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ค ำน ำ 
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บทท่ี 1 
 บทน า  
 
 วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ถือเป็นผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             
ที่หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาจัดท าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  ซึ่งวิทยานิพนธ์มีความ
แตกต่างจากการค้นคว้าอิสระกล่าวคือ วิทยานิพนธ์เป็นงานที่มีคุณภาพมีความเข้มข้นทางวิชาการสูงกว่า       
การค้นคว้าอิสระซึ่งนักศึกษาจะเลือกท าแบบใดนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เวลา งบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาถือเป็นนักวิจัยเพ่ือศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาวิชาที่ตนศึกษา                  
ดังนั้นควรค านึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยด้วยซึ่งสภาวิจัยแห่งชาติได้ก าหนดจรรยาบรรณของนักวิจัย                  
(สภาวิจัยแห่งชาติ, 2552) ไว้ดังต่อไปนี้ 

 "นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย               
โดยมีระเบียบวิธี อันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้องระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวความคิด 
มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล  

"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรม             
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิ ชาชีพ
นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน  จรรยาบรรณใน         
การวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัย
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิด กับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบ 
ในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการวางแผน และก าหนดนโยบาย ในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัย ในเรื่องที่จะศึกษา 
และข้ึนอยู่กับคุณธรรม จริยธรรม ของนักวิจัยในการท างานวิจัยด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพ ด้วยสาเหตุใด
ก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสีย ต่อวงวิชาการ และประเทศชาติได้ ด้วยเหตุนี้ สภาวิจัยแห่งชาติจึง
ก าหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศร ีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ในทางวิชาการ และการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อ่ืน มาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ  และอ้างถึงบุคคล 
หรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรง ต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
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2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงาน                
ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจัย                
ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัย ให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา                     
มีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงานระหว่างด าเนินการ 

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้                       
ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความช านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย 
เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด                  
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต                    
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึก มีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร        
และสิ่งแวดล้อม 

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  นักวิจัยต้องไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับ 
และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย นักวิจัยต้อง
มีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือน
ข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปใน                
ทางมิชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผย
ข้อมูล และขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญา
ในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
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บทท่ี 2 
ส่วนประกอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระ 

 
ส่ วนประกอบรู ป เ ล่ มวิ ทย านิ พนธ์  และการค้ นคว้ า อิ ส ระมี ส่ ว นประกอบทั้ ง หมด                                    

3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบท้ายเรื่อง โดยทุกส่วนจะต้องครบถ้วนตามคู่มือ        
การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงก าหนดให้ใช้ดังนี้ 

2.1 ส่วนน า  
ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1.1 ปกนอก (Cover) เป็นปกแข็ง สีกรมท่า พิมพ์ข้อความ ด้วยอักษรสีทอง แบบปั๊มลงบนเนื้อ

กระดาษท้ังปก ก าหนดให้มีสัญลักษณ์และข้อความเรียงตามล าดับจากด้านบนลงด้านล่างดังนี้ 
1) ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2) ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระบุเป็นภาษาไทย 
3) ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระบุเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

โดยชื่อวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากตรา 1 บรรทัด กรณีที่มีความยาวเกินกว่า   1 
บรรทัด บรรทัดถัดไปให้พิมพ์เป็นรูปจั่วกลับหัวทั้งนี้ควรพิจารณาตัดค าให้มีความเหมาะสมด้วย 

4) ชื่อ นามสกุล ผู้ เขียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระบุเป็นภาษาไทย             
ไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม แต่ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือ สมณศักดิ์ ให้ระบุ ไว้โดยใช้อักษรย่อ
หน้าชื่อ ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ 

5) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ให้ระบุเป็นภาษาไทย อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษระหว่างชื่อ
มหาวิทยาลัย 

6) ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
7) ปี พ.ศ. ที่ส่งเล่ม (เลขอารบิค) อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้ระบุปีที่ส าเร็จการศึกษา

โดยไม่ต้องระบุค าว่า พุทธศักราช หรือ พ.ศ. น าหน้า 
8) สันปก พิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ตามด้วยชื่อและนามสกุล

