทบของปญหา 
 ๓.  บทที่ ๓  วาดวยทฤษฎี หลักการ และแนวความคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย  มีรายละเอียดประกอบ
ไปดวย 

  ๓.๑  ทฤษฎ ีหลักการ และแนวความคิดท่ีเกี่ยวของ 
  ๓.๒  ผลการวิจัย หรือตัวอยางที่เคยมีการดําเนินการมาแลวในลักษณะคลายคลึงกัน       ซึ่ง
สามารถนํามาใชเปรียบเทียบเพื่อการวิเคราะหได 
 ๔.  บทที่ ๔  วาดวยการวิเคราะห วิจัย และผลการวิจัย  มีรายละเอียดประกอบไปดวย 

 ๔.๑  การวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบปญหากับหลักการ ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเกี่ยวของ 
  ๔.๒  ทฤษฎ ีวิธีการ รูปแบบใหมท่ีไดจากการวิจัย และตองการเสนอ 

  ๔.๓  ผลการวิจัย ขอยุติ และเหตุผล  

 ๕.  บทที่ ๕  วาดวยสรุป และขอเสนอแนะ  มีรายละเอียดประกอบไปดวย 
  ๕.๑  สรุปผลการวิเคราะหวาไดผลสนับสนุนตามสมมติฐานที่ต้ังไวครบถวนหรือไม 
  ๕.๒  สรุปผลที่ไดจากการวิจัย โดยสรุปจากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที ่๔ 
  ๕.๓  ขอเสนอแนะที่เปนของผูวิจัยในวิธีการแกปญหาตาง ๆ 

 สําหรับลําดับที่ของบทนั้น ในแตละสถานศึกษาอาจมีการกําหนดที่แตกตางออกไปได โดยเฉพาะ บทที่ ๒ 

และ ๓ โดยสถานศึกษาบางอาจแหงนิยมนําทฤษฎีและหลักการไปไวในบทที่ ๒ และนําปญหารวมทั้งการวิเคราะห
ปญหาไปไวในบทที่ ๓ สําหรับรูปแบบที่ใชใน ทร. น้ัน หากเปนการวิจัยในลักษณะการแกปญหาจะใชลําดับของบท
ตามที่กลาวมาแลวขางตน แตถาเปนการวิจัยเพื่อคิดคนหรือศึกษาสิ่งใหมๆ ขึ้นมา จะนําเอาทฤษฎีและหลักการไปไว
ในบทที่ ๒ และนําเอาการศึกษาวิเคราะหปญหาไปไวในบทที่ ๓ เชนเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ  
 
 
สวนตอนทาย  
 
 มีรายละเอียดประกอบไปดวย 

 ๑.  ภาคผนวก 

 ๒.  บรรณานุกรม 

 ๓.  ประวัติผูวิจัย 
 
 
 
 
 



 

 

๘ 

สวนประกอบของเอกสารวิจัยสวนบุคคล  
 
 เอกสารวิจัยสวนบุคคลทั้งเลม สามารถแบงออกไดเปน ๓ สวน คือ สวนตอนตน หรือสวนนํา สวนเนื้อ
เรื่อง และสวนตอนทายดังที่ไดกลาวแลวขางตน ท้ังน้ีเพื่อใหเห็นภาพท่ีชัดเจนจึงไดจัดทําตัวอยางการเรียบเรียง
เอกสารทั้ง ๓ สวนน้ี แสดงไวในผนวก ฌ พรอมกับคําอธิบายเพื่อเปนแนวทางการจัดทําในแตละหัวขอ สําหรับ
คําอธิบายในหัวขอน้ีจะแสดงใหทราบถึงประเด็นท่ีมีความสําคัญเทาน้ัน 

 ๑.  สวนตอนตนหรือสวนนํา  เปนสวนที่อยูกอนบทที่ ๑ ประกอบดวย : 
     ๑.๑  ปกนอกหรือปกหนา  (ใชสแีละรูปแบบตามที่หนวยกําหนดให) 

    ๑.๒  แผนรองปกหนา  (กระดาษเปลา ๑ ใบ) 

     ๑.๓  ปกใน หรือ หนาชื่อเรื่อง  
     ๑.๔  สาระสังเขป 
     ๑.๕  คํานํา และกิตติกรรมประกาศ 
     ๑.๖  สารบัญ 

     ๑.๗  สารบัญตาราง (ถามี) 

     ๑.๘  สารบญัภาพ (ถามี) 

     ๑.๙  สารบัญแผนภาพ หรือแผนภูมิ (ถามี) 

     ๑.๑๐  ประมวลคํายอ (ถามี) 
 ๒.  สวนเนื้อเรื่อง  เปนสวนของเนื้อเรื่องที่เปน “การวิเคราะหหรือการวิจัย” ท้ังหมด โดยจํานวนบทจะ
ขึ้นอยูกับประเภทของการวิจัย แตในการจัดทําเอกสารวิจัยสวนบุคคลน้ี ไดกําหนดใหมี ๕ บท ดังน้ี 

     ๒.๑  บทที่ ๑ บทนํา 
     ๒.๒  บทที่ ๒ องคประกอบที่เกี่ยวกับปญหา 
     ๒.๓  บทที่ ๓ ทฤษฎี หลักการ และแนวความคิดท่ีเกี่ยวของ 
     ๒.๔  บทที่ ๔ การวิเคราะห หรือการวิจัยขอมูล และผลการวิจัย 

     ๒.๕  บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 ในการเรียบเรียงเอกสารของสวนเน้ือเรื่องน้ัน ผูวิจัยจําเปนตองนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใสไวใน
เอกสาร ซึ่งสามารถกระทําไดใน ๒ ลักษณะ คือ ประการแรก ผูวิจัยยอยขอมูลออกมาเปนขอเขียนของตัวเองแลว
เขียนอางถึงแหลงที่มาของขอมูลน้ันกํากับไวดวย ประการที่สอง ผูวิจัยยกขอความเดิมบางสวนมาใสไว โดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงถอยคํา แลวเขียนอางถึงแหลงที่มาของขอมูลน้ันกํากับไวเชนกัน ซึ่งในการเขียนอางถึงแหลงที่มา
ของขอมูลน้ันเรียกวา “การอางอิง” และมีรูปแบบตามที่จะไดศึกษาในบทที่ ๔ ตอไป 
 ๓.  สวนตอนทาย  เปนสวนที่อยูถัดไปจากบทที่ ๕ ประกอบดวยภาคผนวก บรรณานุกรม ขอคิดเห็นของ
ผูตรวจ และประวัติยอของอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ และของผูวิจยั ตามรายละเอียดดังน้ี 

     ๓.๑  ภาคผนวก  เปนสวนแสดงรายละเอียดของเน้ือหาสาระในตัวบทใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหากแทรกไว
ในตัวเรื่องแลวอาจทําใหเสียอรรถรส หรือขาดความกะทัดรัดไปได (ศึกษารายละเอียดในบทที่ ๔ และผนวก ค) 



 

 

๙ 

     ๓.๒  บรรณานุกรม  เปนรายการแสดงเอกสารอางอิง และการอางอิงตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดรวบรวมไว 
สําหรับการเขียนบรรณานุกรมนั้นมีกําหนดไวหลายรูปแบบซึ่งสามารถศึกษาไดจากบทที่ ๔ 
     ๓.๓  ประวัติยอผูวิจัย  (ดูตัวอยางในผนวก ค) 
     ๓.๔  ขอคิดเห็นของผูตรวจ  (ดูตัวอยางในผนวก ค) 
     ๓.๕  แผนรองปกหลัง  (กระดาษเปลา ๑ ใบ) 

     ๓.๖  ปกหลัง  (เปนกระดาษแข็งสีเชนเดียวกับปกหนา) 

 สําหรับการเรียบเรียงเอกสารวิจัยสวนบุคคลในหลักสูตรของ สรส. น้ัน ไดกําหนดใหจัดทําเปนรูปเลมท่ี 
จะตองมีจํานวนหนาของเอกสารในสวนของเนื้อเรื่อง(บทที่ ๑-๕) ระหวาง ๒๕ - ๔๐ หนา หรืออาจมากกวานี้ได 
ตามความเหมาะสมของเรื่องที่ทําการวิจัย (ไมนับรวมหนาของตารางหรือภาพประกอบที่มีในสวนเนื้อเรื่อง) 
 



 

บทที่ ๓ 
กระบวนการวิจัย 

 
 
 
 การวิจัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใด สามารถใชวิธีการวิจัยไดหลายแบบ ไดแก การวิจัยแบบพรรณา การวิจัยแบบ
วิเคราะห และการวิจัยทางตัวเลข/ทางสถิติ หรืออาจใชผสมผสานกันได ท้ังน้ีเพราะในการวิจัยบางขั้นตอนอาจ
จําเปนตองใชแบบของการวิจัยแบบใดแบบหนึ่งเปนการเฉพาะ 
 
 
ปญหาที่จะทําการศึกษาวิจัย (Problem to be Studied) 
 
 ในการกําหนดสวนของปญหาเพื่อทําการวิจัยน้ี ถือเปนสวนที่มีความสําคัญและยุงยากมากสําหรับ
นักศึกษาหรือนายทหารนักเรียนที่ยังขาดประสบการณ เน่ืองจากการเรียบเรียงถอยความมักจะขาดความชัดเจน  
ทําใหผูอานไมเขาใจถึงความหมายที่ผูวิจัยตองการสื่อความสําคัญของเรื่องที่จะวิจัยใหทราบ ดังน้ันในการเรียบเรียง
สวนน้ีจะตองกําหนดคําจํากัดความ (Definition) ของศัพททางวิชาการ(ถาจําเปน) และกําหนดขอบขายของปญหา
ท่ีจะทําการวิจัยไวใหชัดเจน โดยรูปแบบการเขียนปญหาจะตองสามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดดวย เชน ทําไมปญหา
น้ีจึงเปนปญหาหรือเปนสมมติฐานที่เม่ือผานการทดสอบในกระบวนการวิจัยน้ีแลว จะชวยแกปญหาน้ันได และจะ
แกไขไดอยางไร หรือจะชวยสงเสริมความรูใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นไดอยางไร สําหรับการเขียนปญหาในเชิงตอบ
คําถามน้ีจําเปนจะตองอาศัยการศึกษา คนควา และหรือการวิจัยในอดีตรวมดวย เพื่อใหทราบวาเคยมีใครได
ทําการศึกษาปญหาน้ีไวบาง และไดผลสรุปเปนประการใด โดยมีความยาวเฉพาะสวนน้ี ๒ - ๓ หนา ตามความ
จําเปนของเรื่องที่จะวิจัย ซึ่งจะออกมาในรูปของการจัดทําและเสนอ “แนวความคิดการทําวิจัย” (Conceptual 

Paper) และ “โครงเรื่องวิจัย” (Full Proposal) ซึ่งไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 
 
แบบของการวิจัย  
 
 รูปแบบในการวิจัยสามารถแบงตามลักษณะของปญหาที่เลือกวิจัยไดดังน้ี 

 ๑.  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร  ใชสําหรับการศึกษาถึงเรื่องราวในอดีต เพื่อตองการตรวจสอบวามี
องคประกอบของขอเท็จจริงเปนอยางไร หรือมีแนวความคิดเห็นท่ีแตกตางอยางไร 
 ๒.  การวิจัยเชิงบรรยาย  ใชกับปญหาที่ตองการคําอธิบายถึงสถานภาพ และปรากฏการณท่ีเปนอยูอยาง
กวางๆ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบสถานภาพหรือปรากฏการณในลักษณะตางๆ เชน การเปรียบเทียบปรากฏการณ
ขณะใดหนึ่ง กับหลักการ หรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
 ๓.  การวิจัยเชิงพัฒนา  ใชกับการศึกษาเพื่อตองการหาแบบแผนการคิดคนในสิ่งใหมๆ เพื่อผลในการ
พัฒนา หรือความเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่แตกตางกันออกไป 



 

 

๑๑ 

 ๔.  การวิจัยเฉพาะกรณี  ใชกับการศึกษาเม่ือตองการทราบรายละเอียดของหนวยสังคมเล็กๆ เชน 
บุคคล กลุมคน สถาบัน หรือชุมชนแหงใดแหงหนึ่ง เปนตน 
 ๕.  การวิจัยทางสถิติ  เปนการศึกษาโดยการใชขอมูลทางสถิติ หรือใชวิธีการทางสถิติศาสตรเพื่อใหทราบ
ถึงความสัมพันธ หรือความสําคัญของขอมูลใดๆ หรือองคประกอบสําคัญอื่นๆ  
 ๖.  การวิจัยทางกฎหมาย  เปนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และคําพิพากษาของ
ศาลตางๆ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย 

 ๗.  การวิจัยโดยการทดลอง  เปนการวิจัยโดยอาศัยขอมูลตางๆ ท่ีไดมาดวยการควบคุมสถานการณ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทําไดคอนขางยาก แตยังสามารถกระทําไดดวยการกําหนดใหมีตัวแปรคงที่ และตัว
แปรผกผันท่ีเหมาะสมในเรื่องเหลาน้ัน 

 ๘.  การวิจัยโดยการสํารวจ  เปนการวิจัยท่ีอาศัยการรวบรวมขอมูลโดยตรงจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน 
ซึ่งสามารถรวบรวมไดดวยวิธีสํารวจ สงคําถาม ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ หรือวิธีอื่นๆ ตามเหมาะสม 
 
 
ข้ันตอนการวิจัย   
 
 ขั้นตอนการวิจัยมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ๑.  การวางแผนการวิจัย 
 ๒.  การรวบรวมขอมูลและเอกสาร 
 ๓.  การจัดระเบียบขอมูลและเอกสาร 
 ๔.  การพิจารณา วิเคราะห ตีความ และรวมความที่เกี่ยวของ 
 ๕.  การเสนอผลงานวิจัย 
 
 
การวางแผนการวิจัย   
 
 การวางแผนการวิจัย ถือเปนงานสําคัญขั้นแรกของการวิจัย ซึ่งในงานวิจัยหน่ึงๆ จะมีลําดับการดําเนินการ
ท่ีสําคัญอยู ๔ ขั้นตอน คือ การกําหนดเรื่องที่จะทําการวิจัย การกําหนดหัวขอยอย การสํารวจเอกสารและขอมูล 
และการกําหนดวิธีการวิจัย โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังน้ี 

 ๑.  การกําหนดเรื่องที่จะทําการวิจัย  โดยทั่วไปควรพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังตอไปนี ้
 ๑.๑   สิ่งที่ตนมีความชํานาญ หรือสนใจเปนพิเศษในสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญอยูแลว 
 ๑.๒   ปญหาในทางปฏิบัติท่ียังหาขอยุติไมได 
 ๑.๓   ปญหาทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
 ๑.๔  ขยายขอบเขต หรือทบทวนรายละเอียด หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางบางอยางจากเอกสารวิจัยท่ีมี
อยูแลว 

 ๑.๕   ปญหาที่ไดจากประสบการณท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในอดีตของผูวิจัย ไดแก 



 

 

๑๒ 

  ดานการบริหาร ตัวอยาง เชน 
    - การกําลังพล การขาว การสงกําลังบํารุง 
    - การศึกษา การฝก การอบรม 

   - การขนสงทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศของหนวย 

   - การบํารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือสื่อสาร รถยนต ฯลฯ 

   - การจัดพัสดุ การตั้งคลัง พัสดุสํารองคลงั 
   - การแพทย โรงพยาบาล การบริการผูปวย 

   - การเงิน วิธีปฏิบัติในการเบิกจายและการสงเงินคืน 

   - การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงพัสดุราชการ 

     ฯลฯ 

 การปฏิบัติการทางทหาร ตัวอยาง เชน 
  - การปฏิบัติการทางบก ทางเรือ ทางอากาศในสาขาตางๆ และปฏิบัติการรวม/รวมผสม 

  - การสรางฐานทัพ สถานีทหารเรือ ฐานสงกําลังบํารุง 
  - การรักษากฎหมายตามอํานาจที่ไดรับมอบ เชน การปราบปรามโจรสลัดและผูกระทําผิด
กฎหมายในทะเล การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ/เรือประมง/ฐานขุดเจาะแร/ปาชายเลน การปราบปรามการ
ลักลอบเขาเมือง การลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย เปนตน 
   - ทหารกับการพัฒนาประเทศ 
   - การปองกันและขจัดมลภาวะ 
   - การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

     ฯลฯ 

 ดานการชาง ตัวอยาง เชน 
   - การซอมสราง รถถัง ปนใหญ เรือรบ หรือเครื่องบิน 

   - การผลิตชิ้นสวนอะไหลของยุทโธปกรณ 
   - การกอสรางที่ทํางานและบานพักอาศัย 

   - การดัดแปลง ปรับปรุงยุทโธปกรณท่ีลาสมัยใหใชงานได 
   - การประหยัดพลังงาน 

   - การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

   - การจัดหาพลังงานทดแทน 

   - การผลิตลูกปน อาวุธนําวิถ ีเครื่องมือตรวจการณ ดินขับ ดินระเบิด 

     ฯลฯ 

 

 



 

 

๑๓ 

 ดานสวัสดิการทหาร ตัวอยาง เชน 
   - คุณภาพชีวิต 

   - การกีฬา 
   - การสโมสร สหกรณ ภัณฑุปกรณ รานคา 
   - ท่ีพักอาศัย 

   - อาชีพทหาร 
     ฯลฯ 

 ดานนโยบาย ตัวอยาง เชน 
   - การกําหนดนโยบายตางประเทศ 
   - การกําหนดนโยบายดานความม่ันคง 
   - การกําหนดนโยบายดานตางๆ ของกองทัพ การเงิน การงบประมาณ ความพรอมรบ  

    ฯลฯ 

 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ ตัวอยาง เชน 
   - การพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ 

   - แนวโนมของความสัมพันธระหวางประเทศในอนาคต  

     ฯลฯ 

 ๒.  การกําหนดหัวขอยอย  เม่ือผูวิจัยไดกําหนดชื่อเรื่องไวเปนท่ีแนนอนแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการ
วิเคราะหตามความรูพื้นฐานเพื่อใหไดมาซึ่งองคประกอบยอยของเรื่องที่สัมพันธกัน ซึ่งก็คือหัวขอยอยตางๆ ของ
เรื่องที่จะวิจัยน่ันเอง ซึ่งตอมาจะถูกกําหนดใหเปนชื่อบท หัวขอหลัก และหัวขอยอยในแตละบทตอไป 

 ๓.  การสํารวจเอกสารและขอมูล  จากหัวขอยอยตางๆ ท่ีไดในแตละบท ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูล
จากเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ พรอมกับจัดทํารายชื่อเอกสารเหลาน้ันไวในรูปแบบของเชิงอรรถ และ
บรรณานุกรม รวมทั้งพิจารณาเลือกขอความที่ตองการใชในการอางอิง ท้ังน้ีเพื่อความสะดวกในการจัดทําเอกสารที่
จะนําเสนอเปนผลงานตอไป โดยขอมูลท่ีทําการรวบรวมนี้สามารถแบงไดเปน ๒ ชนิด คือ ขอมูลจากภาคเอกสาร 
(Documentary Data) และขอมูลจากภาคปฏิบัติ (Field Data)  

 ๔.  การกําหนดวิธีการวิจัย  หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจเอกสารหลักฐานตางๆ เรียบรอยแลว จะ
สามารถกําหนดวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมไดจากขอมูลท่ีรวบรวมได  
 
 
การจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติทําการวิจัย  
 
 ในการทําวิจัยน้ัน ผูวิจัยจะตองจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของจํานวน ๒ ฉบับ คือ แนวความคิดการทําวิจัย 
(Conceptual Paper) และ โครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) ดังมีรายละเอียดดังน้ี 



 

 