ภาษาไทย (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) และปีที่ส าเร็จการศึกษา จัดระยะห่างจากขอบสันปก รายละเอียด
เพ่ิมเติมในภาคผนวก 

2.1.2 ใบรองปก (Blank..Page) เป็นกระดาษปอนด์สีขาวอย่างหนาคั่น  1 นิ้ ว                
ถัดจากปกนอก และค่ันก่อนปกหลัง 1 แผ่น รวมเป็น 2 แผ่น 

2.1.3 ปกใน (Title Page) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ข้อความเช่นเดียว         
กับปกนอกโดยเพ่ิมข้อความว่า “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” อยู่ถัดจากปี 
พ.ศ. เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด (ดังภาคผนวก ข ตัวอย่างปกใน) 
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2.1.4 หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (Approval Page) ประกอบด้วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย ชื่อปริญญา คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ           
(ดังภาคผนวก ข ตัวอย่างหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ) 

2.1.5 บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการสรุปเนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่
กระชับ ชัดเจน ท าให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายต่อการท าความเข้าใจ  โดย
การเขียนบทคัดย่อที่ดี ควรมีลักษณะเป็นความเรียง ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์  ขอบเขตของ
การศึกษา วิธีด าเนินการ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนกลุ่มที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย
โดยสังเขป และค าส าคัญ การเขียนต้องเขียนให้สั้นที่สุด ไม่ควรเกิน  300 ค า หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
A4 โดยต้องจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถ้าเขียนเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้พิมพ์บทคัดย่อ
เพ่ิมตามภาษาที่ใช้ด้วย นอกจากนี้ต้องมีค าส าคัญซึ่งเป็นค าหลัก หรือข้อความสั้นๆ ที่เป็นจุดส าคัญของ 
เนื้อเรื่องในวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระบุอยู่ใต้บทคัดย่อทั้งของภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
(ข้ึนบรรทัดใหม่) เพ่ือสื่อความหมายในเรื่องที่ศึกษาไม่เกิน 3 ค า (ดังภาคผนวก ข ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อ) 

2.1.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นการเขียนแสดงความขอบคุณ
บุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นแหล่งทุนให้งานส าเร็จไม่เขียนยืดยาว
หรือยกยอมากเกินไป ไม่ควร 1 หน้ากระดาษ A4 ในท้ายกิตติกรรมประกาศให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัย
โดยเยื้องไปทางขวามือของข้อความ (ดังภาคผนวก ข ตัวอย่างหน้ากิตติกรรมประกาศ) 

2.1.7 สารบัญ (Table of Contents) เป็นการแสดงต าแหน่ง และล าดับของหัวข้อเรื่อง
ทั้งหมดที่มีอยู่ในเล่ม พิมพ์ค าว่า “สารบัญ” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ระบุเลขที่บท และชื่อบท พร้อม
หมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอ่ืน ให้เขียนหน้าสารบัญตาม
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (ดังภาคผนวก ข ตัวอย่างหน้าสารบัญ) 

2.1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนแสดงล าดับหน้าของตารางทั้งหมด           
ที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยพิมพ์ค าว่า“สารบัญตาราง”อยู่กลางหน้ากระดาษ                  
(ดังภาคผนวก ข ตัวอย่างหน้าสารบัญตาราง) 

2.1.9 สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของภาพทั้งหมดที่     
มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยพิมพ์ค าว่า“สารบัญภาพ”อยู่กลางหน้ากระดาษ                  
(ดังภาคผนวก ข ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ) 

2.2 ส่วนเนื้อหา 
เนื้อหา หรือเนื้อความของเรื่องให้แบ่งออกเป็นบทอย่างชัดเจน สิ่งส าคัญของเนื้อเรื่องในแต่ละบท

ควรมีการอ้างอิงในเนื้อหาด้วยเสมอ เพ่ือบอกถึงแหล่งที่มาของข้อความที่น าเสนอหรือที่น ามาประกอบใน
เนื้อเรื่องที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ การอ้างอิงนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะเป็นการแสดงหลักฐาน
ประกอบการเขียนส าหรับการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อ                 
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งานเขียนนี้  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่วนเนื้อหาสามารถแบ่งออกเป็น 5 บท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 บทที่ 1 บทน า เป็นเนื้อหาที่ผ่านการน าเสนอเพ่ือพิจารณาโครงร่างมาแล้ว และได้ปรับแก้
ตามแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา เนื้อหาประกอบด้วย 