๑๔ 

 ๑.  เอกสารเสนอแนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper)  เปนการเสนอรายละเอียดของเรื่องที่
จะทําการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ชื่อเรื่องหรือหัวขอเรื่องวิจัย เหตุผล ความเปนมา และความสําคัญของเรื่องที่จะวิจัย 
ประเด็นปญหาสําคัญ รวมทั้งประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (ดูผนวก ข แบบฟอรมการจัดทําคําขออนุมัติแนวความคิด
การทําวิจัย) โดยมีแนวทางการจัดทํารายละเอียด ดังน้ี  
 ๑.๑   ช่ือเรื่อง หรือหัวขอเรื่องวิจัย  ใหพิจารณาดังน้ี 

   - ความชัดเจน  จะตองไมเขียนโดยใชคํายอในชื่อเรื่อง หรือเขียนชื่อเรื่องในรูปของคําถาม 

   - ขอบเขต  ในชื่อเรื่องควรระบุขอบเขตของการทําวิจัยไวดวย ท้ังน้ีเพื่อใหสามารถมองเห็นภาพ
ของความเปนไปไดในผลสําเร็จที่จะไดอยางชัดเจน 
   - ความเหมาะสม  โดยกําหนดขอบเขตของการทําวิจัยไมใหกวางเกินไป จนไมสามารถทําให
สําเร็จไดในระยะเวลาการศึกษาที่มี หรือกําหนดแคบเกินไปจนไมสรางสรรคหรือกอใหเกิดประโยชนเทาท่ีควร 
   - การใชภาษา  จะตองมีความกะทัดรัด ไมกํากวม และถูกตองตามหลักการใชภาษา  
 ๑.๒   เหตุผลของการทําวิจัย  ใหพิจารณา ดังน้ี 

   - ความสําคัญ เรื่องที่จะวิจัยน้ันมีความสําคัญตอหนวยงาน หรือตอวิชาการในสาขานั้นๆ มาก
นอยเพียงใด โดยพิจารณาในแงของผลกระทบตอหนวยงาน หรือจํานวนผูไดรับผลกระทบ หรือพิจารณาใน
ประเด็นการไดสิ่งใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงาน 
  - ความชัดเจน เรื่องที่จะทําการวิจัยจะตองสามารถวิเคราะหเห็นแนวทางการวิจัยไดอยางชัดเจน 
ไมคลุมเครือหรือขาดความสมบูรณในเรื่องใดๆ 

 ๑.๓   ประเด็นปญหา  ใหพิจารณา ดังน้ี 

 - ความครบถวน ในแตละประเด็นปญหาที่กําหนดไวจะตองมีองคประกอบสําคัญครบถวน 
สมบูรณ 
 - ตรงประเด็น มีการหยิบเอาองคประกอบที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่องที่กําหนดไวมาวิเคราะหได
อยางเหมาะสมแลวเพียงใด 

 - ความสําคัญของประเด็นปญหาที่มีตอหนวยงาน หรือสาขาวิชาการที่จะทําการวิจัย 

 - มีความตอเน่ือง สอดคลอง และสัมพันธกันในแตละประเด็นปญหาตั้งแตขอแรกจนถึงขอ
สุดทายหรือไม 
 - มีชองวางระหวางประเด็นปญหาที่ยังขาดการพิจารณาและควรเพิ่มเติมใหเกิดความสมบูรณ
เพิ่มเติมอีกหรือไม 
 ๑.๔   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ใหพิจารณา ดังน้ี 

                  - มีคุณคา และหรือเปนประโยชนตอหนวย หรือผูเกี่ยวของหรือไม เพียงใด 

                  - เปนประโยชนท่ีไดรับโดยตรง หรือเปนผลพลอยไดจากการวิจัย ถาเปนผลพลอยไดใหปรับ
ประเด็นการทําการวิจัยใหมเพื่อใหตรงประเด็นมากย่ิงขึ้น 

                  - เปนการริเริ่ม ท่ีจะกอใหเกิดสิ่งใหมๆ ตอวงการวิชาการ หรือหนวยงาน 

                  - มีความคุมคากับเวลาที่ใชไปในการทําวิจัยหรือไม  



 

 

๑๕ 

 ๒.  โครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) 
  โครงเรื่องวิจัย เปนการเสนอรายละเอียดของเรื่องที่จะทําวิจัย โดยจะชี้ใหเห็นถึงรายละเอียดทั้งหมด
ต้ังแตความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ รวมทั้งความหมายของคําศัพทและคํายอท่ีใชในการเรียบเรียง โดย
มีคําแนะนําในการจัดทําดังน้ี (ดูผนวก ค แบบฟอรมการจัดทําคําขออนุมัติโครงเรื่องวิจัย) 
 ๒.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ตองระบุแนวความคิดพื้นฐาน ความสําคัญ หรือความจําเปนท่ีตองการทําวิจัยในเรื่องน้ันๆ 

อยางมีนํ้าหนัก และควรจะมีการอางอิงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่จะวิจัย หรือถาเปนการนําเอา
แนวคิดหรือทฤษฎีของผูอื่นมาเสนอ ก็ตองระบุท่ีมาของแนวคิดหรือทฤษฎีเหลาน้ันดวย โดยใหใชรูปแบบการอางอิง
ตามที่กําหนดไวในเอกสารเลมน้ี 
  ๒.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 

   วัตถุประสงคของการวิจัย คือเปาหมายของการวิจัย ซึ่งจะตองเรียบเรียงใหชัดเจน และจัดเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ท้ังน้ีอาจจัดทําเปนขอๆ และแตละขออาจมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงความสําคัญหรือความ
นาสนใจอยางไร  นอกจากน้ันจะตองเขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง ความเปนมาและความสําคัญของประเด็น
ปญหาที่กลาวไวแลวขางตนดวย และจะตองสามารถใหคําตอบตอประเด็นปญหาที่ระบุไวแลวไดอยางชัดเจน     
ขอควรระวังในการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย คือ จะตองไมนําเอาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
มาเขียนเปนวัตถุประสงคของการวิจัย  สิ่งใดที่ผูทําการวิจัยจะไดรับ ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมเม่ือการวิจัย
เสร็จสิ้นลงแลว ถือวาเปนประโยชนท่ีจะไดรับทั้งสิ้น จะไมนับเปนวัตถุประสงคของการวิจัย 

  ๒.๓  สมมติฐานของการวิจัย 

 ใหระบุสมมติฐานในการทําวิจัยไวดวยทุกครั้ง(ถามี) โดยขอความของสมมติฐานที่เสนอจะตอง
ระบุใหชัดเจน และระบุทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือองคประกอบตางๆ ไวดวย (ถาสามารถระบุได) 
โดยพยายามใชภาษาที่อานเขาใจงาย ไมซับซอนหรือกํากวม ท้ังน้ีจะตองตรวจสอบถึงความจําเปนในการกําหนด
สมมติฐานวามีเพียงใด (สมมติฐานของการวิจัย คือ Hypothesis ไมใช Assumption) 
  สมมติฐานเปนขอความที่มีการเชื่อมโยงจากวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเปนการคาดเดา
คําตอบของผูวิจัยตอประเด็นปญหาเหลาน้ันอยางมีหลักการ หรือเปนการคาดหมายอยางมีเหตุผลจาก
สภาพแวดลอมท่ีนาจะเปนท่ีไดมาแตประสบการณ การสังเกต การศึกษางานวิจัย บทความ เอกสารตําราตาง ๆ โดย
เม่ือไดกําหนดสมมติฐานขึ้นมาแลวจะตองหาขอมูลมาทดสอบยืนยันวาถูกตองหรือไม อยางไร การกําหนดจํานวน
ขอสมมติฐานจะตองเหมาะสมกับเวลาและเครื่องมือท่ีจะใชหาขอมูลมาสนับสนุนวาเพียงพอหรือไม ในกรณีท่ีผูวิจัย
เห็นวามีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลา เห็นควรใชวิธีกําหนดขอบเขตของเรื่องใหแคบลง ซึ่งจะทําใหมีจํานวนประเด็น
ปญหาที่ตองหาขอมูลนอยลงดวยและเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู โดยมีหลักในการกําหนดสมมติฐาน คือ (๑) จะตอง
ไมอยูในรูปคําถาม (๒) จะตองประกอบดวยตัวแปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางนอย ๒ ตัวขึ้นไป (๓) 

สามารถตรวจสอบความสัมพันธดังกลาวดัวยขอมูลใหเห็นประจักษได (๔) มีความกระชับไมกํากวม ใชคําท่ีเขาใจได
งาย (๕) มีจํานวนขอสมมติฐานมากกวาหรือเทากับจํานวนขอของวัตถุประสงคของการวิจัย 



 

 

๑๖ 

 
  ๒.๔  วิธีดําเนินการวิจัย 
  ตองระบุถึงวิธีการศึกษาวิจัย แบบแผนของการวิจัย (ถาวิจัยโดยใชขอมูล ปฐมภูมิ จะตองระบวุธีิ
ในการสุมตัวอยาง หรือการวางแผนการวิจัยดวย) ขั้นตอน แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล 

หากใชวิธีการวางแผน การทดลอง และการวิเคราะหขอมูลของผูใดตองระบุใหชัดเจน และอางอิงเอกสารที่ใชดวย 

สําหรับวิธีการศึกษาวิจัย หรือวิธีการดําเนินการวิจัยน้ัน มีสาระสําคัญดังน้ี 

  ๒.๔.๑  วิธีการศึกษาคนควาขอมูล เชน เปนงานวิจัยจากเอกสาร จากการสํารวจหรือจากการ
ทดลอง 
  ๒.๔.๒  ลักษณะขอมูล การเลือกขอมูล และเหตุผลในการเลือกใชขอมูลเหลาน้ัน 
  ๒.๔.๓  เครื่องมือและวิธีการใชวายึดหลักการใด มีความถูกตอง และเชื่อถือไดเพียงใด 

  ๒.๕  ขอบเขตของการวิจัย 

  ในเรื่องที่จะทําการวิจัย บางครั้งอาจพบวามีประเด็นปญหาที่นาสนใจอยูหลายหัวขอแตเกิน
ความสามารถที่ผูวิจัยจะดําเนินการไดครบทั้งหมด ภายในระยะเวลาและความพรอมท่ีมีอยู ดังน้ันผูวิจัยจะตองระบุ
ถึงขอบเขตของการวิจัยไวใหชัดเจนวา จะทําวิจัยเกี่ยวกับประเด็นใดบาง และจะไมทําวิจัยในประเด็นใดบาง รวมทั้ง
หัวขอเกี่ยวกับความถูกตอง และความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีใชวาขึ้นอยูกับองคประกอบอะไรบาง หรือในกรณีท่ีการ
วิจัยน้ันไมไดใชหลักการทางสถิติจะนําหลักการอะไรมาใชในการวิเคราะห 
     - ผูวิจัยมีอะไรบางที่จะทําการตกลงกับผูอาน และยังมีอะไรอีกท่ีอาจเขาใจไมตรงกันก็
ใหนํามาใสเปนขอๆ ตามลําดับไป โดยที่กําหนดน้ีจําเปนตองจัดทําขึ้นอยางมีเหตุผล เปนท่ีเชื่อถือได ไมใชกําหนด
ขึ้นอยางเลื่อนลอย 
  ๒.๖  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ตองระบุความคาดหมายถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยในเรื่องที่ทําการวิจัยวา จะมีผลตอ
หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ ในดานวิชาการในเรื่องใด และอยางไร โดยใหเขียนเปนความเรียง หรืออาจแยก
เขียนเปนขอๆ ก็ไดหากประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับมีหลายประการ 
 
 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 
 ปญหาที่มักปรากฏอยูเสมอในการทําวิจัย คือ ผูวิจัยขาดการศึกษาคนควาท่ีเพียงพอในการหาเอกสาร 
หลักฐานทั้งที่เปนทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการหาหัวขอเรื่องที่
จะวิจัย หรือเพ่ือพัฒนาแนวคิดและแนวทางในการวิจัยของตน ดังน้ัน ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ จึงมีความสําคัญในการใชเปนฐานรองรับแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงภูมิความรูของ
ผูวิจัยท่ีลึกซึ้ง และชวยใหผลงานวิจัยน้ันมีความนาเชื่อถือ และยังมีการสืบทอดที่ตอเน่ืองทางวิชาการที่ดี 
 ในหัวขอน้ีผูทําการวิจัยจะตองระบุใหเห็นถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเรือ่งที่
จะวิจัย ท้ังที่สนับสนุน และหรือท่ีคัดคานแนวคิดของผูวิจัย โดยจะมีการระบุถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน หรือ



 

 

๑๗ 

ความสัมพันธ ความแตกตางของการวิจัยครั้งน้ีกับการวิจัยอื่นๆ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศที่เคยมีการทํา
วิจัย วางหลักการ หรือมีแนวคิดไวแลว รวมไปถึงรายละเอียดในผลของการวิจัยและเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ  
ดังน้ันหัวขอน้ีจึงถือวามีความสําคัญที่ทุกงานวิจัยจะตองมีอยางขาดมิได โดยมีขอควรระวังในการนําทฤษฎ ี

หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชในการศึกษาคนควาเพื่อการวิจัย คือ จะตองนําเฉพาะสวนที่
เกี่ยวของมากําหนดไวเทานั้น มิฉะนั้นขอมูลในสวนที่ไมเกี่ยวของจะเปนขอมูลท่ีเกินความจําเปน เวนแตผูวิจัย
เห็นวาอาจจะเปนประโยชนตอผูอาน หรือผูท่ีตองการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นเหลานั้น จึงจัดทําเปนผนวกไว
ตอนทายเลมของเอกสารวิจัย 
 
 
แผนการดําเนินการวิจัย  
 
 ในการวิจัยบางประเภท ผูทําการวิจัยจะตองดําเนินการเก็บขอมูลเปนระยะๆ หรือจําเปนตองหา
ความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ตามชวงระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ันผูวิจัยจะตองระบุถึง ขั้นตอน ระยะเวลา และ
สถานที่ท่ีจะใชในการดําเนินงานไวในแผนการดําเนินงานโดยละเอียด ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการวิจัย ท้ังน้ีเพื่อใหผู
ท่ีเกี่ยวของสามารถประเมินความสําเร็จของแผนงานที่เสนอไวได ท้ังน้ี สําหรับการวิจัยท่ีจัดทําเปนโครงการ ผูวิจัย
จะตองแยกหัวขอ “ระยะเวลาทําการวิจัย” และ “สถานที่ทําการวิจัย ทดลอง หรือเก็บขอมูล” ออกเปนหัวขอ
ตางหากจากแผนการดําเนินการวิจัย 
 
 
การอางอิง / เอกสารอางอิง  
 
 ผูวิจัยจะตองระบุแหลงที่มาของขอมูลจากเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ถูกนํามาใชประกอบการเรียบเรียง
ผลงาน โดยจะตองใชรูปแบบของการอางอิง (Reference) ท่ีถูกตอง รวมทั้งใหมีการรวบรวมเอกสารทุกฉบับที่ได
ทําการศึกษาคนควา อาน และหรือฟง ไวเปนสวนของบรรณานุกรมดวย ดังจะไดศึกษารายละเอียดในบทที่ ๔ 
ตอไป 

 
 



 

บทที่ ๔ 
รูปแบบและวิธีการเรียบเรียงเอกสารวิจัย 

 
 
 

การเรียบเรียงเอกสารวิจยัจะตองดําเนินการตามรูปแบบและวิธีการท่ีไดกําหนดไวน้ีอยางเครงครดั โดยมี
สวนประกอบของเอกสารวจิัยท่ีสําคัญตามที่กลาวไวแลวในบทที่ ๒ 
 
 
วิธีการเรียบเรียงสวนตอนตน หรือสวนนํา และการจัดรูปแบบเอกสาร 

 

สวนตอนตน หรือสวนนําเปนสวนแรกสุดของเอกสาร “ตามตัวอยางที่แสดงในผนวก ง” ซึ่งมี
รายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

๑.  ปกนอก  ใชตามแบบพิมพ หรือรูปแบบที่สถาบันการศึกษา หรือหนวยตางๆ กําหนด 
๒.  แผนรองปก  ใชแผนกระดาษวางสขีาวค่ันระหวางปกนอกและปกใน  

๓.  ปกในหรือหนาช่ือเรื่อง  ใชตามแบบพิมพ หรือรูปแบบที่สถาบันการศึกษา หรือหนวยตางๆ กําหนด 

๔.  สาระสังเขป  บางสถาบันอาจกําหนดใหใชคําวา “บทคัดยอ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูท่ีไมมีเวลาที่จะ
อานเอกสารทั้งเลมได เม่ืออานสาระสังเขปนี้แลวจะสามารถทราบถึงผลของการวิจัยไดโดยสังเขป ซึ่งควรเขียนใหมี 
“ความยาวไมเกิน ๒๕๐ คํา หรือไมเกิน ๑ หนากระดาษ” เน้ือความประกอบดวยหัวขอปญหาที่วิจัย คําอธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการรวบรวม และการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปสาระสําคัญของสิ่งที่คนพบวาเปนความรูใหม วิธีการ
ใหม และขอเสนอแนะ สําหรับการใหหมายเลขหนาน้ัน ใหใชอักษรภาษาไทย เริ่มตนท่ีอักษร “ก” ตําแหนงดานลาง
หนากระดาษ บริเวณกึ่งกลาง หางจากขอบดานลาง ๑ น้ิว โดยใชแบบอักษรและขนาดเชนเดียวกันสวนเนื้อเรื่อง 

๕.  คํานําและกิตติกรรมประกาศ  เอกสารวิจัยกําหนดใหมีการเขียนคํานํา เพื่อแสดงใหทราบถึง
วัตถุประสงค หรือแรงจูงใจที่ไดทําการวิจัยในเรื่องน้ันๆ และบอกใหทราบถึงเหตุผลในการศึกษาคนควา ขอบเขต 
และความมุงหมาย รวมทั้งกิตติกรรมประกาศ เพื่อขอบคุณบุคคลและสถาบันท่ีชวยเหลือในการดําเนินการ การ
แสดงเจตจํานงท่ีจะอุทิศผลงานที่ดีใหบุคคล หรือสถาบันท่ีเคารพนับถือ การยอมรับผิดหากมีขอบกพรองพรอมกับ
นอมรับคําแนะนําอื่นๆ (ใหหมายเลขหนาโดยใชตัวอักษรลําดับถัดไปจากสวนกอนหนา) 

๖.  สารบัญ  ใชเพ่ือระบุถึงหัวขอเรื่องตางๆ ของเอกสารวิจัยวา บทใด หรือเรื่องใดอยูในหนาใด เพื่อความ
สะดวกในการคนหาเรื่องที่จะทําการศึกษาโดยตรง ในการใหหมายเลขหนาให (ใหหมายเลขหนาโดยใชตัวอักษร
ลําดับถัดไปจากสวนกอนหนา) 

๗.  สารบัญตาราง  ใชเพื่อระบุใหทราบถึงลําดับหนาเอกสารที่ตารางปรากฏอยู เพื่อความสะดวกในการ
คนหา สําหรับสวนสารบัญตารางจะมีหรือไมมีน้ัน ขึ้นอยูกับขอมูลในเอกสาร หากมีจะไมนับหนารวมกับเน้ือเรื่อง 
(ใหหมายเลขหนาโดยใช “ตัวเลขผสมอักษร” เชน ๑๐ก ๑๑ก หรือ ๑๑ข เปนตน) 



 

 

๑๙ 

๘.  สารบัญภาพ และสารบัญแผนภาพ/แผนภูมิ  ใหเพื่อระบุวามีรูปภาพ และแผนภาพหรือแผนภูมิ อยู
ในหนาใดของเอกสาร ท้ังน้ีเพื่อประโยชนในการคนหา สําหรับหนาสารบัญและสารบัญตารางจะมีหรือไมมีน้ัน ขึ้นอยู
กับขอมูลในเอกสาร โดยมีการใหหมายเลขหนาเชนเดียวกับหัวขอสารบัญตาราง 
 
 
วิธีการเรียบเรียงสวนเนื้อเรื่อง และการจัดรูปแบบ 

 
สวนเนื้อเรื่องมีรายละเอียดประกอบดวย บทนํา (บทที่ ๑) บทความ (บทที่ ๒ - ๔) และบทสรุป (บทที่ ๕) 

ซึ่งใน “การเรียงลําดับหมายเลขหนา” น้ัน ใหใชหมายเลขเริ่มตนท่ีหนา “๑” ของ “บทนํา” เปนตนไป โดยใหวาง
ตําแหนงไวท่ี “มุมขวาบน” หางจากขอบกระดาษดานบน ๑ น้ิว และตรงกับขอบหลังของขอความ (หรือหางจากขอบ
ขวาของหนากระดาษ ๐.๗๕ น้ิว) สําหรับ “หนาแรกของแตละบทไมตองใสเลขหนา” กํากับไว และในตอนทายของ
แตละบทควรมีหัวขอการ “สรุป หรือยอความ” ไว เพื่อนําสูการเรียบเรียงในบทถัดไป โดย บทนํา บทความ และ
บทสรุป น้ัน มีรายละเอียดการเรียบเรียงดังน้ี 
 ๑.  บทนํา (Introduction)  เปนขอความเริ่มตนของสวนเน้ือเรื่อง และจะจัดทําเปนบทที่ ๑ ซึ่งใน
ความหมายแลวจะมีความแตกตางจาก “คํานํา (Preface or Acknowledgments)” ของสวนตอนตนหรือสวนนํา 
โดยในบทนําจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอ กลาวนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของ
การวิจัย สมมติฐาน (ถามี) วิธีดําเนินการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และนิยามศัพท
เฉพาะหรือคํายอ (ถามี)  ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ ๓  
 ๒.  บทความ (Main body)  เปนสวนแสดงรายละเอียดของผลการวิจัย ขอเท็จจริง และการวิเคราะหอัน
ประกอบดวยเหตุและผล ตลอดจนขอยุติอันสมบูรณดวยหลักฐานที่ไดรับ ซึ่งในสวนของบทความนี้จะถูกแบง
ออกเปนบทตางๆ โดยมีชื่อบทกํากับไวเพ่ือใหทราบวาเกี่ยวกับเรื่องอะไร และวางตําแหนงไวท่ีกึ่งกลางหนากระดาษ 
นอกจากน้ันเม่ือเริ่มบทใหมจะตองขึ้นหนาใหมทุกครั้ง สําหรับขอความในแตละบทจะถูกแบงเปนหัวขอยอยตางๆ 
ตามลักษณะของขอมูล ซึ่งมีการจัดรูปแบบตามผนวก ค และมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๒.๑  หัวขอริมหนา (Side Heading)  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “หัวขอนําของบทหรือหัวขอริมซาย” 
เปนหัวขอใหญ ใหหัวขอโดยการ “พิมพตัวหนา และขีดเสนใต ไมมีหมายเลขหัวขอกํากับ” มีตําแหนงชิดขอบซาย
ของหนากระดาษ หัวขอนําแรกใหเวนระยะหางจากชื่อบท ๓ ชวงบรรทัดพิมพ หรือ ๓ เคาะ Enter และหัวขอนํา
ของบทหรือหัวขอรองริมซายถัดไป ใหเวนระยะหางจากหัวขอกอนหนา ๒ ชวงบรรทัดพิมพ หรือ ๒ เคาะ Enter 
และเมื่อเริ่มการพิมพบทความ ใหเวนระยะหางจากหัวขอริมหนาดังกลาว ๑ ชวงบรรทัดพิมพ หรือ ๑ เคาะ Enter  

  ๒.๒  หัวขอยอหนา (Paragraph Heading)  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “หัวขอรอง” เปนหัวขอรองจาก
หัวขอริมหนา ใหหัวขอโดยการ “พิมพตัวหนาและขีดเสนใต มีหมายเลขหัวขอกํากับ” มีตําแหนงยอหนาจากขอบ
ซายของหนากระดาษเขาไปทางขวามือในระยะ ๑/๒ น้ิว และใหเวนระยะหางจากหัวขอริมหนา ๑ ชวงบรรทัดพิมพ 
หรือ ๑ เคาะ Enter หัวขอยอหนาอาจมีหัวขอยอย และหัวขอยอยรองถัดไปไดตามลักษณะของเนื้อหา (ดูการ
จัดรูปแบบในผนวก ง เพ่ิมเติม) 

  ๒.๓  ระยะขอบ(Margin) และการยอหนา(Indention)  ในการพิมพใหปฏิบัติดังน้ี   



 

 

๒๐ 

 - ขอบดานบน และขอบดานลาง ใหเวนระยะหางจากริมขอบกระดาษดานบนและดานลาง
เทากับ ๑ น้ิว (๒.๕ เซนติเมตร) 

 - ขอบดานซาย ใหเวนระยะหางจากริมขอบกระดาษดานซายเทากับ ๑ ๑/๒ น้ิว (๓.๘ 
เซนติเมตร) 

 - ขอบดานขวา ใหเวนระยะหางจากริมขอบกระดาษดานซายเทากับ ๐.๗๕ น้ิว (๑.๘ เซนติเมตร) 
 - การยอหนา ใหเวนระยะหางจากขอบดานซายเขาไป ๑/๒ น้ิว หรือประมาณ ๕ ชวงตัวอักษร 

(หรือ ๕ เคาะ Space Bar)  
   ๓. บทสรุป (Conclusion) เปนบทสุดทายของสวนเนื้อเรื่อง ซึ่งเปนการสรุปผลการวิเคราะหวาไดผล
สนับสนุนตามสมมติฐานที่ต้ังไวแตแรกครบถวนหรือไม และผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหในบทที่ ๔ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการที่ตอเน่ืองกับผลการวิจัย (ไมใชขอเสนอแนะใหใครทําอะไร ตามลักษณะการเรียบ
เรียงเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ) หรืออาจจะชี้ใหเห็นถึงประเด็นปญหาบางประการที่ควรจะไดมี
การศึกษาคนควาตอไปอีก 
 
 
วิธีการเรียบเรียงสวนอางอิง (Citation or Reference Matter)  
 
 สวนอางอิง เปนสวนที่แสดงแหลงที่มาของขอความ และขอมูลตางๆ ท่ีไดกลาวไวในเนื้อเรื่องเพื่อใหผูอาน
สามารถตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือเพื่อการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมได ดังน้ัน การอางอิง 
(Reference) จึงหมายถึงการระบุแหลงที่มาของขอความในตัวเรื่องทั้งที่ยกมาโดยตรงและที่ไดมาจากการประมวล
ทางความคิดขึ้นมา ซึ่งมีวิธีใชอยู ๓ ลักษณะ คือ  

- การอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)          
- การอางอิงแบบอยูทายของสวนเนื้อเรื่อง(Endnote) และ 
- การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือท่ีปรากฏในเนื้อหา (Havard System)  

 ๑. การอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)  เปนการอางขอความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเน้ือหาของเอกสาร
วิจัย แตเปนขอความที่ไมเหมาะที่จะเรียบเรียงรวมเขาไปในเนื้อเรื่อง เพราะจะทําใหใจความนั้นไมติดตอ หรือ
กลมกลืนกัน จึงแยกทําเปนเชิงอรรถไวตางหาก การทําเชิงอรรถนับวามีความสําคัญตอการเรียบเรียงเอกสารวิจัย
มาก และจะตองทําใหถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวดวย โดยมีวิธีการเขียนดังน้ี  
     ๑.๑  เชิงอรรถอางหลักฐาน (Citation or Documentary Footnote)  ใชเพื่อแสดงใหทราบถึง
หลักฐานที่มาของขอเท็จจริง หรือความเห็นท่ีไดนํามาอางไวในการเรียบเรียง ไมวาจะเปนการนํามาในลักษณะของ
การคัดลอกมาโดยตรง หรือโดยการถอดความมาก็ตาม ถามิใชเปนสิ่งที่ทราบกันโดยทั่วไปหรือเปนความรูสามัญ
แลว จะตองแสดงหลักฐานที่มาไวในเชิงอรรถใหชัดเจน ซึ่งนอกจากจะเปนการใหเกียรติแกเจาของขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นน้ันแลว ยังเปนการเพิ่มนํ้าหนักหลักฐานใหแกเน้ือความที่ไดเรียบเรียงขึ้นมา รวมทั้งเปนการแสดงใหเห็น
ถึงความเปนนักวิจัยท่ีแทจริง มิไดเปนการแอบอางเอาความรู หรือความเห็นของผูอื่นมาเปนของตัวเอง 



 

 

๒๑ 

    ๑.๒  เชิงอรรถอางโยง (Cross – Reference Footnote)  ใชเพื่อแสดงใหทราบถึงการอางอิงขอความ 
หรือเน้ือเรื่องภายในขอเขียนของผูวิจัยเอง เชน อางถึงขอความในบางตอนที่ผานมาแลว หรืออางใหดูรายละเอียด
ของขอความนั้นในบทตอไป เปนตน 

    ๑.๓  เชิงอรรถอธิบาย (Explanatory Footnote)  ใชเพื่ออธิบายขยายความ หรือแสดงความเห็นบาง
ประการเพิ่มเติมในประเด็นท่ีกําลังกลาวถึงขณะนั้น ซึ่งถาจะเรียบเรียงรวมเขาไปดวยเลยอาจจะทําใหเน้ือเรื่องเกิด
การไมกลมกลืน สละสลวย หรือขาดความกะทัดรัด 

    ๑.๔  เชิงอรรถของตาราง (Footnotes to Tables)  เปนเชิงอรรถที่ใชกับตารางหนึ่งๆ โดยเฉพาะ เพื่อ
แสดงหลักฐานที่มาของตัวเลขตาง ๆ ในตาราง หรือเปนการอธิบายในทํานองหมายเหตุเพื่อใหเขาใจความหมายของ
ตารางน้ันชัดเจนยิ่งขึ้น  

    ๑.๕  การใหหมายเลขและที่ของเชิงอรรถ  สําหรับเชิงอรรถอางหลักฐาน เชิงอรรถอางโยง และเชงิอรรถ
อธิบายน้ัน มีหลักในการใหหมายเลขกํากับดังน้ี 

      - ในแตละบทใหใชหมายเลขเชิงอรรถเปน “เลขไทย และเรียงตามลําดับ ๑ ๒ ๓ .... ”  และเมื่อ
ขึ้นบทใหมก็ใหเริ่มตนท่ีลําดับที่ ๑ ใหมทุกครั้ง  
         - ใหแสดงหมายเลขเชิงอรรถกํากับไวท่ีตําแหนงทายประโยค หรือทายขอความที่ตองการอางน้ันๆ 
ในตําแหนงอยูเหนือขึ้นไปเล็กนอย (ประมาณครึ่งชวงบรรทัดพิมพดีด) แตถาเปนขอความอางอิงโดยตรงซึ่งอยู
ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ใหวางตําแหนงหมายเลขเชิงอรรถตอทายเครื่องหมายอัญประกาศนั้นๆ 

        - สําหรับขอความสวนที่เปนเชิงอรรถ ใหแสดงไวท่ี “สวนลางของหนากระดาษ ใตเสนทึบขีดยาว
ประมาณ ๑ ๑/๒ น้ิว” ในหนาเดียวกันกับที่ไดใหหมายเลขเชิงอรรถไว โดยเรียงตามลําดับหมายเลขที่ใหไวในเนื้อ
เรื่อง และวางตําแหนงอยูเหนือขอความเชิงอรรถขึ้นไปเล็กนอย (ประมาณครึ่งชวงบรรทัดพิมพดีด) รวมทั้งใหยอ
หนาเขาไปประมาณ ๑/๒ น้ิว จากขอบซาย 

   ๑.๖  ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถ 

  ๑.๖.๑  ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถอางหลักฐาน  

.............เทาท่ีไดดําเนินการไปแลว ก็ไดแกการ “ระดมกําลังสติปญญาตั้งสภาฝายบริหารขึ้น ๓ สภา คือ สภา
เศรษฐกิจ สภาการศึกษา และสภาวิจัย เปนการระดมกําลังสติปญญาอยางมากที่สุดท่ีจะทําไดในเมืองเรา ไมเคยมี
สมัยใดในเมืองไทยที่จะระดมกําลังสติปญญาเหมือนครั้งน้ี” ๑๔  

 
        (ขีดเสนใตค่ันขอความไวตอนลางของหนาท่ีมีการอางอิงยาวประมาณ ๑ ๑/๒ น้ิว) 
 ๑๔ สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, “คําปราศรัยเน่ืองในวันครบรอบปแหงการตั้งคณะรัฐมนตร ี           
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๐๓,” ประมวลสุนทรพจนของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัตน  นายกรัฐมนตรี ในระยะ ๓ ป แหงการ
บริหารของคณะรัฐมนตรี, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๐๒ ถึง ๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๕, (พระนคร : โรงพิมพ สํานักทําเนียบ
นายกรัฐมนตร)ี, หนา ๑๖๔ 

         ๑.๖.๒  ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถอธิบาย  



 

 

๒๒ 

..........การปรับปรุงการบริหารในลักษณะระดมกําลังดังกลาวน้ี นอกจากมีการจัดต้ังหนวยงานขึ้นใหมแลวยังมี
ลักษณะเปนการรวมหนวยงานหรือบูรณาการในการบริหาร ๑๕  ไวในสํานักนายกรัฐมนตร ีซึ่งเปนศูนยบัญชาการของ
นายกรัฐมนตรีโดยตรง 
         (ขีดเสนใตค่ันขอความไวตอนลางของหนาท่ีมีการอางอิงยาวประมาณ ๑ ๑/๒ น้ิว) 

๑๕ การรวมหนวยงานหรือบูรณาการในการบริหารตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Administrative 

Intergation" ไดแก การออกกฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่สําคัญๆ บางหนวยขึ้นตรงอยูในสังกัดของหัวหนาฝาย
บริหาร เพ่ือประโยชนในการควบคุมนโยบายที่สําคัญๆ 

        ๑.๖.๓  ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถอางโยง 
.............รัฐบาลนี้ไดกําหนดนโยบายตางประเทศโดยแถลงวาจะยึดม่ันในหลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ ๑๖ 
............................................................... 
 
         (ขีดเสนใตค่ันขอความไวตอนลางของหนาท่ีมีการอางอิงยาวประมาณ ๑ ๑/๒ น้ิว) 
   ๑๖ รายละเอียดเพิ่มเติมดูหนา ๔๒ 

        ๑.๖.๔  ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถแบบตาราง 
    สําหรับเชิงอรรถตารางนั้น ใหแสดงหมายเลขเชิงอรรถโดยใช “ตัวอักษร ก ข ค ...แทน

หมายเลข” ในตําแหนงใตตารางน้ันๆ ท้ังน้ีอาจใชเครื่องหมาย “ * ” แทนตัวอักษรไดถาตารางนั้นมีเชิงอรรถเพียง
อันเดียว 
ตารางที่ ๓ รายจายจริงในปงบประมาณ ๒๕๐๖ 

ลักษณะงาน รายจายจริง ก รายจายจริง ข 
 งบประมาณระหวาง ๑ต.ค.๐๔-๓๐ก.ย.๐๕ งบประมาณระหวาง ๑ต.ค.๐๕-๓๐ก.ย.๐๖ 

 ประจํา ลงทุน รวม ประจํา ลงทุน รวม 
๑. บริการทางเศรษฐกิจ - - - - - - 
๒. ............................ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
       ก   รวมรายจายตามนัยงบประมาณรายจายประจาํป ๒๕๐๔ เทากับ ๔๑๖ ลานบาท 

 ข   รวมรายจายตามนัยงบประมาณรายจายประจาํป ๒๕๐๕ เทากับ ๓๙๒ ลานบาท 

    ท่ีมา : กรมบัญชีกลาง 

   ๑.๗  รูปแบบการเขียนเชิงอรรถอางหลักฐาน  

          ในการเขียนเชิงอรรถอางหลักฐานทุกครั้ง จะตองแสดงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานอันเปน
ท่ีมาของขอมูลน้ันๆ ใหชัดเจน และถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไว ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

          ๑.๗.๑  การอางหลักฐานครั้งแรก  ในการอางเชิงอรรถครั้งแรกนั้น จะตองแสดงรายละเอียดตาง 
ๆ ของเอกสารหลักฐานน้ัน “คลายกับการลงรายละเอียดในบรรณานุกรม” ตามที่จะกลาวตอไป โดยจะแตกตางกัน



 

 

๒๓ 

เฉพาะสวนที่เปน ช่ือผูแตง ซ่ึงไมตองเอาชื่อสกุลข้ึนตน คงใช ช่ือตน ช่ือกลาง ช่ือสกุล และตามดวยจุลภาค  สวน
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพน้ันใหอยูภายในวงเล็บ และจะตองบอกหนาหนังสือดวย ตามตัวอยางดังตอไปนี ้

- ผูแตงคนเดียว 
  ๑ เกียรติ  รักนาวี, พลเรือเอก. ผลกระทบดานความมั่นคงของไทยในทะเลจีนใต (พระนคร : บริษัท

ประมวลมิตร การพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๑๘๗ – ๑๘๘. 

- ผูแตงสองคนหรือสามคน 
   ๒ Harold Koontz and Richard W. Gable, Public Control of Economic (New York : 
Magraw Hill Book Company Inc., 1959), p. 9 – 11. 

- ผูแตงมากกวาสามคน  

 ๓ G.M. Dutcher and others, Guide to Historical Literature (New York : Macmillan Co., 
1931), p. 50. 

- ผูรวมพิมพ (Editor or Complier) 

   ๔ ชํานาญ  ยุวบูรณ (ผูรวมพิมพ) , ศิลปของการเปนหัวหนาคน (พระนคร : โรงพิมพสวนทองถิ่น, 

๒๕๑๓), หนา ๑๘.  

 ๕ J.N.D. Anderson (ed), The World’s Religions (London : Inter Varsity Fellowship, 
1950), p 143. 

- ผูแปล ถามีตองเขียนไวดวย 
๖ Karl Berth, The Doctrine of the World of God, trans. G.T. Thompson (New York : 

Charles Soribner & Sons, 1936), p. 80. 

- ครั้งที่พิมพ (Edition) ถามีตองเขียนไวดวย 
๗ Sir Alan Gardiner, Egyptian Grammar (2d ed. Rev. ;  London : Oxford University Press, 

1950), p. 250.     

- เลมที่ ถามีตองเขียนไวดวย 
 ๘ John Grote, History of Greece (New York : Harper & Bros., 1853 – 72) III, p. 249.  

๙  J.H. Latans, American as a World Power, 1897 – 1970, Vol. XXV of The American 
Nation : History, ed. A.B. Hart (28 vols; New York : Marper & Bros., 1904 – 18), p. 220. 

- รายงาน 
๑๐ สวนพัฒนาการทองถิ่น กรมมหาดไทย, รายงานประจําป ๒๕๐๓ โครงการพัฒนาการทองถิ่นแหงชาต ิ(พระ

นคร: โรงพิมพสวนทองถิ่น, ๒๕๐๔), หนา ๑๔ – ๑๖.          

 

 

 



 

 

๒๔ 

- บทความในหนังสือ 
๑๑ James N. Mosed, “Thai Administrative Behavior,” in William J. Siffin (ed.), Toward a 

Comparative Study of Public Administration (Bloomington : Indiana University, 1957), p. 282.  

- บทความในวารสาร 
๑๒   เดชชาติ  วงศโกมลเชษฐ, “การพัฒนากําลังคน” , รัฐสภาสาร, ปท่ี ๑๑ ฉบับที่ ๑๐ (กันยายน ๒๕๐๖), 

หนา ๕๓ – ๕๖.  
๑๓   Douglas N. Morgan, “ On Justifying Political Action,” Ethics, Vol. 71 (October 1960), 

p.1-13. 

- หนังสือพิมพ 
๑๔  พิมพไทย, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖, หนา ๑๘.    
๑๕  “Schooling for a Speaker,” Time, June 14, 1954, p. 54. 

- บทความในสารานุกรม 
๑๖ “Manpower,” Encyclopedia Britannica, 14th ed., Vol. IX, p. 67. 