1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา กล่าวถึงปัญหา ความจ าเป็นความส าคัญ 
แรงจูงใจที่ต้องศึกษา แนวคิดที่ศึกษาน ามาซึ่งประโยชน์อย่างไร ควรมีการอ้างอิงข้อมูล ทฤษฎี หลักการ 
ข้อเท็จจริงสนับสนุนความจ าเป็นที่ต้องศึกษา 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาที่เป็นรูปธรรม สามารถ
ท ด ส อบ ไ ด้ โ ด ย แ ย ก เ ป็ น ข้ อ ๆ  ใ ห้ ชั ด เ จ น  เ พ่ื อ เ ป็ น แ น ว ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ ต ร ง เ ป้ า ห ม า ย                            
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

3) ขอบเขตของการวิจัย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษา เนื่องจากอาจไม่สามารถ
ศึกษาได้ครบถ้วน โดยทั่วไปจะจ ากัดขอบเขตในด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง สภาพแวดล้อม            
เมื่อระบุในขอบเขตแล้วไม่ต้องเขียนในวิธีการด าเนินงานอีก 

4) ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) เป็นข้อมูลความเป็นจริง โดยอาศัยทฤษฎีหลักเกณฑ์ และ
กฎต่างๆ เพ่ือต้องการให้อ่านยอมรับโดยไม่ต้องทดลองพิสูจน์ 

5) สมมติฐานการวิจัย เป็นการตั้งประเด็นความคิด ข้อสันนิษฐานที่ได้ก าหนดหรือคาด
เดาไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่ค าตอบของการศึกษา  

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นประโยชน์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระที่คาดว่าสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม องค์กรหรือ
หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ 

7) กรอบแนวคิดการวิจัย เป็นการก าหนดกรอบของการศึกษาที่มีการระบุตัวแปร          
ที่ศึกษา และตัวแปรตามที่เป็นผลของการศึกษา สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแปรทั้งหมดที่ศึกษา
ว่าเป็นในรูปแบบ และทิศทางใด 

8) นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เป็นการให้ความหมายของค าที่ใช้ในการศึกษาโดย
เป็นการเฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ความหมายระหว่างผู้ศึกษา  และผู้อ่าน                    
ให้เข้าใจตรงกันให้มากที่สุด อาจเป็นค าสั้นๆ ข้อความยาวๆ การเขียนนิยามศัพท์มี 2 ลักษณะ คือ 

ก) การนิยามแบบทั่วไป เป็นการนิยามโดยผู้ศึกษาให้ค านิยามเอง ส าหรับ
อธิบายค าส าคัญของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  

ข) การนิยามบทปฏิบัติการ เป็นการนิยามที่ให้ความหมาย พร้อมบอกวิธีใน    
การวัด ตรวจสอบ สังเกต ฯลฯ ไว้ด้วย 

2.2.2 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวน เอกสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือเป็นการแสดงความรู้รอบรู้ที่เกี่ยวข้องแสดงให้
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เห็นว่าเรื่องผู้เขียนก าลังด าเนินการศึกษานี้มีใครหรือหน่วยงานใดเคยท าการวิจัยหรือศึกษาในแง่มุมต่างๆ 
หรือไม่ ใช้วิธีการอย่างไร และผลงานเหล่านั้นเป็นอย่างไร เนื้อหาประกอบด้วย 

1) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนสนับสนุนที่ผู้ศึกษา จัดวางโครงเรื่องที่เป็นเนื้อหา
สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ศึกษา โดยเรียบเรียงเป็นภาษาเขียน โดยไม่จ าเป็นต้อ งคัดลอก               
ทุกตัวอักษรอาจใช้การอ่านท าความเข้าใจและเรียบเรียงใหม่เป็นส านวนของตนเอง ซึ่งต้องมีการอ้างอิง
ข้อมูลที่สืบค้น การเลือกข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีข้อแนะน าดังนี้ 