- เอกสารทางราชการ 
๑๗   “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”, มาตรา ๑๕, ราชกิจจานุเบกษา, เลมท่ี ๓๖ ตอนที่ ๑๗ (๒๘ 

มกราคม ๒๕๐๒) 
๑๘   U.S. Dept. of Defense, Semiannual Report of the Secretary of Defense, 1958 

(Washington : U.S. Government Printing Office, 1959), p. 5. 
๑๙   กระทรวงกลาโหม, ขอบังคับทหารวาดวยการสั่งการและโฆษณาการ พ.ศ.๒๕๐๗. 
๒๐   โรงเรียนนายเรือ, บันทึกการประชุมการฝกภาคทางทะเลกลางปการศึกษา ๒๕๑๔ ครั้งที่ ๓  (๗ ต.ค.

๑๔) 
 ๒๑   กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม, บันทึกขอความ ลับ ท่ี กห ๐๒๐๑/ว ๒๘๖๖ ลงวันท่ี ๘ ก.พ.๐๘ 

เรื่องการจัดงานตอนรับบุคคลหรือจัดงานรื่นเริงบนสโมสรทหาร 

- การอางอีกตอหนึ่ง   
๒๒ Vladimir J. Lenin, quoted in Chester Bowles, Ambassador’s Report (New York : 

Harper & Bros., 1954), p. 2. 

- เอกสารที่ยังไมไดจัดพิมพ 
๒๓ Robert C. Disher, “A Look at Mobile Logistic Support of the Striking Forces” 

(Unpublished research paper, U.S.Naval War College, Newport, R.I., 1958) p. 23. 
๒๔ นาวาตรี ศักด์ิชัย  ศิลปประกอบ, “ทัศนคติของนักเรียนเตรียมทหารตอกองทัพเรือ” (เอกสารวิจัยของ 

นทน.รร.สธ.ทร. รุนท่ี ๓๒), หนา ๑๐. 
๒๕ พลเรือโท สงดั  ชลออยู, “ยทุธศาสตรทางเรือ” (คําบรรยาย ณ รร.สธ.ทร.), พ.ศ.๒๕๑๑ 



 

 

๒๕ 

- การสัมภาษณ 
๒๖ Interview with Fleet Admiral William F. Halsey, USN, Commander Third Fleet in 

Battle of Leyte Gulf, 7 June 1952. 
๒๗  สัมภาษณ พลเรือเอก สินธุ  กมลนาวิน,  อดีตผูบัญชาการทหารเรือ, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๕. 
๒๘ Henry D. Aikon, Review of The Moral Nature of Man,  by A Campbell Garnett, Ethies, 

Vol. 63 (January 1953), p. 67. 
 -  อินเตอรเน็ท (Internet Eletronic Documents) 
๒๙ “Daily List of Document Issued at Headquarters.” United Nations Daily List of 

Documents. 9 July 1996. <http: //www.un.org/docs/dI/Iatest.htm/> (14 Augrst 1997.) 
๓๐ “Forward from the Sea.” U.S. Navy Vision Publications at “Service Vision 

Publications Page.”< http://WWW.dtic.mil:80/doctrine/jv2010/jvsvc.htm/> (23 July 1996)     

๑.๗.๒ การอางหลักฐานซ้ําติดตอกัน เม่ือไดมีการอางเอกสารหลักฐานในเชิงอรรถครั้งแรกตามขอ 
๑.๗.๑ แลว ตอมาจะมีการอางเอกสารหลักฐานน้ันซ้ําอีก ซึ่งในการอางครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองแสดงรายละเอียด
ตาง ๆ เหมือนกับอางครั้งแรกอีกแลว ใหใชวิธีอางอยางยอแทน ดังน้ี 

        - การอางหลักฐานซ้ําเม่ือไมมีการอางเอกสารหลักฐานอื่นมาค่ันไวกอน ใหใชการอางอยาง
ยอโดยใชคําวา “ Ibid ” ซึ่งยอมาจากภาษาลาติน “Ibidem” แปลวา “ในที่เดียวกัน” ตัวอยาง เชน 

  ๑ Wiber L. Cross, The History of Henny Fielding (2d ed ; New Haven : Yale University 

Press, 1981), p. 49.           การอางเชิงอรรถครั้งแรก 
  ๒  Ibid.                 การอางซ้ําติดตอกัน ในเลมท่ีและหนาเดียวกัน 
  ๓   Ibid., II, p. 51.     การอางซ้ําติดตอกัน ในเรื่องเดียวกัน แตเปนเลมท่ี ๒ หนา ๕๑ 

        - การอางหลักฐานซ้ําเม่ือมีการอางหลักฐานอื่นมาค่ันอยู เม่ือไดอางเอกสารหลักฐานครั้ง
แรกแลวจะอางเอกสารนั้นอีก แตมิไดเปนการอางติดตอกันไป เพราะไดมีการอางเอกสารหลักฐานอื่นๆ ค่ันไวกอน 

ในกรณีเชนน้ีใหใชวิธีอางอยางยอโดยใช ช่ือสกุล (สําหรับคนตางประเทศ) หรือช่ือตัว (สําหรับคนไทย) ตามดวยคาํ
วา op.cit. หรือ loc.cit. แลวแตกรณีดังน้ี 
       op.cit.  ยอมาจากคําลาติน “opere citato” ซึ่งแปลวา “ในเรื่องที่ไดอางแลว” จะใช
ในกรณีท่ีมีการอางเอกสารเรื่องเดียวกันแตตางเลม และ/หรือตางหนากัน ซึ่งตองมีการระบุ เลมท่ี และ/หรือหนา ตอ
จาก op.cit. ดวย เวนแตเปนการอางถึงเอกสารเรื่องน้ันท้ังเรื่องแบบไมเฉพาะเจาะจงในสวนใดสวนหนึ่ง จึงใช 
op.cit. แตเพียงอยางเดียว 

       loc.cit. ยอมาจากคําลาติน “loco citato” ซึ่งแปลวา “ในที่ซ่ึงไดอางแลว” จะใชใน
กรณีท่ีอางเอกสารเรื่องเดียวกันและในที่เดียวกัน (ในเลมท่ีและหนาเดียวกัน) ดังน้ันจึงไมตองแสดงเลมท่ีหรือหนา
อีก จึงใช loc.cit. แตเพียงอยางเดียว 

 แตถาไดเคยอางหนังสือของผูแตงคนหนึ่งมาแลวหลายเรื่อง เม่ือจะอางหนังสือของผูแตงคนนั้นในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งซ้ําอีก หากจะใชเฉพาะชื่อผูแตงอยางเดียว ยอมจะไมชัดเจนวาเปนการอางอิงหนังสือเรื่องใด ฉะน้ันจึงให
บอกชื่อเรื่องของหนังสือเลมน้ันดวย โดยการใชชื่ออยางยอซึ่งเปนคําแรกของชื่อเรื่องน้ันก็พอ ตามตัวอยาง 
 ๑  Alfred T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660 – 1788 (Boston . 
Little, Brown & Company, 1890), p. 67. 



 

 

๒๖ 

          ๒  Michael Lewis, The Navy of Britain: A Historical Portrait (London:George Allen & 
Unwin, Ltd., 1948), p. 24.  
 ๓  Alfred t. Mahan, Naval Strategy (Boston : Little, Brow & Company, 1918), p.49. 

 ๔   Ibid., p. 52.               การอางซ้ําติดตอกันกับหมายเลข ๓ ในเลมท่ีเดียวกัน 
 ๕   Lewis, op.cit., p. 31.    การอางซ้ําติดตอกันกับหมายเลข ๒ ในเรื่องเดียวกัน แตมีการอางค่ัน
ของหมายเลข ๓ และ ๔ 
 ๖  Mahan, The Influence, of Sea Power upon History, p. 42.   การอางซ้ําติดตอกันกับ
หมายเลข ๑ ในเลมท่ีเดียวกัน แตมีการอางอื่นๆ ค่ันไวกอน 
 ๗   Lewis, loc.cit.           การอางซ้ําติดตอกัน ในเลมท่ีและหนาเดียวกันกับหมายเลข ๕ แตมีการ
อางอื่นๆ ค่ันไวกอน 

 ๒.  การอางอิงแบบอยูทายของสวนเนื้อเรื่อง (Endnote)  เปนลักษณะการอางอิงโดยการกําหนด
หมายเลขอางอิงไวในเน้ือเรื่องตั้งแตหมายเลข ๑ จนถึงหมายเลขสุดทาย และเรียงลําดับจากบทที่ ๑ จนถึงบท
สุดทาย (ไมตองเริ่มลําดับการอางอิงที่ ๑ ใหม เม่ือขึ้นบทใหม) หลังจากนั้นใหนํารายการอางอิงไปไวหลังจากบท
สุดทายภายใตหัวขอการอางอิง โดยเรียงลําดับตามที่ไดกําหนดหมายเลขการอางอิงไวแลวในเนื้อเรื่อง 
 ๓.  การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือท่ีปรากฏในเนื้อหา (Havard System)  เปนการระบุแหลงที่มา
ของขอมูลท่ีนํามาอางอิงไวในเครื่องหมายวงเล็บ และแทรกไวในเนื้อหา โดยอาจจะวางตําแหนงไวกอนหนาหรือหลัง
ขอความที่ตองการขยายความก็ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสม และความสละสลวยเปนสําคัญ ซึ่งมีรูปแบบใน
การเรียบเรียงดังน้ี 
         ๓.๑  การอางอิงแทรกเนื้อหา  เปนการอางอิงในตัวขอความของเอกสารรายงานและผลการศึกษาของ
เอกสาร มีอยู ๓ แบบ คือ  
          ๓.๑.๑  การใชระบบตัวเลข (Number System)  โดยการระบุหมายเลขตามลําดับที่ของ
เอกสารหรือหลักฐานที่ใชอางอิงตามที่ปรากฏในทายบท ใสไวในวงเล็บหลังขอความหรือชื่อ ท่ีตองการอางอิง ท้ังน้ี
จะตองเขียนเอกสารอางอิงใหเสร็จเรียบรอยไวกอน ตัวอยาง เชน 
............. (๑) ..................(๒) หรือ ....................๑/..........................๒/ 

           ๓.๑.๒  การใชระบบ ช่ือ – เลขที่ (Name - Number System)  การระบุชื่อผูแตง และเลขที่ 
โดยใสในวงเล็บหลังขอความเอกสารอางอิง หรือทายรายงานและในเอกสารอางอิงจะปรากฏเลขที่กํากับขางหนาของ
เอกสารแตละเลม ตัวอยาง เชน   
................. (สมพงษ,๑)(สมิธ,๒) หรือ .....................(สมพงษ;๑) ......................(สมิธ; ๒) 

           ๓.๑.๓  การใชระบบ ช่ือ – ป หรือ ระบบ นาม – ป (Name – Date system) หรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา Harvard System  หมายถึง การระบุ ชื่อ สกุล ของผูแตง (ปท่ีพิมพ และหรือหนาท่ีพิมพ) กํากับหลัง
ขอความที่ อางถึง โดยมีรูปแบบการเขียน ดังน้ี 



 

 

๒๗ 

         -  ถาชื่อผูแตงปรากฏแลวในรูปประโยค ใหใสวงเล็บปตอทาย เชน  

.......Kervene (1978) พบวา ................... หรือ ธีระพันธ เหลืองทองคํา (๒๕๒๒) รายงานวา..........................  

โดยใหใชชื่อสกุลในการเขียนสําหรับผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ สําหรับชื่อผูแตงชาวไทยสามารถเขียนเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยใชชื่ออยางเดียว หรือ เขียน ชื่อ และ สกุล ดวยก็ได   

         -  ถาชื่อผูแตงยังไมปรากฏในรูปประโยค ใหระบุป และหนา ไวทายประโยคดวย เชน 
     ............(เปลื้อง  ณ นคร,๒๕๒๑) หรือ ...............(เปลื้อง,๒๕๒๑)   

หรือ ...........(เปลื้อง  ณ นคร, ๒๕๒๑:๓๕) หรือ ...............(เปลื้อง ๒๕๒๑:๓๕) 
หรือ ............(McDonough,1984 )  หรือ ...............(McDonough 1984) 

หรือ ............(McDonough, 1984:33) หรือ ..............(McDonough 1984:33) 

          - กรณีเปนการอางอิงที่มีผูแตงหลายคนและกลาวถึงในเรื่องเดียวกัน (เปนอางอิงมากกวา ๑ 

เอกสาร) ใหใสชื่อผูแตง และปท่ีพิมพตามลําดับปกอน หลัง ไวทายประโยค เชน  

 ............ (Tokman, 1970 ; France, 1975 ; Eckstein, 1980) 
หรือ ............ (ประพาส, ๒๕๑๐ ; โสภา, ๒๕๑๕ ; สุวรรณ และคณะ, ๒๕๒๓) 

         - กรณีท่ีไมปรากฏชื่อผูเขียน ใหใชชื่อเรื่อง หรือชื่อสิ่งพิมพกํากับรายการไวแทน เชน 

     ............ (คุณานุสรณ, ๒๕๓๐) หรือ ............ (การใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส, เทปโทรทัศน ๒๕๓๐)  
หรือ ........... (มติชน ๒๕๓๖, ๑๖ กันยายน) หรือ ........... (พรรณไมนํ้าของไทย, ๒๕๓๗) 

   ๓.๒  หลักการเขียนอางอิงแทรกเนื้อหา  มีรูปแบบการเขียนดังน้ี 
       ๓.๒.๑  การระบุเฉพาะชื่อผูเขียน ปท่ีพิมพ และเลขหนา (ถามี) เชน 

.....สุวรรณ (๒๕๒๓) ...หรือ .....(สุวรรณ,๒๕๒๓)... หรือ .....Gardner (1980)... หรือ.....(Gardner,1980)... 

       ๓.๒.๒  การระบุช่ือผูเขียน แลวตามดวยจุลภาค (บางรายอาจไมปรากฏเครื่องหมายจุลภาค)        

ปท่ีพิมพ เครื่องหมายมหัพภาคคู เลขหนา (ในกรณีอางอิงทั้งเลมจะไมระบุเลขหนา) มีรูปแบบการเขียนดังน้ี 

      - กรณีมีผูเขียนคนเดียว เชน  

    .....(เปลื้อง  ณ นคร, ๒๕๑๑ : ๒๐) หรือ .....(Fontana, 1985 : 10) 

     - กรณีท่ีผูเขียนมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ หรือสมณศักด์ิ เชน  
    .....(กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, ๒๕๑๖ : ๔๐–๔๒) 
     - กรณีท่ีผูเขียนมียศทางทหาร ตํารวจ หรือตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย ไมตอง
ระบุยศ หรือตําแหนงไว เชน       

 .....(วสิษฐ  เดชกุญชร, ๒๕๒๒ : ๗๕ - ๘๒) ..... 

     - กรณีท่ีมีผูเขียน ๒ คน ใหเชื่อมดวย “และ” หรือ “and” 



 

 

๒๘ 

   ๓.๓  การอางขอความโดยตรง (Direct Quotation)  เปนลักษณะการนําขอความของผูเขียนมาใช
อางอิงในตัวเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นโดยตรง ซึ่งการอางดังกลาวขอความที่นํามาใชจะตองมีความถูกตองตามตนฉบับ
อยางแทจริง โดยมีลักษณะการใชดังน้ี 

            ๓.๓.๑  ขอความรอยแกว  เขียนขึ้นดวยขอความสั้นๆ มีความยาวไมเกิน ๕๐ คํา และอยูภายใน
เครื่องหมายอัญประกาศ โดยใหเขียนรวมไปกับขอความในเนื้อเรื่องไดเลย ดังตัวอยาง เชน 

...........ดังน้ันการตกลงใจจึงมีความสําคัญในดานการศึกษา ซึ่งไมเพียงแตเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานเทาน้ัน
ยังเปนแกน หรือหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูความเขาใจในทฤษฎีของการบริหารงานทั้งมวลทีเดียว ดังที่ เฮอรเบอรก 

เอ.ไซมอน ไดสรุปไววา “กรรมวิธีของการบริหารงาน ก็คือกรรมวิธีของการตกลงใจนั่นเอง”..... 

         แตถาขอความนั้นยาวเกินกวา ๕๐ คํา หรือยาวตั้งแต ๔ บรรทัดขึ้นไป จะตองเขียนแยก
ตางหากจากขอความในเนื้อเรื่อง โดยการขึ้นบรรทัดใหม และใหขอความนั้นอยูในขอบเขตซึ่งหางจากขอบซายและ
ขอบขวาของขอความในหนาน้ันขางละ ๑/๒ น้ิว และไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ เชน 
  ๑/๒ น้ิว                                                                                          ๑/๒ น้ิว  

หัวเมืองก็อยูหลายทิศหลายทาง  จะจัดการอันใดพนวิสัยท่ีเสนาบดีจะออกไปจดัการ  หรือตรวจ 
งานไดเอง  แตมีทองตราสั่งขอบังคับ และแบบแผนสั่งออกไปในแผนกระดาษ ใหเจาเมืองจัดการ 
ก็เจาเมือง    ก็หลายสิบคนดวยกันจะเขาใจคําสัง่ตางกันอยางไร     และใครจะทําการซึ่งสั่งไปนั้น 

อยางไร เสนาบดีอยูในกรุงเทพฯ ก็ยากท่ีจะรู... 

         ๓.๓.๒  โคลง ฉันท กาพย กลอน  ถาใชอางหลายบรรทัด ใหแยกตางหากจากขอความในเนื้อ
เรื่อง โดยใหขึ้นบรรทัดใหม วางตําแหนงไวตรงกลางหนากระดาษ และไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ 

         ๓.๓.๓  การเวนขอความ  ในการอางขอความโดยตรงนี้ สามารถละเวนขอความในตนฉบับน้ัน
เสียบางสวน หรือบางคําได เม่ือเห็นวาขอความที่จะเวนน้ันไมจําเปน และไมทําใหเสียความสําคัญไป โดยการเวน
ขอความภายในประโยคใหใช จุดสามจุด (...) แทนขอความที่เวน แตถามีการอางขอความเพิ่มเติมตอจากขอความที่เวนก็
ใหเพิ่มมหัพภาคขึ้นอีกรวมเปน สี่จุด (....) ดังตัวอยางในขอความวา : 
“การนําหลักธรรมของพระพุทธเจาไปใชในการปกครองบังคับบัญชา เชน พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ สังคหวัตถุ 
๔ ฯลฯ ยอมจะเปนการชวยใหการใชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชามีผลสมบูรณ จะเปนอุปกรณสงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูใหญและผูนอยใหเปนไปโดยราบรื่น และจะชวยสรางเสริมใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี
ของผูบังคับบัญชาไดผลเต็มภาคภูมิยิ่งขึ้น  ขาพเจาเขาใจวา ทานนักบริหารทุกทานก็คงจะไดใชหลักธรรมนี้อยูแลว
เชนเดียวกัน”  

         เม่ือทําการอางขอความโดยตรง ใหเวนขอความที่ขีดเสนใต ซึ่งจะไดขอความใหมเปนดังน้ี  



 

 

๒๙ 

“การนําหลักธรรมของพระพุทธเจาไปใชในการปกครองบังคับบัญชา.... ยอมจะเปนการชวยใหการใชอํานาจในการ
ปกครองบังคับบัญชามีผลสมบูรณ....ขาพเจาเขาใจวาทานนักบริหารทุกทานก็คงจะไดใชหลักธรรมนี้อยูแลว
เชนเดียวกัน” 

         ๓.๓.๔  การเติมขอความ  ถาในขอความท่ีนํามาอางโดยตรงนั้น มีความจําเปนท่ีจะตองเติม
ขอความบางประการเขาไปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้นแลว ก็สามารถกระทําได แตขอความที่เติมเขาไปนั้น
จะตองอยูภายในเครื่องหมายวงเล็บ (   ) เพื่อแยกใหเห็นชัดเจนวาเปนขอความที่เติมเขาไป เชน 

“เม่ือเรือจูงเริ่มออกแลนจะตองคอยๆ หะเรีย (หยอน) เชือกพวง เพื่อปองกันมิใหเชือกพวงกระตุกกระชากได” 

 
 
ผนวก (Appendixes)  

 
ในการเรียบเรียงเอกสารนั้น ภาคผนวกอาจจะมีหรือไมมีก็ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือเรื่องของเอกสาร โดยถามี

จะตองจัดลําดับผนวกไวกอนหนาบรรณานุกรม ผนวกจะรวบรวมขอมูลตางๆ ซึ่งเปนสรุปรายละเอียดที่ไมสามารถ
แสดงไวใน บทนํา บทความ หรือบทสรุปไดอยางเหมาะสม แตผูวิจัยเห็นวาจะเปนประโยชนแกผูอาน หากตองการ
ทราบรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม โดยอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับ : 
  ๑.  หนังสือราชการ หรือหนังสือติดตอขอความรวมมือในการวิจัย 

  ๒.  ระบบสอบถาม กรณีวิจัยท่ีเปนขอคิดเห็น หรือสังคมศาสตร 
  ๓.  สูตรในการคํานวณสถิติท่ีใช 
  ๔.  เอกสารรายละเอียดของงานวิจัย 

   ๕.  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
   ๖.  อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 
 
บรรณานุกรม  (Bibliography)  

 
บรรณานุกรม คือ รายชื่อเอกสารที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังวิจัย แลวเรียบ

เรียงเรื่องราวเหลาน้ันขึ้นเปนบทความจากความเขาใจของผูวิจัยเอง โดยสอดคลองกับหัวขอตางๆ ในโครงเรื่องวิจัย 
จากน้ันผูวิจัยจะรวบรวมรายชื่อเอกสารเหลาน้ีไวในสวนทายของเอกสาร สําหรับการจัดทําบรรณานุกรมนั้น         
มีจุดมุงหมายเพื่อตองการแสดงความถูกตอง และความนาเชื่อถือในขอมูลท่ีไดวิเคราะหหรือสังเคราะหขึ้นมา และ
ยังเปนประโยชนแกผูอานท่ีตองการคนควาเพิ่มเติมอีกดวย โดยในการจัดทําบรรณานุกรมนั้น มีหลักปฏิบัติอยู    
๓ วิธี คือ 

๑.  บรรณานุกรมสมบูรณ (Exclusive Bibliography)  เปนการรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพท้ังหมดเทาท่ี
ปรากฏ และเกี่ยวของกับงานวิจัยน้ัน ๆ ไวดวยกัน แมวาสิ่งพิมพบางชื่ออาจจะมีความสําคัญ หรือมีประโยชนตอ
งานวิจัยน้ันนอยมากก็ตาม 



 

 

๓๐ 

๒.  บรรณานุกรมเลือกสรร  (Selected Bibliography)  เปนการรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพเฉพาะที่ผานการ
พิจารณาแลววามีความสําคัญ และมีประโยชนตอหัวของานวิจัยน้ัน ๆ เปนอยางยิ่ง ซึ่งนิยมจัดทํากันท้ังแบบให
รายละเอียดเฉพาะรายชื่อสิ่งพิมพอยางเดียว และแบบที่มีบรรณนิทัศนประกอบขางทายแตละรายชื่อ (Annotated 

bibliography) ซึ่งจะชวยใหทราบรายละเอียดกรอบและคุณคาของสิ่งพิมพแตละรายชื่อเพิ่มขึ้นดวย 

๓.  บรรณานุกรมอางอิง  (Literature Cited Bibliography)  เปนการรวบรวมเฉพาะรายชื่อสิ่งพิมพท่ี
ปรากฏในเชิงอรรถ และที่ผูเขียนไดอานประกอบเพิ่มเติมเพื่องานวิจัยน้ันโดยเฉพาะเทาน้ัน 
 
 
การจัดทําบรรณานกุรม   
 
 เม่ือผูวิจัยไดเริ่มตนคนควาและรวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดเรื่องและโครงเรื่องวิจัย ผูวิจัยจะตองจัดทําบัญชี
รายชื่อเอกสารเหลาน้ันไวเพื่อใชในการอางอิงดวยทุกครั้ง เพื่อการจัดทําเปนบรรณานุกรมไวในสวนทายของเอกสาร
ตอไป โดยจะทําการแบงแยกเอกสารภาษาไทยออกจากเอกสารภาษาอังกฤษ (ใหเอกสารภาษาไทยอยูกอนเอกสาร
ภาษาอังกฤษ)  และจัดแยกประเภทของสิ่งพิมพออกเปนหมวดหมูเดียวกัน เชน หมวดหนังสือ บทความในวารสาร 

หรือในหนังสือพิมพ  และสิ่งพิมพของรัฐบาล เปนตน จากนั้นจะจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง 
(เอกสารภาษาไทยเรียงลําดับจากอักษร ก. ถึง ฮ. และเอกสารภาษาอังกฤษเรียงลําดับจากอักษร A ถึง Z) ดังมี
รายละเอียดของการจัดทําบรรณานุกรม ดังน้ี 

๑.  จัดเรียงรายการเอกสารหรือสิ่งพิมพตางๆ ตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง และหรือตามอักษรชื่อเรื่อง 
(ถาสิ่งพิมพน้ันไมมีชื่อผูแตง) 
 ๒.  จัดแบงเอกสารออกเปนประเภทตางๆ (ถามีเอกสารมากกวา ๑๐ รายการขึ้นไป) เชน เอกสารทาง
ราชการ หนังสือ บทความในวารสาร เปนตน และในแตละประเภทแยกเปนเอกสารภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
และจัดเรียงรายการตามลําดับอักษร 
 ๓.  จัดพิมพรายชื่อเอกสารแตละรายการชิดขอบดานซาย (Left – hand margin) และหากขอความของ
รายการเดียวกันตองขึ้นบรรทัดใหม ใหจัดยอหนาบรรทัดตอไปมีระยะหางจากขอบดานซายเขาไปประมาณ ½ น้ิว 
 ๔.  จัดระยะหางระหวางประเภทของเอกสารหนึ่งๆ เทากับ ๑ ชวงบรรทัด   

๕.  ลงรายละเอียดของเอกสารแตละรายการใหครบถวน และถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดให ตาม
ประเภทของเอกสาร เชน หนังสือ(books)  บทความ หนังสือพิมพ หรือเอกสารทางราชการ ฯลฯ ตามรายละเอียด
ดังน้ี  

  ๕.๑  หนังสือ  ใหลงรายละเอียดตามลําดับดังน้ี :   

ช่ือผูแตง, ช่ือเรื่อง, ช่ือผูรวบรวมหรือผูแปล (สําหรับหนังสือท่ีรวบรวมหรือแปล) รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ 
(จํานวนเลมของชุด, ครั้งที่พิมพ และการแกไข, ชื่อชุดหนังสือ, สถานที่พิมพ, สํานักพิมพ, ปพิมพ) เลมที่ของ
หนังสือ ชุด และ จํานวนหนา 



 

 

๓๑ 

     ๕.๑.๑  ช่ือผูแตง  ตามหลักสากลนิยมใช : ชื่อสกุล เครื่องหมายจุลภาค ชื่อตัว บรรดาศักด์ิ
หรือยศ และเครื่องหมายมหัพภาค (คนไทยนิยมใชชื่อตัวกอนชื่อสกุล) โดยไมตองลงคํานําหนาชื่อ เชน นาย นาง 
นางสาว ดร. นายแพทย ศาสตราจารย ตัวอยาง เชน 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. ความทรงจํา. พระนคร : โรงพิมพเจริญธรรม, ๒๔๙๔. 

หรือ 

นิทานโบราณคดี., พระนคร : โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๔๙๓. 

    สําหรับหนังสือโบราณ หนังสือคัมภีร หรือหนังสืออื่นๆ ถาไมทราบชื่อผูแตง ก็ใหเวนรายละเอียด
น้ันเสีย และใหลงชื่อเรื่องกับรายละเอียดอื่นๆ เลย เชน 
 The Lottery.  London: S. Watis, 1732. 

     ๕.๑.๒  ช่ือเรื่อง  ใหใชชื่อเรื่องตามที่ปรากฏอยูท่ีปกใน(Title – page) ขีดเสนใตชื่อเรื่องตาม
ดวยมหัพภาค เชน ไทยรบพมา. หรือ ประวัติการทหารเรือไทย. เปนตน สําหรับชื่อเรื่องหนังสือภาษาอังกฤษใหเขียน
อักษรตัวหนาของทุกคําดวย “ตัวใหญ” เวนแต คํานําหนานาม (Article) บุรพบท (Preposition) และสันธาน 

(Conjunction) เชน The War at Sea. และ The Rise and Fall of the Third Reich. เปนตน 

             หนังสือบางเลมมีชื่อรอง (Subtitles) ถาเห็นวาจําเปนเพื่อใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นก็ใหใสไว
ดวย โดยค่ันดวยจุดคู (Colon) เชน 

 กฎหมายปกครอง : คําสอนชั้นปริญญาตรี 
หรือ 
 Chapping Our Times : What the United Nations  Is and Does. 

      ๕.๑.๓  ช่ือผูรวบรวมหรือผูแปล  ถาถือวาผูรวบรวมหรือผูแปลมีความสําคัญก็ใหเขียนคําวา   
“ผูรวมพิมพ หรือ ed.”  “ผูแปล หรือ trans.” ตอทายชื่อเรื่อง ตามดวยชื่อผูรวบรวม หรือผูแปล เชน 

 Dryden, John. The Political World of John Dryden. ed. George R. Noyes, Cambridge, Mass :      
         Houghton Miffen Company, 1957. 
หรือ 
 มาส, อาเล็กซานโดร. ทหารสามเกลอ ผูแปล. สันตสิร.ิ พระนคร : คลังวิทยา, ๒๔๙๕. 

       ๕.๑.๔  รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ  

         - จํานวนเลม  ถาเปนหนังสือชุดท่ีมีหลายเลม และตองการใหทราบวามีกี่เลมก็ใหบอก
จํานวนเลมของหนังสือชุดน้ันไวดวย เชน ๓ เลม หรือ ๓ Vols. ตัวอยาง 
 Cole, G.D.H. A Short History of the British Working Class Movement. 3 Vols., New York :  
Macmillan Co., 1903. 
 คึกฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว. สี่แผนดิน. ๒ เลม, พระนคร : แพรพิทยา, ๒๕๑๓ 

       - ครั้งที่พิมพ (Edition) และแกไขเพิ่มเติม (Revision)  ถาเปนฉบับที่มิใชการพิมพ
ครั้งแรก หรือเปนฉบับแกไขเพิ่มเติมใหบอกครั้งที่พิมพ (ed.) หรือการแกไขเพิ่มเติม (re.) ไวดวย เชน    



 

 

๓๒ 

  Cole, G.D.H. Self – Government in Industry. 5th ed. London : G.Bell  & Col, Ltd., 1920. 

       - ช่ือชุดหนังสือ (Series Title)  ถาเปนหนังสือท่ีมีชุดหลายเลม และแตละเลมในชุด
น้ันมีชื่อแตกตางกัน ใหแสดงชุดหนังสือไวภายในเครื่องหมาย “........................” เชน 

 Chesterton, G.K. Robert Browning. “English Men of Letters.”  New York : Macmillan Co.,  

         1903. 
       - สถานที่พิมพ  ใหใชชื่อจังหวัดตามดวยจุดคู (Colon) สําหรับหนังสือบางเลมท่ีมีชื่อ
สถานที่พิมพหลายแหงใหใชชื่อแรกเพียงแหงเดียว เชน  

         London : พระนคร :  

        หรือถาการระบุชื่อจังหวัดเพียงอยางเดียว ยังไมสามารถแสดงสถานที่พิมพไดชัดเจน
พอ ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจากมีจังหวัดชื่อเดียวกันหลายแหง ก็ใหระบุชื่อรัฐ หรือประเทศตอทาย โดยใหค่ันดวย
เครื่องหมายจุลภาค เชน 

           Glencee Illinois : 

         Garden City, N.Y. : 

          - สํานักพิมพ  ใหใชชื่อสํานักพิมพตามดวยจุลภาค สําหรับหนังสือภาษาไทยถาไมปรากฏ
ชื่อสํานักพิมพก็ใหใชชื่อโรงพิมพแทนได เชน  

     โอเดียนสโตร, โรงพิมพกรมสารบรรณทหารเรือ, Cambridge University Press,   

       หรือถาไมปรากฏสถานที่พิมพหลังสํานักพิมพใหใชคํายอ “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏที่) หรือ 

“n.p.” (no place) ระบุไวใหทราบแทน 

         - ปพิมพ  ใหใชปลิขสิทธิ์ (Copyright date) ตามดวยมหัพภาค ไมใชปพิมพซ้ํา 
(Reprinted) หรือถามีการแกไขเปลี่ยนแปลง (edition หรือ revisions) ก็ใหใชปพิมพแกไขครั้งหลังสุด หรือถาไม
ปรากฏปพิมพใหใชคํายอ “ม.ป.ป.” (ไมปรากฏปพิมพ) หรือ “n.d.” (no date)  

           - เลมที่  ถาเปนหนังสือชุดท่ีมีหลายเลม และไดนํามาใชอางอิงเพียงบางเลมก็ใหระบุ
เฉพาะเลมท่ีใช เชน เลม ๑ (หรือ Vol.I.) เลม ๑ - ๓ (หรือ Vol. I – III)  คือใชเลม ๑, ๒ และ ๓ หรือเลม ๑, ๓ 

(หรือ Vol. I, III) คือใชเลม ๑ และ เลม ๓ เปนตน 
           - จํานวนหนา  ตามปกติแลว จะไมนิยมแสดงจํานวนหนาของเอกสาร 

   ๕.๒  บทความในหนังสือ  สําหรับหนังสือซึ่งรวบรวมบทความ หรือเรื่องของผูแตงไวหลายคน ถา
ตองการแสดงบรรณานุกรมเฉพาะบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหนังสือน้ัน ใหลงรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือผูแตงบทความ เครื่องหมายมหัพภาค ช่ือเรื่องของบทความ เครื่องหมายจุลภาคภายในเครื่องหมาย
อัญประกาศ  ช่ือผูรวบรวมและรายละเอียดอื่นๆ ของหนังสือ และเลขหนาของบทความนั้นในหนังสือดังกลาว 



 

 

๓๓ 

ตัวอยาง 
Mosel, James N. “Thai Administrative Behavior,” in William J. Stiffin. (ed.) Toward a  

        Comparative Study of Public Administration.  Bloomington : Indiana University, 1957.  

        P. 273-331. 
    ๕.๓  บทความในวารสาร (Periodical)  ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ช่ือผูแตงบทความตามดวยมหัพภาค ช่ือของบทความตามดวยจุลภาค ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ช่ือวารสาร
ขีดเสนใตตามดวยจุลภาค ปท่ีพิมพ โดยจะบอกฉบับที่ (Volume) ดวยก็ได เดือนและปภายในวงเล็บตามดวย
จุลภาค หนา 
ตัวอยาง   

ชุบ  กาญจนประกร. “หัวหนางาน,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร, ปท่ี ๒ ฉบับที่ ๒  (ตุลาคม ๒๕๐๔),  

         หนา ๒๒๐ - ๒๕๒. 

หรือ 
Fukudone, Vice-Admiral Shigeru. “Hawaii Operation.” United States Naval Institute Proceedings.   
         Vol.81 No.12 (December 1955), p.1315-1330. 

     - สําหรับหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห ไมตองระบุปท่ี ฉบับที่ ใหระบุเพียงวัน เดือน ป และ 
หนาเทาน้ัน เชน 

ประหยัด ศ.นาคะนาท, “สามัญสํานึก.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. ๑๕ มกราคม ๒๕๑๔,  หนา ๑๖. 

หรือ 
“Negro Education.”  New York Times, October 24, 1948, Sec.4, p.6. 

    ๕.๔  ขอความจากสารานุกรมหรือเอกสารอางอิง  ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ช่ือผูแตง (ถาทราบ) ช่ือเรื่อง ช่ือหนังสืออางอิง ปท่ีพิมพ เลมที่ และหนา  

ตัวอยาง 
Brodie, Bernard. “Sea Power,” Encyclopedia Britannica. p. 249-251. 

Van Braun Werner “Who’s Who in American 1958 – 1959, 1958, p.2856. 

    ๕.๕  เอกสารทางราชการ การลงรายละเอียดใหถือหลักการทั่วไป ตามที่กลาวมาแลว เชน 

กองทัพเรือ. ขอบังคับทหารเรือท่ี ๒ การปกครองบังคับบัญชาทหารเรือ, ๒๔๙๐. 

“ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”, ราชกิจจานุเบกษา, เลม ๗๒ ตอนที่ ๑๗ (มกราคม ๒๕๑๒). 

    ๕.๖  เอกสารที่ยังไมไดจัดพิมพ เชน 

Lussey, Michael. “Forms of Naval Warfare”, Unpublished Lecture, U.S. Naval War College,  
         Newport, R.I., August 30, 1954. 
Smith, John D.“The Battle of Cape Matapan,” Unpublished Research Paper, United States  
         Naval Academy, 1955. 
ชัยกร วิชัยลักษณ, นาวาตรี. “การพัฒนาขวัญของทหารเรือ” เอกสารวิจัยโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, ๒๕๑๕.   



 

 

๓๔ 

    ๕.๗  การสัมภาษณ ใหระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง และ วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ เชน   

สัมภาษณ นาวาเอก นาวี รักเกียรติ, ผูอํานวยการ กอง ......................., ๙ เมษายน ๒๕๔๗. 
 

 
ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย 
จํารูญ  วีณะคุปต, พลตร,ี ประมุขศิลป, พระนคร : โอเดียนการพิมพ, ๒๔๘๓. 

มาลัย  หุวะนันทน และ บุญชนะ  อัตถากร. การจัดองคการและวิธีปฎิบัติงาน. พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม,   
          ๒๕๐๐. 

 

วารสารภาษาไทย 
ถนอม  กิตติขจร, พลเอก. “การใชอํานาจในการบริหารราชการ,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร, ปท่ี ๒ ฉบับที่ ๔  

         (เมษายน ๒๕๐๕), หนา ๒๙๘–๖๑๗. 

เอกชัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา, พลเรือตรี. “ผูนําตามคติจีน/ไทย,” นาวิกศาสตร, ปท่ี ๕๔ เลม ๒  (กุมภาพันธ  
         ๒๕๑๔), หนา ๕๗ – ๖๘. 

 

เอกสารทางราชการ 
กลาโหม, กระทรวง. คําสั่ง (ชี้แจง) ท่ี ๑/๕๘๑ เรื่องการคาดกระบี.่ ๙ มกราคม ๒๕๐๗. 

กองทัพเรือ. ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการปฏิบัติในเวลาเตรียมพรอม. ๓ มิถุนายน ๒๕๐๘. 

“พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม,” ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๗๗ ตอนที่ ๑๙  

      (มีนาคม ๒๕๐๓).  

สารบรรณทหารเรือ. กรม, บันทึกขอความที ่กห ๐๓๔๘/๗๕๒๖ เรื่อง การใชสารบัญระเบียบขอบังคับ กห. และ ทร.  
         ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐. 

 

หนังสือภาษาอังกฤษ 
Laird, Donald. and Laird, Eleanor C. The New Psychology for Leadership.  

       New York : McGraw Hill, 1956. 

Sokolovski, V.D.(ed.) Soviet Military Strategy, trans. Herbert S.  Dinerstein, Leon Goure, and         

Thomas W. Wolf. Englewood Cliff, New Jersey : Prentice – Hall, 1963. 



 

 

๓๕ 

วารสารภาษาอังกฤษ 
Rogers, U.S.N. Commander Robert B. “Trends in Soviet Naval Strategy,” U.S. Naval War  

           College Review, Vol. XXI No. 11 (February 1969), p. 13 – 29. 

Stewart, M.C.,A.F.C.,Major Oliver. “Floats and Boats for the Navy,” Vol.  III No. 1 (January  

         1949), p.15 – 16. 