ก) เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษามีความทันสมัยและเป็นความรู้ใหม่ 
ข) มีภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ถูกต้องชัดเจน 
ค) มีความน่าเชื่อถือ โดยดูจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้เขียน 

รวมถึงส านักพิมพ์ที่เชื่อถือได้ 
ง) แหล่งศึกษาข้อมูล เช่น ต ารา พจนานุกรม สารานุกรม คู่มือ หนังสือการ

สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ 
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาผลการวิจัยที่ผ่านมาที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้า

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือศึกษาว่ามีผู้ศึกษาไว้แล้วมากน้อยเพียงใด           
ผลเป็นอย่างไร ป้องกันการศึกษาซ้ ากับผู้อ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยออกแบบเครื่องมือ 
วิเคราะห์ผล อภิปรายผล และสรุปผลการศึกษา การเลือกข้อมูลที่ใช้ค้นคว้ามีข้อแนะน า ดังนี้ 

ก) รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
ข) วารสารวิจัย บทความวิจัย 
ค) เอกสารรวบรวม บทคัดย่องานวิจัย หรือปริญญานิพนธ์ 
ง) การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

2.2.3 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการบอกให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการระบุ
ขั้นตอนที่จะศึกษาโดยละเอียด เช่น วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญและ
จ าเป็นที่ใช้ การวางแผน สถานที่ในการด าเนินงานเป็นต้น โดยอาจแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เครื่องมือที่ใช้ ควรเลือกเครื่องมือที่ใช้เหมาะสมกับการด าเนินการวิจัย 
ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง เช่น วัสดุทดลอง เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

เป็นต้น 
ข) เครื่องมือที่ ใช้ในการส ารวจ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสอบถาม                  

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นต้น 
2) วิธีการ โดยอาศัยจะต้องก าหนดวิธีการวิจัยอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

ก) การควบคุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เช่น การวางแผนการทดลองการเลือกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นต้น 
  ข) การควบคุมตัวแปร (ถ้ามี) 
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  (ค) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (ง) การวิเคราะห์ข้อมูลเช่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
  (จ) การแปลผล 

2.2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัย เป็นบทที่อธิบายผลที่ได้รับจากการทดลอง หรือผลที่ได้จากการศึกษา
โดยแสดงเป็นตาราง ภาพประกอบ แผนภูมิ เป็นต้น เพ่ือช่วยให้เข้าใจง่าย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ระบุ แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปในรูปแบบตาราง หรือรายงานผลการค้นคว้าทดลอง หรือ
การศึกษาตามล าดับขั้นตอน รายงานผลการค้นคว้าทดลองหรือศึกษาตามล าดับขั้นตอน เป็นการตอบว่า 
สมมุมติฐานที่ได้ตั้งขึ้นนั้นมีหลักฐานที่จะสนับสนุน หรือ หักล้าง ประการใด เพ่ือสรุปว่าจะยอมรับ
สมมุติฐานที่ตั้งขึ้น หรือไม่ในการสรุปนี้ผู้เขียนจะต้องอ้างอิง ทฤษฎี และผลการวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง              
มาประกอบ การวิเคราะห์ให้มีความน่าเชื่อถือ 

2.2.5 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นบทสุดท้าย ผู้เขียนจะต้องสรุปผลให้
ข้อคิดเห็นโดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษานี้ เนื้อหาประกอบด้วย 
  1) สรุปผล กล่าวถึงผลการศึกษาอย่างย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 
ผลการศึกษาแต่ละขั้นตอน โดยอธิบายให้เข้าใจว่าผลจากการทดลอง หรือผลจากการศึกษาข้อมูลบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลของการ
ทดลอง หรือการศึกษา 
  2 ) อภิปรายผล กล่าวถึง  การน าผลการวิจัยไปเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี             
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  3) ข้อเสนอแนะ กล่าวถึง แนวทางและข้อเสนอที่ได้จากการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
ครั้งต่อไป เช่น สามารถขยายผลการศึกษาต่อไปได้ อย่างไร หรือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป เป็นต้น 
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2.3 ส่วนประกอบท้ายเรื่อง 
 ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) ในวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องมีการ
อ้างอิง เช่น ชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตวัสดุ รวมถึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูล
เพ่ือประกอบการเขียนเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนศึกษาค้นคว้ าต่อไปได้ และท าให้ข้อมูลที่ค้นคว้ามี            
ความน่าเชื่อถือเป็นการแสดงให้เห็นการสืบค้นข้อมูลในปริมาณที่เพียงพอและเป็นระบบ  