Wheeler, U.S.N.R. (Retired), Commander Stanley A. “The Lost Merchant Fleet of Japan,” United  

                States Naval Institute Proceedings,   Vol. 82, No. 13  (December 1956), p.1295 – 1300. 
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สวนอื่นๆ  
 

สวนน้ีคือประวัติของผูทําการวิจัยหรือคณะวิจัย ซึ่งจะแสดงไวในสวนทายสุด ไดแก ตําแหนงหนาท่ีใน
ปจจุบัน วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในอดีต ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อใหผูอานไดรูจักผูวิจัยหรือคณะวิจัย
มากยิ่งขึ้น และยังเปนการสรางความนาเชื่อถือในผลงานวิจัยท่ีไดจัดทําขึ้นน้ีดวย 

การรักษาความปลอดภัย  

 งานวิจัยสวนบุคคล อาจเปนงานที่เกี่ยวของกับความลับของทางราชการ ดังน้ันผูวิจัยจะตองพึงระลึกถึง 
การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการอยูเสมอ นอกจากน้ียังหมายรวมถึง การรักษา
ความลับในการดําเนินงานขั้นตางๆ เชน การจัดทําเอกสาร การแจกจาย การเก็บรักษา และการทําลายเอกสารวิจัยท่ี
เปนความลับ เปนตน ซึ่งใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ซึ่ง
โดยท่ัวไปจะขึ้นอยูกับชั้นความลับของขอมูลท่ีนํามาใชเปนหลัก หรือขึ้นอยูกับขอความที่ผูวิจัยไดเขียนขึ้นมา และ
พิจารณาวาควรจะกําหนดชั้นความลับในระดับใด ท้ังน้ีจะตองไมตํ่ากวาชั้นความลับของขอมูลท่ีถูกนํามาใช ตาม
ระเบียบฯ กําหนดไว ๔ ประเภท คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ และปกปด (ปจจุบันไมใชแลว) 
 



 

ผนวก ก 
ขั้นตอนการจัดทําเอกสารวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ   ๑.  ขั้นตอนดังกลาวหนวยรับผิดชอบสามารถพิจารณาปรับแตงไดตามความเหมาะสม 

     ๒.  ในการจัดทําเอกสารประจําภาค หลักสูตร วทร. ใหใชขั้นตอนดังกลาว โดยสามารถ  
                   ประยุกตใชไดตามความเหมาะสม 

     ๓.  การจัดทํา Conceptual Paper และ Full Proposal ใหใชตามรูปแบบที่กําหนดไวในเอกสารนี้ 
                   เทาน้ัน 

     ๔.  คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย ปกติประกอบดวยกรรมการจํานวน ๓ นาย 

     ๕.  อาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ จํานวน ๑ นาย เลือกโดยอิสระตามคุณสมบัติท่ีกําหนดให 
 

ศึกษาทฤษฎีการวิจัย 

จัดทํา Conceptual Paper อาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ 

จัดทํา Full Proposal 

จัดทําเอกสารวิจยั 

สงเอกสารวิจัย 

ตรวจใหคะแนนเอกสาร 

แถลงผลงาน 

ปรับปรุง/แกไข 

ไมผาน 

ไมผาน 

คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย 



 

ผนวก ข 
แบบฟอรมคําขออนุมัติเรียบเรียงเอกสารวิจัย 

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
คําขออนุมัติ แนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper) 

(หัวกระดาษพิมพอักษรดวยตวัหนา ไมขีดเสนใต ขนาด ๒๐ pt แบบอักษร “ DilleniaUPC”) 
เสนอ รร.สธ.ทร.สรส.                 (แบบอักษร “ DilleniaUPC”พิมพอักษรธรรมดา ขนาด ๑๖ pt) 

 กระผมขออนุมัติเขียนเอกสารวจิัยเรื่อง.................................................................................................. 
..........................................................................................ตามแนวทางในการพิจารณา Conceptual Paper ท่ีได
แนบเสนอมาดวยแลว โดยขอให…………………………………………….......เปนอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ 

     (ลงชื่อ)……………………………………นทน.รร.สธ.ทร.สรส. 
               (......................................................) 
                   ………./………../……….  
เสนอ     อาจารยท่ีปรึกษาฯ 
 เพื่อกรุณาพิจารณา 
     (ลงชื่อ)………………………………………………..  

                   ผบ.รร.สธ.ทร.สรส. (หรือผูทําการแทน) 

                         ………./………../……….  
เสนอ     คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย 

 พิจารณาแลวเห็นดวยกับแนวทางการจัดทํา Conceptual Paper และยินดีรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาในการ
เขียนเอกสารวิจัยเรื่องดังกลาว ใหกับ…………………………………………………………………… 

     (ลงชื่อ)……………………………...............อาจารยท่ีปรึกษาฯ 
                (......................................................) 
                  ตําแหนง………………………………….... 
                    ………./………../……….  

เสนอ  ……(ยศ ชื่อ สกุล ของ นทน.ผูขออนุมัติเขียนเอกสารวจิัย)..... 
   พิจารณาแลว     อนุมัติใหจัดทํา Full Proposal ได          ปรับปรุงแกไข      

     (ลงชื่อ)……………………................... ประธานคณะกรรมการฯ 
              (....................................................) 
                   ………./………../……….  
        (ลงชื่อ)……………………................... กรรมการฯ  
              (....................................................) 
                   ………./………../……….  
        (ลงชื่อ)……………………................... กรรมการฯ  
              (....................................................) 
                   ………./………../………. 

หลักสูตร วทร. พิจารณาปรับใชตามความเหมาะสม 

๑ น้ิวจากขอบบน 

๐.๗๕ น้ิวจากขอบขวา 

๑ น้ิวจากขอบลาง 

๑.๕ น้ิวจากขอบซาย 



 

 

๓๘ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
แนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper) 

(หัวกระดาษพิมพอักษรดวยตวัหนา แบบอักษร “ DilleniaUPC” ขนาด ๒๐ pt) 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
๑.  หัวขอเรื่อง         (หัวขอใหญ ตัวหนา ขีดเสนใต แบบอักษร “ DilleniaUPC” ขนาด ๑๖) 
(๑ เคาะ Enter) 
๒.  เหตุผลของการทําวิจัย 

 ๒.๑  ความสําคัญของเรื่องที่ทํา  (เริ่มพิมพลําดับหัวขอตําแหนงตรงกับชื่อหัวขอขางบน) 
        ( เขียนอธิบายถึงความสาํคัญของเรื่องที่ทําท่ีมีตอหนวยหรือองคกรที่เกี่ยวของวาเปนอยางไรบาง ) โดย 
                      ใหเริ่มพิมพขอความที่ตําแหนงตรงกับชื่อหัวขอขางบน 
 
 
 
 ๒.๒  ประเด็นปญหา            (หัวขอรอง ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 
        ( เขียนอธิบายถึงประเด็นปญหาที่มีตอหนวยหรือองคกรที่เกี่ยวของวาเปนอยางไร และมีองคประกอบ
อะไรบาง ) 
 
 
 

๓.  

 
 
 

๔.  

 
 

 

 

๑ น้ิวจากขอบบน 

๐.๗๕ น้ิวจากขอบขวา 

๑.๕ น้ิวจากขอบซาย 

) 

เวนระยะ ๒ เคาะ Space bar 
(๑ เคาะ Enter

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ( เขียนอธิบายถึงวิธีดําเนินการวิจัยท่ีจะใชในการวิจัยตามรูปแบบที่ไดศึกษามาแลว ) 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ( เขียนอธิบายถึงประโยชนท่ีจะไดรับโดยตรงตามหลักการที่ไดศึกษามาแลว ) 

(๑ เคาะ Enter) 

) 
(๑ เคาะ Enter

  
                          (ลงชื่อ)........................................ นทน.รร.สธ.ทร.สรส. 
                                   (........................................) 
                                   ………./………../……….  
หมายเหต ุ ดูตัวอยางการเขียน Conceptual Paper  หนาถัดไป 
 

๑ น้ิวจากขอบลาง 



 

 

๓๙ 

ตัวอยางการเขียนแนวความคิดการทําวิจัย  
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

แนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper) 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
๑.  หัวขอเรื่อง  การติดต้ังอุปกรณคนหาและติดตามเปาดวยแสงอินฟราเรดใหกับเรือของ ทร. 
 
๒.  เหตุผลของการทําวิจัย 
  ๒.๑  ความสําคัญของเรื่องที่ทํา 
        การปฏิบัติการทางเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณท่ีกําลังเผชิญกับปญหาภัยคุกคามน้ัน การคนหา
และติดตามเปานับวามีความสําคัญอยางยิ่ง และสามารถสงผลกระทบตอความสําเร็จในภารกิจและความปลอดภัย
ของหนวยไดโดยตรง ท้ังน้ีเรดารถือวาเปนอุปกรณหลักท่ีใชในการคนหาและติดตามเปาเพ่ือสงขอมูลใหกับระบบ
อํานวยการรบ และระบบควบคุมการยิงของเรือ อยางไรก็ตามพบวาหนวยเรือมักจะประสบปญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบเรดารซึ่งจะลดต่ําลงตามอายุการใชงาน การบํารุงรักษา และจากปจจัยแวดลอม
อื่นๆ ทําใหการพิสูจนทราบเปาและติดตามเปาขาดความรวดเร็ว และขาดความแมนยํา ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติการ
ทางเรือมีอัตราเสี่ยงมากย่ิงขึ้น ดังน้ันหากไดมีการพิจารณานําเอาอุปกรณประเภทอื่นๆ มาชวยเสริมการทํางานของ
ระบบเรดาร อาทิเชน ระบบคนหาและติดตามเปาดวยแสงอินฟราเรด (IRST : Infrared Search and Tracking 

System)  ติดต้ังใหกับเรือของ ทร. จะสามารถชวยแกปญหาดังกลาวได 
  ๒.๒  ประเด็นปญหา 
        ๒.๒.๑  ปจจุบันเรือตางๆ ประสบปญหาการคนหาและติดตามเปาดวยเราดาร อันเน่ืองมาจาก
สภาพแวดลอม ไดแก คลื่นลม และอากาศ รวมทั้งลักษณะการบินเขาหาของอากาศยานที่บินในระดับต่ําและใช
ความเร็วสูง ทําใหมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเรดาร และยากตอการตรวจจับและพิสูจนทราบเปา  
        ๒.๒.๒   เรือของ ทร. ไดรับการติดต้ังเรดารเปนอุปกรณหลักในการตรวจจับและพิสูจนทราบเปา  
อยางไรก็ตามหากสามารถนําอุปกรณอื่นท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวามาใชเสริมหรือทดแทน จะสามารถลดขอจํากัดของ
เรดารลงไดในบางลักษณะและชวยแกปญหาดังกลาวได   

  ๒.๒.๓  ปจจุบันอุปกรณ IRST ไดรับการยอมรับและถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางในเรือรบของชาติ
ตางๆ ซึ่งอุปกรณดังกลาวไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเรดารตามที่กลาว
ขางตน  โดยสามารถใชคนหาและชี้เปาใหกับระบบอาวุธปองกันตนเองของเรือ และใชในการคนหาและพิสูจนทราบ
เปาในเวลากลางคืน หรือในทัศนะวิสัยตํ่าได มีเทคโนโลยีในการผลิตที่กาวหนาและทันสมัย  มีคุณภาพและความ
นาเชื่อถือในการใชงานสูง 
 
 

เวนระยะ ๒ เคาะ Space Bar จากเลขหัวขอหรือช่ือหัวขอ 



 

 

๔๐ 

๓.  วิธีดําเนินการวิจัย 
    ดําเนินการวิจัยเชิงพรรณนา และศึกษาวิเคราะหโดยการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากตํารา เอกสารทางราชการ และ
คูมือตางๆ แลวเปรียบเทียบกับหลักการและเหตุผล เพื่อนําไปสูผลการวิจัย และขอยุติ รวมทั้งขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

๔.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

     ทําใหไดทราบถึงคุณลักษณะของอุปกรณ IRST ท่ีเหมาะสมกับการใชงานตามภารกิจและสภาวะแวดลอมในบริเวณ
พื้นท่ีปฏิบัติการของ ทร.  และประเภท/ชั้นของเรือท่ีสมควรไดรับการพิจารณาติดต้ังอุปกรณ IRST รวมทั้งแนวทางการ
ดําเนินการติดต้ัง และการเตรียมความพรอมดานตางๆ 
  
      ลงชื่อ.............................................นทน.รร.สธ.ทร.สรส. 
                                  (........................................) 

                                 ………./………../……….  
 
 
 
 
 
 



 

ผนวก ค 
แบบฟอรมคําขออนุมัติเรียบเรียงเอกสารวิจัย 

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
คําขออนุมัติ โครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) 

(๑ เคาะ Enter) 
เสนอ อาจารยท่ีปรึกษาฯ 

 ตามที่ไดกรุณาอนุมัติแนวความคิดการทําวิจัย เรื่อง  
                                               ของกระผม และใหจัดทําโครงเรื่องวิจัยได น้ัน บัดน้ีกระผมไดจัดทํา
โครงเรื่องวิจัยดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาโดยมีเอกสารที่แนบมาดวยดังน้ี 

๑. โครงเรื่องวิจยั (Full Proposal) 
๒. สําเนาอนุมัติแนวความคิดการทําวิจัย (Conceptual Paper) 
๓. ประวัติยออาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ 

๔. ประวัติยอของกระผม 

     (ลงชื่อ)……………………………………นทน.รร.สธ.ทร.สรส. 
               (......................................................) 
                    ………./………../……….  
เสนอ     คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย  
 พิจารณาแลวเหน็ดวยกับโครงเรื่องวิจยั ท่ี....................................................เสนอ 
     (ลงชื่อ)………………………………….อาจารยท่ีปรึกษาฯ 
               (......................................................) 
                    ………./………../……….  
เสนอ      ยศ  ชื่อ  สกุล  ผูทําวิจัย 
   พิจารณาแลว      อนุมัติใหเสนอตนฉบับเอกสารวิจัยได           
                                    ปรับปรุงแกไข      

     (ลงชื่อ)……………………................... ประธานคณะกรรมการฯ 
              (....................................................) 
                   ………./………../……….  
        (ลงชื่อ)……………………................... กรรมการฯ  
              (....................................................) 
                   ………./………../……….  
        (ลงชื่อ)……………………................... กรรมการฯ  
              (....................................................) 
                   ………./………../………. 

หลักสูตร วทร. พิจารณาปรับใชตามความเหมาะสม 

ใชการจัดหนากระดาษและการจัดพิมพเชนเดียวกับเอกสารแนวความคิดฯ 



 

 

๔๒ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
โครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
เรื่อง                   (พิมพตัวหนา ขีดเสนใต แบบอักษร “ DilleniaUPC” ขนาด ๑๖ pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
๑.  ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา  
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
๒.  วัตถุประสงคของการวิจยั 
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
๓.  สมมติฐาน 
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
๔.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
๕ ขอบเขตของการวิจัย 
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
๖.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 
 (๑ เคาะ Enter) 
          (ลงชื่อ)...............................................นทน.รร.สธ.ทร.สรส. 
                (..............................................) 
                 ………./………../………. 

ใชการจัดหนากระดาษและการจัดพิมพเชนเดียวกับเอกสารแนวความคิดฯ 



 

 

๔๓ 

โครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) 
เรื่อง (พิมพชื่อเรื่องดวยอกัษรธรรมดา  ขนาด ๑๖ pt จัดตําแหนงกึ่งกลางหนากระดาษ) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
บทที่ ๑  บทนํา   
          ในบทนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เหลาน้ี คือ 
  กลาวนํา (ถามี) 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

วัตถุประสงคของการวิจยั 

สมมติฐาน (ถาไมมีใหระบุวา “สมมติฐาน: ไมมี”) 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  ขอบเขตของการวิจัย 
  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  นิยามศัพทเฉพาะ (ถามี) 
  คํายอ (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 
บทที่ ๒  ปญหาและการศึกษาวิเคราะหปญหา   (ต้ังชื่อใหสอดคลองกับเรื่องทีว่จิัย) 
          ในบทนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เหลาน้ี คือ 
  องคประกอบของปญหา 
  การวิเคราะหปญหา 
  ผลกระทบของปญหา 
(๑ เคาะ Enter) 
บทที่ ๓  ทฤษฎี หลักการ และแนวความคิดที่เกีย่วของ   (ต้ังชื่อใหสอดคลองกบัเรื่องที่วิจัย) 
          ในบทนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เหลาน้ี คือ 
  องคประกอบที่เปนสาเหตุสําคัญที่จะนําไปสูผลการวิจยั 

  สิ่งที่สงัเกตเห็น หรือองคประกอบที่สัมพันธกับองคประกอบในบทที ่๒ 

  วิธีการ รูปแบบ หลักการ ทฤษฎีท่ีควรนํามาประยุกตใช  

  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับทฤษฎ ีวิธีการ  หลักการที่จะนําไปใชในการวิเคราะหปญหา 
  ขอมูล เพ่ือการวเิคราะหปญหาที่จะนําไปสูผลการวิจัย 

(๑ เคาะ Enter) 
บทที่ ๔  การวิเคราะห  วิจัย และผลการวิจัย    (ต้ังชื่อใหสอดคลองกับเรื่องทีว่ิจัย) 
          ในบทนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เหลาน้ี คือ 
  การวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบปญหากับหลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ใชการจัดหนากระดาษและการจัดพิมพเชนเดียวกับเอกสารแนวความคิดฯ 



 

 

๔๔ 

  ทฤษฎี วิธีการ รูปแบบใหมท่ีไดจากการวิจยั และตองการเสนอ 

  ผลการวจิัย ขอยุติ และเหตุผล 

(๑ เคาะ Enter) 
บทที่ ๕  บทสรุป และขอเสนอแนะ    
          ในบทนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เหลาน้ี คือ 
      สรุปผลการวิเคราะหวาไดผลสนับสนุนตามวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับที่กําหนด 

                       ไวครบถวนหรือไม 
      สรุปผลที่ไดจากการวิจัย โดยสรุปจากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที ่๔ 
      ขอเสนอแนะที่เปนของผูวิจัยในวิธีการแกปญหาตาง ๆ 
 
 
หมายเหต ุดูตัวอยางการเขียนโครงเรื่องหนาถัดไป 
 



 

 

๔๕ 

ตัวอยางการเขียนโครงเรื่องวิจัย 
โครงเรื่องวิจัย (Full Proposal) 

เรื่อง  การศึกษาวิเคราะหความม่ันคงดานทะเลอันดามัน และชองแคบมะละกา 
 
 
 
บทที่ ๑  บทนํา 

    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
    วัตถุประสงคของการวิจัย 

    สมมติฐาน 

    วิธีดําเนินการวิจัย  

    ขอบเขตของการวิจัย 

    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
    นิยามศัพท 

 
บทที่ ๒  สภาวะแวดลอมดานทะเลอนัดามัน และชองแคบมะละกา 

    ลักษณะทางภูมิศาสตร        
    ความสําคัญ และประโยชนของทะเลอันดามัน และชองแคบมะละกา 

              ดานการเมืองระหวางประเทศ          
              ดานเศรษฐกิจ 
              ดานการทหาร 
           ดานสังคม 

           ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

    บทบาทมหาอํานาจตอความม่ันคง 
    บทบาทของประเทศผูใชประโยชน 
    ทาที และบทบาทของรัฐชายฝง 
    นโยบายบทบาท และการดําเนินการของไทย 

    ความรวมมือ และพันธกรณีท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 

    ปญหาท่ีเกิดขึ้น 

    สรุปปญหา และผลกระทบตอความมั่นคง 
 
บทที่ ๓  หลักปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงทางทะเลของรัฐชายฝง 

    กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับทะเลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกับเสนทางเดินเรือสากล 

    หลักการ/แนวคิดในการรักษาความมั่นคงในชองแคบระหวางประเทศ 

หัวขอรอง 

หัวขอนําหรือหัวขอริมซาย 



 

 

๔๖ 

    ตัวอยางการดําเนินการของรัฐชายฝง 
        GIBRALTAR 
             HORMUZ 
 
บทที่ ๔  แนวทางในการรกัษาความมั่นคงดานทะเลอันดามนั และชองแคบมะละกา 
      บทบาทของประเทศไทยตอการรักษาความมั่นคงดานตาง ๆ (เนนการทหาร) 
          ระยะสั้น 

          ระยะปานกลาง 
             ระยะยาว 

            บทบาทของกองทัพเรือในการรักษาความมั่นคงดานทะเลอันดามัน และชองแคบมะละกา 
 
บทที่ ๕  บทสรุป   และขอเสนอแนะ 
 



 

ผนวก ง 
แบบฟอรมการจัดทํารูปเลม 

ในการจัดทําเอกสารวิจัยของหลักสูตร สธ.ทร. ไดกําหนดแบบฟอรมการจัดทํารูปเลมไวเปนท่ีแนนอน 
ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยในเอกสารจะมีรายละเอียดตางๆ 
ประกอบดวย 

 ๑. ปกหนา (สีและรูปแบบตามที่ไดรับการแจกจาย หรือท่ีกําหนดให) 
 ๒. แผนรองปกหนา (กระดาษเปลา ๑ แผน ใชค่ันระหวางปกหนาและปกใน) 
 ๓. ปกใน (รูปแบบตามที่กําหนดให) 
 ๔. สาระสังเขป 
 ๕. คํานํา 
 ๖. สารบัญ 
 ๗. สารบัญตาราง (ถามี) 
 ๘. สารบัญภาพ (ถามี) 
 ๙. สารบัญแผนภาพ หรือแผนภูมิ (ถามี) 
 ๑๐. ตัวเรื่อง (บทที่ ๑ – ๕)  
 ๑๑. ภาคผนวก (ถามี) 
 ๑๒. บรรณานุกรม 

 ๑๓. คําขออนุมัติเรียบเรียงเอกสารวิจัย (เรียงลําดับจากโครงเรื่อง ตามดวยแนวความคิดการทําวิจัย) 
 ๑๔. ประวัติยอผูวิจัย 

 ๑๕. บันทึกขอคิดเห็นของผูตรวจ 

 ๑๖. แผนรองปกหลัง (กระดาษเปลา ๑ แผน) 
 ๑๗. ปกหลัง (สีเดียวกับปกหนา) 
 
หมายเหต ุ ๑. การพิมพเอกสาร กําหนดใหท้ังเลมใชแบบอักษรดังน้ี 

-ภาษาไทย ใชแบบอักษร “DilleniaUPC” ขนาด ๑๖ พอยต (pt)  
-ภาษาอังกฤษ ใชแบบอักษร “Times New Roman” ขนาด ๑๑ พอยต (pt) 
-กรณีใชแบบอักษรอื่น จะตองกาํหนดขนาดตัวอักษรใหใกลเคียงกับที่กําหนดใวขางตน (สังเกต

ไดจากเอกสารทีไ่ดทดลองสัง่พมิพไปแลว และนํามาเทียบเคียงดู) ท้ังน้ีเน่ืองจากอักษรแตละแบบมีมาตรฐานขนาด
ไมเทากัน เชน เสนหนา-บาง ตัวอวน-ผอม หรือชองวางระหวางอักษร เปนตน 

  ๒. ดูตัวอยางการจัดรูปเลมในหนาถัดไป 
 



 

 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 

(๑ เคาะ) 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรอื 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ) 

เอกสารวิจัย 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 

(๑ เคาะ) 
(พิมพชื่อเรื่อง ใชตัวอักษรขนาด ๒๐ pt) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ) 
โดย 

(๑ เคาะ) 
พิมพยศ ชื่อ สกุล (เลขที่) ของผูวิจัย 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 

เอกสารนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

รุนที่.....ประจําปการศึกษา........... 
 

ขนาดและรูปแบบ
ไดรับการแจกจาย 

- Font DilleniaUPC

- ขนาด 36 pt พิมพตัวห

- Font Dillenia

- ขนาด 20 pt พิม

๓ ซ.ม.(๑.๒น้ิว) 

ใหยกเวนการใชฟอนตและขนาดตามที่กําหนดหากเปนการพิมพดวยเครื่องพิมพดีดแบบธรรมดา
 ๔๘ 

แบบปกนอก 

ตามที่

 
นา 

UPC 
พตัวหนา 

 



 

 

๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนรองปกหนา 
(กระดาษเปลาคั่นระหวางปกหนาและปกใน) 

 
 
 
 
 
 



 

 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 

(๑ เคาะ) 

[พิมพชื่อเรื่อง] 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 

(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 
โดย 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ) 

[พิมพยศ ชื่อ ชื่อสกุล (เลขที่) ของผูวิจัย] 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 

(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 
(๑ เคาะ) 

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  
รุนที่...... 

ปการศึกษา........ 
 
 
 

๓ ซ.ม.(๑.๒น้ิว) 

- Font Dillenia 
- ขนาด 20 pt พิมพตัวหน
 ๕๐ 

แบบปกใน 

า 



 

 

๕๑ 

สาระสังเขป 
(หัวกระดาษพิมพอักษรดวยตวัหนา ไมขีดเสนใต ขนาด ๒๐ pt แบบอักษร “ DilleniaUPC”) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
  เริ่มขอความ ในสวนน้ีเปนขอความโดยสรุปของการวิจัย ท่ีเรียบเรียงไวอยางกะทัดรัด ชัดเจน ไดใจความ
สมบูรณ ครอบคลุมเรื่องที่วิจัยท้ังหมด มีลักษณะคลายเปนขอสรุป (Conclusion) ท่ีเขียนในลักษณะแนวความคิด 
(Concept) มิใชการยอความ (Summary) และนิยมเขียนเปนตอน ๆ ตอเน่ืองกันไปโดยไมมีหัวขอ เน้ือความจะ
ประกอบดวย ปญหา สมมติฐาน วิธีการรวบรวมและการดําเนินการกับขอมูล ผลการวิจัยและขอเสนอแนะที่ไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ สาระสังเขปควรมีความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ หรือมีจํานวนคําไมเกิน ๒๕๐ คํา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสาระสังเขป 

ก 

-ใหหมายเลขหนาเริ่มที่หนา “ ก ” เสมอ 
-มีระยะหางจากขอบลาง ๑ น้ิว 
-ตําแหนง “ขอบลาง ก่ึงกลางหนากระดาษ” 
-แบบอักษร และขนาดเชนเดียวกับที่ใชในสวนเน้ือเรื่อง 

๑ น้ิวจากขอบบน 

๐.๗๕ น้ิวจากขอบขวา 

๑.๕ น้ิวจากขอบซาย 

½ น้ิว 



 

คํานํา 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
 เริ่มขอความ ในสวนน้ีเปนการกลาวนําของผูวิจัยเกี่ยวกับ วัตถุประสงคหรือมูลเหตุจูงใจที่ทําใหวิจัยเร
อุปสรรคในการทําวิจัย และกลาวขอบคุณผูท่ีไดใหความชวยเหลือ และสนับสนุนในการจัดทําเอกสาร รวมทั้ง
ยอมรับผิดหากปรากฏวามีขอผิดพลาด 
 

 
 
 
 
 

     ยศ และลายมือชื่อ 

                                                         (          ชื่อตัวพิมพ        ) 
         นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนท่ี............. 

          วัน เดือน(คําเต็ม) พ.ศ. (เลขไทย ๔ หลัก) 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ -คํานําไมควรยาวเกิน ๑ หนากระดาษ 
 
 
 
 
 
 

นํา 

การจัดหนาและการจัดพิมพใชรูปแบบเดียวก

ข 

-ใหหมายเลขหนาตอเน่ืองจากสวนกอนหนา 
-แบบอักษร และขนาดเชนเดียวกับที่ใชในสวน
แบบคํา

 ๕๒ 

ือ่งน้ี 
การ

ับสาระสังเขป 

เน้ือเรื่อง 



 

สารบัญ 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
สาระสังเขป  

คํานํา  

สารบัญ  

สารบัญตาราง (ถามี)  
สารบัญภาพ (ถามี)  

สารบัญแผนภาพ/แผนภูมิ (ถามี)  

บทที่                    (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 
๑ บทนํา            (ตัวหน ไมขีดเสนใตา) 

      กลาวนํา 
      ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
      วัตถุประสงคของการวิจัย 
      สมมติฐาน 
      วิธีดําเนินการวิจัย 
      ขอบเขตของการวิจยั 
      ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      นิยามศัพทเฉพาะ (ถามี) 
      คํายอท่ีใช (ถามี) 
 (๑ เคาะ Enter กอนพิมพบทตอไป) 

๒ [พิมพช่ือบท]                (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 
      [พิมพหัวขอนําของบท] 
           [หัวขอรองจากหัวขอนํา] 
  
      [พิมพหัวขอนําของบท] 
  

 ผนวก                       (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 
      ก. [พิมพหัวขอผนวก] 
  
 บรรณานกุรม               (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 

ัญ 

การจัดหนาและการจัดพิมพใชรูปแบบเดีย

X 

-ใหหมายเลขหนาตอเน่ืองจากสวนกอนหนา 
แบบสารบ

 ๕๓ 

( ก ) 
( ข ) 
( ค ) 
( ง ) 

 
 

หนา 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วกับสาระสังเขป 



 

สารบัญตาราง 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
ตารางที ่                        (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 

๑. [พิมพชื่อของตาราง] 
๒. [พิมพชื่อของตาราง] 
๓. [พิมพชื่อของตาราง] 

  

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปจจุบัน จากโปรแกรมประยุกตท่ีใชในการพิมพเอกสารทั่วไป
ภาพ ตาราง แผนภาพ หรือแผนภูมิตางๆ เขาไปในสวนของบทความหรือเน้ือเรื่องไดเลย ดังน้ันการ
หนาจึงอนุโลมใหใสหมายเลขหนาตามปกติท่ีใหไวในตัวบทได โดยไมตองมีตัวอักษรกํากับ (ตามที่แ
เปนการจัดทําแยกหนาไวเฉพาะในสวนของภาพ ตาราง แผนภาพ หรือแผนภูมิ) 
 
 
 

ง 

การจัดหนาและการจัดพิมพใชรูปแ

ต

X 

-ใหหมายเลขหนาตอเน่ืองจากสวนกอนห
แบบสารบัญตารา

 ๕๔ 

หนา 
๑๐ก 

๑๔ข 

๒๐ค 
 

 สามารถใส 
ใหหมายเลข
สดงตัวอยาง

บบเดียวกับสาระสังเขป 

ัวอยาง 

นา 



 

สารบัญภาพ 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
ภาพที่                        (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 

๑. [พิมพชื่อของภาพ] 
๒. [พิมพชื่อของภาพ] 
๓. [พิมพชื่อของภาพ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ 

การจัดหนาและการจัดพิมพใชร

X 

-ใหหมายเลขหนาตอเน่ืองจากสวนกอนหนา
แบบสารบัญภา

 ๕๕ 

หนา 
 

 

 

ูปแบบเดียวกับตาราง 

 



 

 

๕๖ 

สารบัญแผนภาพ/แผนภูมิ 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
แผนภาพ/แผนภูมิ                        (ตัวหนา ไมขีดเสนใต) 

๑. [พิมพชื่อของแผนภาพ/แผนภูมิ] 
๒. [พิมพชื่อของแผนภาพ/แผนภูมิ] 
๓. [พิมพชื่อของแผนภาพ/แผนภูมิ] 

 
 
 
 

การจัดหนาและการจัดพิมพใชรูปแบบเดียวกับตาราง 

X 

-ใหหมายเลขหนาตอเน่ืองจ
หนา 
 

 

 

แบบสารบัญแผนภาพ/แผนภูมิ 

ากสวนกอนหนา 



 

                                          บทที ่[เลขที่ของบท] (ตัวหนา ไมขีดเสนใต ขนาด 

[ชื่อบท] (ชื่อสอดคลองกับสารบัญ ตัวหนา ไมขีดเสนใต ขน
 

                                             (เวนระยะหางจากชือ่บท ๓ ชวงบรรทัด หรือ ๓ เคาะ Ente

 
[ช่ือหัวขอนาํของบทหรือหัวขอริมซาย]..........(ชื่อหัวขอสอดคลองกับสารบัญ ตัวหนา ขีดเสนใต) 
 
(เวนระยะหางจากหัวขอนํา ๑ ชวงบรรทัด หรือ ๑ เคาะ Enter กอนเริ่มพิมพเน้ือความ) 
 [เริ่มพิมพเน้ือความโดยเยื้องยอหนาจากขอบซายเขาไป ½  น้ิว] 
 
 ๑.  [ช่ือหัวขอรอง]  (กํากับดวยลําดับตัวเลขและมหัพภาค พิมพตัวหนา ขีดเสนใต เยื้อ
หัวขอนําเขาไป ½  น้ิว โดยเริ่มพิมพชื่อหัวขอรองที่ระยะ ๒ เคาะ Space Bar จากเลขลําดับหัวขอ 
เน้ือความที่ระยะ ๒ เคาะ Space Bar ถัดจากชื่อหัวขอรอง) 
     ๑.๑  [ชื่อหัวขอยอย]  (กํากับดวยลําดับตัวเลข พิมพตัวอักธรรมดา เริ่มพิมพลําดับททท
ตําแหนงที่ตรงกับชื่อหัวขอรองขางบน โดยเริ่มพิมพชื่อหัวขอยอยท่ีระยะ ๒ เคาะ Space Bar จากเลข
ยอย และเริ่มพิมพเน้ือความที่ระยะ ๒ เคาะ Space Bar ถัดจากชื่อหัวขอยอย) 
  ๑.๑.๑  [ชื่อหัวขอยอยรองถัดไป]  (มีขอกําหนดเชนเดียวกับหัวขอขางตน) 
 
 ๒.  [ช่ือหัวขอรองถัดไป]  (มีขอกําหนดเชนเดียวกับหัวขอขางตน) 
               ๒.๑  [ชื่อหัวขอยอย]  (มีขอกําหนดเชนเดียวกับหัวขอขางตน) 
 
 
(เวนระยะหางจากหัวขอนํากอนหนา ๒ ชวงบรรทัด หรือ ๒ เคาะ Enter เม่ือจะขึ้นหัวขอใหม) 
[ช่ือหัวขอนาํของบทหรือหัวขอริมซายถัดไป]      (ชื่อหัวขอสอดคลองกับสารบญั ตัวหนา ขีดเสนใต)
 
(เวนระยะหางจากหัวขอนํา ๑ ชวงบรรทัด หรือ ๑ เคาะ Enter กอนเริ่มพิมพเน้ือความ) 
 [เริ่มพิมพเน้ือความโดยเยื้องยอหนาจากขอบซายเขาไป ½  น้ิว] 
 ๑.  [ช่ือหัวขอรอง]  (มีขอกําหนดเชนเดียวกับหัวขอขางตน) 
     ๑.๑  [ชื่อหัวขอยอย] (มีขอกําหนดเชนเดียวกับหัวขอขางตน) 
  ๑.๑.๑  [ชื่อหัวขอยอยรองถัดไป]  (มีขอกําหนดเชนเดียวกับหัวขอขางตน) 
 
 

ที่ 
๑ น้ิวจากขอบบน 

๑.๕ น้ิว จากขอบขวา 

๐.๗๕

๑ น้ิวจากขอบลาง 

½ น้ิว 
แบบการจัดพิมพบท

 ๕๗ 

20 pt) 

าด 20 pt) 

r ) 

งยอหนาจาก
และเริ่มพิมพ

ี่หัวขอยอยใน
ลําดับที่หัวขอ

 

 น้ิว จากขอบซาย 



 

 

๕๘ 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
กลาวนํา (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
สมมติฐาน  (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
วิธีดําเนินการวิจัย 
(๑ เคาะ Enter) 

ตัวอยางการจัดพิมพบทที่ ๑ 

-ตําแหนงลําดับเลขหนา 
-หนาแรกของบท,ผนวก,ฯลฯ ไมตองระบุหนา 
-หางจากขอบบน/ขอบขวา ๐.๗๕  น้ิว 
-หนาที่ ๑ เริ่มนับที่หนาแรกของ บทที่ ๑  

½ น้ิว 



 

 

๕๙ 

         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
ขอบเขตการวิจัย 

(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
นิยามศัพทเฉพาะ 
(๑ เคาะ Enter) 
 เปนสิ่งเดียวกันกับคําจํากัดความในการวิจัย ซึ่งจะเปนการใหความหมายเฉพาะแกคําศัพท กลุมคําหรือวลี
ท่ีนํามาใชในการวิจัยน้ีเพื่อสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกันกับผูเขียน เชน (๑) ศัพททางวิชาการ (๒) ศัพทท่ีมี
หลายความหมาย (๓) ศัพทท่ีมีความหมายไมแนนอน (๔) คําวลียาว ๆ ซึ่งตามที่กลาวมาน้ีครอบคลุมถึงนิยามศัพท
เชิงปฏิบัติการ นิยามศัพทเชิงมโนทัศน นิยามศัพทตามทฤษฎี ฯลฯ โดยที่จะนําลงไวเฉพาะศัพทท่ีนํามาใชในเอกสาร
วิจัยสวนบุคคลที่นักศึกษาจะเขียนขึ้นเทาน้ัน...... 