2.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของการศึกษา เช่น 
แบบสอบถาม แบบประเมินผล แบบทดสอบ เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ใช้ เขียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง เช่น เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลหรือสูตรค านวณต่างๆ การใส่ภาคผนวก
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมของข้อมูลที่น าเสนอ หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ ให้
พิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่นับหน้า รายละเอียดใน
ภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป ในกรณีที่มีภาคผนวกหลายตอนให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 
ตามล าดับ 

2.3.3 ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae) ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
ประกอบด้วยข้อความต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

1) ชื่อ นามสกุล มีค าน าหน้าชื่อ นามสกุล และถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม  
สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย 
 2) วัน เดือน ปีเกิด 
 3) สถานที่เกิด (อ าเภอ และจังหวัด) 
 4) ที่อยู่ปัจจุบัน  
 5) ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน และปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
เริ่มจากการศึกษาปัจจุบันไล่ลงตามล าดับ 
 6) ประวัติท างาน ต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน  และที่ท างานปีปัจจุบันไล่ลง
ตามล าดับ   

7) รางวัลหรือทุนการศึกษา (ถ้ามี) 
   

 
 



9 
 

บทท่ี 3 
รูปแบบการพิมพ์ 

 
รูปแบบการพิมพ์และการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดไว้ดังนี้ 
3.1 ข้อก าหนดการพิมพ์ 

  3.1.1 กระดาษที่ ใช้ พิมพ์  ต้องใช้กระดาษปอนด์ สีขาวไม่มีลาย และเส้นบรรทัด           
ขนาดมาตรฐาน A4 น้ าหนักไม่น้อยกว่า 80 แกรม ใช้พิมพ์เพียงด้านเดียวด้วยตัวอักษรสีด า เมื่อเข้าเล่มข้อมูล
ที่พิมพ์จะอยู่หน้าขวาเสมอ ทั้งนี้รวมถึงชุดที่เป็นส าเนาด้วย 
  3.1.2 การตั้งค่าหน้าระยะขอบกระดาษดังนี้ 

 
   
 
 

หน้า ขอบด้านบน ขอบด้านล่าง ขอบด้านซ้าย ขอบด้านขวา 

1. ปกนอก 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว 

2. ปกใน 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว 
3. หน้าอนุมัติ 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

4. บทคัดย่อ (ไทย) 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

5. บทคัดย่อ (อังกฤษ) 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 
6. กิตติกรรมประกาศ 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

7. สารบัญ 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

8. สารบัญตาราง 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 
9. สารบัญภาพ 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

10. หน้าแรกของบท 2 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 
11. เนื้อหาหน้าต่อไป 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

12. บรรณานุกรม 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 

13. ภาคผนวก 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 
14. ประวัติผู้วิจัย 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 
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3.1.3 พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร..Microsoft..Word..ลักษณะของตัวพิมพ์ (Font)             
ให้ ใช้แบบอักษรคือ Th..Sarabun..New เท่านั้นตลอดทั้ งเล่มรวมถึงตัวเลขซึ่ งก าหนดให้ใช้ที ่                         
รูปแบบตัวอักษรดังนี้ 

 

การพิมพ์ 
ขนาด 

รูปแบบ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

1. ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ                    
....(ปกนอก และปกใน) 