(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
คํายอ  (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 
 
 
 
 

ร
กลาวโดยสรุปเน้ือหาของบทที่ ๑ สวนใหญก็คือรายละเอียดของโครงเรื่องวิจัยท่ีไดรับกา
อนุมัติใหทําวิจัยน่ันเอง 



 

 

๖๐ 

บทที่ ๒ 
ชื่อบท (ที่เกี่ยวเนื่องกับปญหาและการวิเคราะหปญหา) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
กลาวนํา (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของบทหรือหัวขอริมซาย (สอดคลองกับหัวขอท่ีระบุในสารบัญ) 
(๑ เคาะ Enter) 
 
 
 ในบทนี้เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของหรือเปนองคประกอบของปญหาทั้งมวล โดยจะตองมีการ
วิเคราะหขอมูลดังกลาวโดยละเอียดเพื่อชี้ใหเห็นถึงประเด็นปญหาที่แทจริงไดอยางชัดเจน ซึ่งก็คือปญหาตางๆ ท่ี
ทานตองการหาคําตอบจากการวิจัย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นท่ีจะตองหาแนวทางหรือมาตรการเพื่อแกไขปญหานั้น
ตอไป 
 ในตอนทายของบทใหสรุปประเด็นปญหาสําคัญๆ ท่ีไดจากการวิเคราะหแลวน้ัน ใหกะทัดรัดชัดเจน เพื่อ
จะไดนําปญหาเหลาน้ี รวมกับทฤษฎี หลักการ และหรือตัวอยางการดําเนินการของหนวยอื่นท้ังในและนอกประเทศ
ในบทที่ ๓ ไปวิเคราะหหาหนทางแกไข หรือปรับปรุงพัฒนา ในบทที่ ๔ ตอไป 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการจัดพิมพบทที่ ๒ 



 

 

๖๑ 

บทที่ ๓ 
ชื่อบท (ที่เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎี หลักการ และแนวความคิด ที่เกี่ยวของกับการวิจัย) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
กลาวนํา (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของบทหรือหัวขอริมซาย (สอดคลองกับหัวขอท่ีระบุในสารบัญ) 
(๑ เคาะ Enter) 
 
 
 ในบทนี้จะเปนการนําเอาขอเท็จจริงจากเอกสารตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของ เชน หลักการ ทฤษฎี แผน 

โครงการ ระเบียบ คําสั่ง วิทยานิพนธ เอกสารวิจัย ฯลฯ ท่ีตอบสนองตอเรื่องที่วิจัยหรือตอการทดสอบสมมติฐานที่
กําหนดไว โดยจะตองนํามาลงไวอยางถูกวิธี ตามหลักปฏิบัติท่ีไดรับการศึกษามาแลว ซึ่งจะตองมีการอางอิง  
แหลงที่มาของขอมูล เอกสารหลักฐานเหลาน้ันไวอยางชัดเจน และตองระมัดระวังในเรื่องความถูกตองและความ
เชื่อถือไดของขอมูล ดังน้ันจึงควรใชขอมูลท่ีเปนปฐมภูมิ (Primary Source) เปนหลัก เชน ในกรณีท่ีมีการนํา
ขอมูลท่ีไดถูกอางอิงไวในเอกสารเลมใดเลมหน่ึงมาลงไวในบทนี้ ก็ควรคนไปถึงตนฉบับ (ไมควรใชวิธีการอางตอๆ 
กันไปจากเลมน้ัน) ซึ่งจะทําใหมีความถูกตองยิ่งขึ้น ประการสําคัญในการจะนําขอมูลจากวิทยานิพนธ หรือเอกสาร
วิจัยสวนบุคคลเลมใดมาใช ควรตองพิจารณาถึงความถูกตอง และความนาเชื่อถือไดเปนหลัก เน่ืองจากเอกสารบาง
เลมอาจมีสวนที่ไมถูกตองแทรกอยูดวย 
 ในตอนทายของบทควรมีการสรุป ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด และตัวอยางของความสําเร็จที่ไดกลาว
ไวในบทนี้ใหกะทัดรัดชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนําไปวิเคราะหในบทที ่๔  เพื่อการแกปญหาที่ไดสรุปไวในทายบทที ่๒ ตอไป 
 
 
 

ตัวอยางการจัดพิมพบทที่ ๓ 



 

 

๖๒ 

บทที่ ๔ 
ชื่อบท (ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห วิจัย และผลการวิจัย) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
กลาวนํา (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของบทหรือหัวขอริมซาย (สอดคลองกับหัวขอท่ีระบุในสารบัญ) 
(๑ เคาะ Enter) 
 
 
 ในบทนี้จะประกอบดวยขอความและหรือตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร การตีความ และขอสรุปในแตละชวงตอนของแตละประเด็นปญหา โดยควรกลาวถึงไวสั้นๆ ถึงการ
ไดมาซึ่งขอมูล และวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวาเปนไปอยางไร เชน หากใชแบบสอบถาม ควรมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสงเอกสารใหแกใคร เม่ือใด จํานวนเทาใด ไดรับกลับคืนเม่ือใด จํานวนเทาใด เปนตน หรือหากเปน
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณสวนใหญจะเปนรอยแกว ท้ังน้ีถาหากเปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามที่มีตัวแปรหลาย
ตัว ควรแสดงผลเปนตารางขอมูล ซึ่งอาจแสดงเปนจํานวนรายการหรือเปนจํานวนรอยละก็ได สําหรับการวิจัยท่ี
ตองการผลความแนนอนและความเที่ยงตรงสูงมาก ๆ โดยการใชแบบสอบถามเพื่อทําการสุมตัวอยางจะมีคาความ
คลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ดังนั้นจะตองมีการคํานวณคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงไวดวย    ซึ่งอาจตองใช
เวลามาก 

ในสวนของการวิเคราะหขอมูลน้ัน จะเปนการนําเอาขอมูลมาทําการจัดระเบียบ แยกรายการขอมูลใหตรง
กับประเด็นเหตุแหงปญหาตามที่ไดต้ังสมมติฐานไว ซึ่งก็คือการจัดกลุมขอมูลใหสัมพันธกับตัวแปรที่กําหนดไว
น่ันเอง จากน้ันจึงทําการประเมินคาในแตละขอมูลวานาจะมีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือไดเพียงใด แลวจึง
สนธิขอมูลท้ังหมดตามนัยแหงความสัมพันธท่ีไดนั้นๆ วามุงตอการตอบสมมติฐานในแตละประเด็นอยางไร เปน
การสนับสนุน (หรือไมสนับสนุน) สมมติฐานที่ไดต้ังไวหรือไม อยางไร โดยใหปฏิบัติในลักษณะดังกลาวจนครบทุก
ประเด็นปญหาหรือทุกตัวแปร 

สําหรับเน้ือหาในบทนี้จะเขียนเฉพาะการวิเคราะหวิจัยเทาน้ัน อยานําเอาขอเสนอแนะมาเขียนแทรกไว
ดวย (ถามีขอเสนอแนะ ใหนําไปเขียนไวในบทที่ ๕) สําหรับการวิเคราะหนั้นผูวิจัยจะตองทําใจใหเปนกลาง ไมมี

ตัวอยางการจัดพิมพบทที่ ๔ 



 

 

๖๓ 

อคติวาจะตองเปนอยางที่ตนเองเชื่อ ใหใชขอมูลเปนเครื่องตัดสินวา สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด หรือควรจะเปนไปในแนว
ทิศทางใด (เปนเหตุผลเชิงวิชาการ ซ่ึงบางครั้งอาจดูเหมือนวาขัดกับหลักปฏิบัติได) ข้ันตอนนี้ถือเปนความสามารถ
เฉพาะตัวของผูวิจัย ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของเนื้อหาสาระในเอกสารวิจัยสวนบุคคล ท้ังน้ีมีขอสังเกตถึง 
“ความแตกตางระหวางการวิเคราะหขอมูลกับขอเสนอแนะ” คือ ในการวิเคราะหขอมูลน้ันจะไมมีการเสนอความ
คิดเห็นท่ีนอกเหนือไปจากการเขียนถึงรายละเอียดของขอมูลท่ีไดรับ ดังตัวอยางเชน  
 - ลักษณะของการวิเคราะห : ... จากการตรวจสอบแบบสอบถามพบวาครอบครัวที่มีรายไดเกินกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไวน้ัน มีรายไดเสริมนอกเหนือจากการปลูกขาวโพด ไดแก การปลูกหมอน เลี้ยงไหม และเลี้ยงวัว 

 - ลักษณะของขอเสนอแนะ  :  ...ควรใหการฝกอบรมและสงเสริมงานเพ่ือเสริมรายได เชน การปลูก
หมอน เลี้ยงไหม (การทอผาไหม) เพราะปจจุบันมีความตองการเสนไหมมาก เสนไหมที่ผลิตไดในประเทศยังไม
เพียงพอ รวมถึงการที่ประเทศญี่ปุนไดเลิกผลิตเสนไหม เพราะคาแรงสูงมาก ทําใหความตองการเสนไหมมีมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งไมมีปญหาในดานการตลาด การเลี้ยงไหมแตละรุนใชเวลาเลี้ยงไมมากจึงใหผลตอบแทนเร็ว ผลิตผลไมเนาเสีย อีก
ท้ังเปนงานที่สามารถดําเนินการไดในบริเวณที่พักอาศัย 

 ในการสรุปผลการวิเคราะห สามารถแบงสรุปเปนขอๆ ในแตละประเด็นปญหาไดดังน้ี 
 ๑.  (ลอกสมมติฐานที่ไดต้ังไวในประเด็นท่ี ๑)      

     กลาวอธิบายเหตุผลที่ไดจากการวิเคราะห ท่ีตอบประเด็นตามสมมติฐานที่ต้ังไวอยางสั้น ๆ พอใหเขาใจ
วาสนับสนุนประเด็นตามสมมติฐานนั้นอยางไรบาง 
 ๒.  (ลอกสมมติฐานที่ไดต้ังไวในประเด็นท่ี ๒) 

     กลาวอธิบายเหตุผลที่ไดจากการวิเคราะห ท่ีตอบประเด็นตามสมมติฐานที่ต้ังไวอยางสั้น ๆ พอใหเขาใจ
วาสนับสนุนประเด็นตามสมมติฐานนั้นอยางไรบาง 
 
 
หมายเหต ุ สําหรับการวิจัยในลักษณะเพื่อเปนการแกปญหาซึ่งนายทหารนักเรียนของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
นิยมทําวิจัยน้ัน ในบทที่ ๔ น้ี จะเปนการนําเอาองคประกอบที่เกี่ยวของกับปญหาตามที่ไดวิเคราะหและเรียบเรียงไว
ในบทที่ ๒ และองคประกอบที่จะนําไปสูการแกปญหา คือ หลักการ ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเกี่ยวของซึ่งไดเรียบ
เรียงไวใน บทที่ ๓ มาทําการวิเคราะหเพื่อใหไดซึ่งผลของการวิจัยออกมา 
 
 



 

 

๖๔ 

บทที่ ๕ 
บทสรุป 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
สรุปผลที่ไดจากการวิจัย 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ... ซึ่งเปนการอธิบายสรุปผลการวิจัยต้ังแตตนจนจบวาไดผลอยางไร ในทุกแงมุม โดยไมตอง
อางตัวเลข หรือรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ และไมตองเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่กําหนดไว(ถามี) หรืออาจกลาว
ไดวาเปนสรุปผลการวิจัยท่ีสรางความชัดเจนใหกับวัตถุประสงคของการวิจัยในประเด็นตางๆ และประโยชนท่ีคาด
วาจะไดรับ ตามที่ไดระบุไวในบทนํา โดยบทสรุปที่ไดน้ีผูอื่นสามารถนําไปใชอางอิงไดอยางกะทัดรัดในการวิจัยคราว
ตอไป  สําหรับนํ้าหนักความนาเชื่อถือในบทสรุปที่ไดน้ัน สามารถเพ่ิมเติมไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน
ลักษณะการเจาะลึก ตามที่ไดเสนอไวแลวในบทความที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสบการณของผูวิจัยเองในฐานะเปน
ผูปฏิบัติงานใกลชิดและเกี่ยวของโดยตรง  
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
ขอเสนอแนะ (ถามี) 
(๑ เคาะ Enter) 

เริ่มขอความ ในที่น้ีจะเปนการอธิบายเพื่อเสนอแนะวิธีการ แนวทาง และหรือขอสังเกต อันจะชวยให
ผลการวิจัยน้ีบรรลุผลสําเร็จไดจริง (คนละลักษณะกับการเสนอแนะในการเขียนเอกสารการพิจารณาของฝาย
อํานวยการ) สําหรับแนวทางการแกปญหาที่เสนอน้ัน จะตองมีความเปนไปไดสูงในทางปฏิบัติ โดยจะตองมีเหตุผล
ประกอบและมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจน มิใชลักษณะวิธีการ/แนวทางที่เลื่อนลอย หรือเกินขีดความสามารถที่จะ
ปฏิบัติไดอยางมากจนขาดความนาเชื่อถือ หรือไมมีผลในทางปฏิบัติ เชน การเสนอใหซื้อเครื่องบิน AWAC หรือ     

F – 16 จํานวนมาก เพื่อผลในการปองกันประเทศ หรือการเสนอใหต้ังหนวยงานหรือโครงการที่ใชงบประมาณสูงซึ่ง
ไมสามารถเปนท่ียอมรับได เปนตน นอกจากนั้นยังสามารถระบุใหทราบถึงจุดออนของเรื่องที่วิจัย หรือขอบเขตของ
ประเด็นสําคัญที่ควรทําการวิจัยตอไปเพื่อใหผลการวิจัยน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
 

ตัวอยางการจัดพิมพบทที่ ๕ 



 

 

๖๕ 

ผนวก (ลําดับที่ตัวอักษร ก, ข, ...) 
(ชื่อผนวก) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของผนวกหรือหัวขอริมซาย 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของผนวกหรือหัวขอริมซายถัดไป 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
 
 ผนวกมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มความกระจาง ขยายความ สนับสนุนความถูกตอง และหรือความนาเชื่อถือ
ของบทความสําคัญๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหาที่ไดกลาวไวในตัวบท ซึ่งในบางหัวขอผูวิจัยอาจไมสามารถสรุปให
กะทัดรัด ชัดเจนไดอยางเพียงพอ เน่ืองจากมีรายละเอียดคอนขางมาก ดังน้ันจึงไดจัดทําเปนผนวกแยกไวใหศึกษา
เพิ่มเติมตางหาก โดยในภาคผนวกอาจเปนรายละเอียดของหนังสือราชการ หนังสือติดตอขอความรวมมือในการ
วิจัย เอกสารรายละเอียดของการวิจัย กฎระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หลักปฏิบัติ หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ี
เห็นสมควร ซึ่งควรจัดทําใหกะทัดรัดและชัดเจนเชนกัน โดยควรเปนการสรุปเฉพาะขอความสําคัญที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหาหรือขอความที่ตองการขยายความตามที่ปรากฏในตัวบทเทานั้น ไมควรคัดลอกมาทั้งระเบียบ หรือ
คําสั่ง หรือท้ังตัวบทความ (ยกเวนเม่ือเห็นวามีความยาวหนากระดาษไมมากนัก) เพราะจะทําใหเอกสารวิจัยท่ีจัดทํา
ขึ้นน้ันมีความหนาของหนากระดาษที่มากเกินจําเปน และมีขอมูลขยะที่ไมเกี่ยวของรวมอยูดวยมากเกินไป สําหรับ
ขอมูลท่ีสรุปและจัดทําเปนผนวกนั้นควรระบุแหลงที่มาของขอมูลดวยทุกครั้ง เพื่อเปนการยืนยันความถูกตองและ
เพิ่มความนาเชื่อถือ ท้ังน้ีในการจัดทําผนวกมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังน้ี 
 ๑.  การใหหมายเลขกํากับผนวก ใหใชตัวอักษรภาษาไทย และเริ่มท่ีผนวก ก, ข, ค,....ตามลําดับ  

 ๒.  การใหหมายเลขหนากํากับผนวก ใหวางตําแหนงไวท่ี “ขอบลางและจัดกึ่งกลางหนากระดาษ” ใช
รูปแบบ “ก-๑, ก-๒, ...หรือ ข-๑, ข-๒, ...” และใชชนิดแบบตัวอักษรและขนาดอักษรเชนเดียวกับตัวเรื่อง ซึ่ง
หมายถึง “หนาท่ี ๑ หรือ ๒ ของผนวก ก, หรือ ผนวก ข” เปนตน 

ใชรูปแบบเชนเดียวกับแบบการจัดพิมพบทที่ 

-ลําดับเลขหนานับตอจากสวนกอนหนา 
-หนาแรกของผนวก,อนุผนวก หรือใบแทรก 
ไมตองระบุหนา 
-หางจากขอบบน/ขอบขวา ๐.๗๕  น้ิว 



 

 

๖๖ 

 ๓.  การใหหมายเลขหนารวมของทั้งเอกสาร ยังคงไวเชนเดิม คือท่ีตําแหนงมุมขวาดานบนของ
หนากระดาษ และเรียงลําดับหนาตอเน่ืองจากสวนกอนหนา 

๔.  กรณีท่ีตองจัดทํา อนุผนวก หรือใบแทรกเพิ่มเติม ก็ใหใชรูปแบบเชนเดียวกันกับการจัดพิมพผนวก 
โดยในหนาสุดทายของผนวกใหพิมพรายการอนุผนวกแสดงไวดวย เชน 

 
“รายการอนุผนวก (ตัวหนา ขีดเสนใต) ถามี 

๑. ......(ชื่ออนุผนวก ๑)...... 
๒. ......(ชื่ออนุผนวก ๒)...... 
๓. ......(ชื่ออนุผนวก ๓)......” 

 

 

ก-๒ 

ลักษณะรูปแบบการใหเลขหนา 



 

 

๖๗ 

อนุผนวก (ลําดับที่ ๑, ๒,...) ของผนวก (ก, ข, ...) 
(ชื่ออนุผนวก) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของอนุผนวกหรือหัวขอริมซาย 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของอนุผนวกหรือหัวขอริมซายถัดไป 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
 
 
 การใหเลขหนากาํกับ มีรูปแบบเชนเดียวกันกับการจัดทําผนวก โดยมีลักษณะเพิ่มเติม เชน “ก-๑-๑, ก-
๑-๒, ...” หมายถึง หนาท่ี ๑, ๒, ...ของ อนุผนวก ๑ ของผนวก ก” 
 
 
 
 
“รายการใบแทรก (ตัวหนา ขีดเสนใต) ถามี ใหแสดงไวในหนาสุดทายของอนุผนวกนั้นๆ 

ก. ......(ชื่อใบแทรก ก.)...... 
ข. ......(ชื่อใบแทรก ข.)...... 
ค. ......(ชื่อใบแทรก ค.)......” 

 
 
 
 

ใชรูปแบบเชนเดียวกับแบบการจัดพิมพผนวก 

-ลําดับเลขหนานับตอจากสวนกอนหนา 
-หนาแรกของอนุผนวกไมตองระบุหนา 
-หางจากขอบบน/ขอบขวา ๐.๗๕  น้ิว 



 

 

๖๘ 

ใบแทรก (ก, ข, ...) ของอนุผนวก(๑, ๒,...) ของผนวก(ก, ข, ...) 
(ชื่อใบแทรก) 

(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของใบแทรกหรือหัวขอริมซาย 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หัวขอนําของใบแทรกหรือหัวขอริมซายถัดไป 
(๑ เคาะ Enter) 
         เริ่มขอความ 
 
 
 
 
 การใหลําดับที่ของใบแทรกใหใชตัวอักษรภาษาไทยเรียงจาก ก, ข, ....ตามลําดับ และมีรูปแบบการจัดทํา
อื่นๆ เชนเดียวกับการจัดทําผนวก หรืออนุผนวก โดยมีลักษณะการใหเลขหนาเพิ่มเติมดังน้ี เชน “ก-๑-ก-๑,     
ก-๑-ก-๒, ...” หมายถึง หนาท่ี ๑, ๒, ...ของ ใบแทรก ก ของอนุผนวก ๑ ของผนวก ก” 
 
 
 
 
 

ใชรูปแบบเชนเดียวกับแบบการจัดพิมพผนวก 

-ลําดับเลขหนานับตอจากสวนกอนหนา 
-หนาแรกของใบแทรก ไมตองระบุหนา 
-หางจากขอบบน/ขอบขวา ๐.๗๕  น้ิว 



 

 

๖๙ 

ใชรูปแบบเชนเดียวกับแบบการจัดพิมพบทที่ 

-ลําดับเลขหนานับตอจากสวนกอนหนา 
-หนาแรกไมตองระบุหนา 
-หางจากขอบบน/ขอบขวา ๐.๗๕  น้ิว 

บรรณานุกรม 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
(๑ เคาะ Enter) 
(๑ เคาะ Enter) 
หนังสือ  (ตัวหนา ขีดเสนใต) (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 
 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 

 
 
(๑ เคาะ Enter) 
วารสาร (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 
 
 
(๑ เคาะ Enter) 
กฎหมายหรือประกาศของทางราชการ (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 

 
 
(๑ เคาะ Enter) 
หนังสือราชการ (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 

 
 
(๑ เคาะ Enter) 

½ น้ิว 



 

 

๗๐ 

วิทยานิพนธและเอกสารวิจัยสวนบุคคล (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 

 
 
(๑ เคาะ Enter) 
เอกสารประกอบการศึกษา (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 

 
 
(๑ เคาะ Enter) 
เอกสารที่ยังไมไดจัดพิมพ (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 

 
 
(๑ เคาะ Enter) 
คําสัมภาษณหรือคําบรรยาย (ถามี) 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องแรก 

 
เริ่มรายชื่อเอกสารเรื่องที่ถัดไป 

 
 
(๑ เคาะ Enter) 
เอกสารตางประเทศ (ถามี) 
 - ใหเรียงหัวขอเอกสารตามตัวอยางของเอกสารภาษาไทย (หัวขอใดไมมีใหขามไป) 
 
 
 



 

 

๗๑ 

ประวัติยอผูวิจัย 
(๑ เคาะ Enter ของขนาดอักษร 16 pt) 
ช่ือ .................................................................................................................................... 
 
วัน/เดือน/ปเกิด .......................................................................................................................... 
 
ประวัติการศึกษา
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
 
ประวัติตําแหนงการทํางาน
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
  
 .................................................................................................................................... 
 
ตําแหนงปจจุบัน
 .................................................................................................................................... 
    
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๒ 

บันทึกขอคิดเห็นของผูตรวจ 
(คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย) 

 
วัน เดือน ป รายการ ขอคิดเห็น หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 



 

 

๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนรองปกหลัง 

(กระดาษเปลาคั่นระหวางเอกสารกับปกหลัง) 

 



 

 

๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกหลัง 

(ชนิดกระดาษและสีเชนเดียวกับปกหนา) 

 