20 พ้อยต์ 20 พ้อยต์ ตัวหนา 

2. บทที่ ชื่อเรื่องประจ าบท  20 พ้อยต์ 20 พ้อยต์ ตัวหนา กึ่งกลาง 

3. หัวข้อส าคัญ  18 พ้อยต์ 18 พ้อยต์ ตัวหนา ชิดซ้าย 

4. หัวข้อรอง 16 พ้อยต์ 16 พ้อยต์ ปกติ 

5. หัวข้อย่อย/เนื้อหา 16 พ้อยต์ 16 พ้อยต์ ปกติ 

6. เนื้อหา 16 พ้อยต์ 16 พ้อยต์ ปกติ 

 
3.1 .4 กรณี พิมพ์ค าสุดท้ายไม่จบ  และต้องขึ้นบรรทัดใหม่  ให้ยกค านั้น ไปพิมพ์                     

ในบรรทัดต่อไปทั้งค า 
 

3.2 การล าดับเลขหน้า 
การล าดับเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวามือของกระดาษ  โดยห่างจากริมกระดาษส่วนบนและขอบ

ขวามือด้านละ 1 นิ้ว โดยใช้ขนาดอักษร ขนาด 16 จุด และให้ล าดับเลขหน้าดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า การล าดับเลขหน้า 
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศ 

หน้าอนุมัติ* (ก) I  

บทคัดย่อ (ไทย)* (ข) II 
บทคัดย่อ (อังกฤษ)* (ค) III 

กิตติกรรมประกาศ* (ง) IV   

สารบัญ* (จ) V   
สารบัญตาราง (ถ้ามี)* (ฉ) VI 

สารบัญภาพ (ถ้ามี)* (ช) VII 
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* ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่ให้นับรวมไปด้วย (ให้ใส่เลขหน้าในสารบัญ) 
3.3 การเว้นระยะระหว่างหัวข้อ และบรรทัด 

ย่อหน้า/หัวข้อย่อย การตั้งค่า Tab 

ย่อหน้าแรก 0.63 นิ้ว 

1.1 ชิดซ้ายสุด 

1.1.1 0.63 นิ้ว 
1.1.1.1 0.81 นิ้ว 

1.1.1.1.1 1.00 นิ้ว 

1.1.1.1.1.1 1.19 นิ้ว 

  
3.4 ข้อความที่เป็นหัวข้อย่อย ให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า ก ากับหัวข้อย่อยด้วยตัวเลข 4  ระดับ เช่น 

2.1.2.1 ระยะแรกรุ่น เป็นต้น พิมพ์ให้ตรงกับข้อความของหัวข้อรองโดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 พ้อยต์ ตัว
ธรรมดา การพิมพ์หัวข้อในระดับใด หัวข้อระดับนั้นต้องมี 2 หัวข้อเป็นอย่างน้อย หากมีการขึ้นหัวข้อใหม่           
ถ้ามีที่ว่างส าหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 2 บรรทัด ให้ขึ้นใหม่ในหน้าถัดไป 

3.5 การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน 
หลังเครื่องหมายมหัพภาค  (. Period)  เว้น 1 เคาะ 
หลังเครื่องหมาย   (, Comma)  เว้น 1 เคาะ 
หลังเครื่องหมาย   (; Semi-colon)  เว้น 1 เคาะ 
หลังเครื่องหมาย   (: Colons)  เว้น 1 เคาะ 

 

หน้า การล าดับเลขหน้า 
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศ 

หน้าแรกของบท* 1 2 3  1 2 3 

เนื้อหา 1 2 3 1 2 3 
บรรณานุกรม* 1 2 3 1 2 3 

หน้าแรกของภาคผนวก* 1 2 3 1 2 3 
ภาคผนวก 1 2 3 1 2 3 

ประวัติผู้วิจัย* 1 2 3 1 2 3 
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3.6 การเว้นระยะห่างบรรทัดให้เว้นดังนี้ 
 

การเว้น ระยะการเว้น 

ระหว่างชื่อบทกับหัวข้อหลัก 1 บรรทัด 

ระหว่างหัวข้อหลักกับหัวข้อรอง 0.6 พ้อยต์ 

ระหว่างเนื้อหากับหัวข้อรอง ไม่เว้น 

การข้ึนหัวข้อหลัก 1 บรรทัด 

กรณีมีตารางหรือรูปภาพ 1 บรรทัด (ทั้งด้านบน และด้านล่าง) 

 
3.7  การพิมพ์ตาราง และภาพประกอบ 
การเสนอตารางหรือภาพประกอบ ควรกล่าวน าก่อนในเนื้อเรื่อง  และเมื่อเสนอตาราง               

หรือภาพประกอบแล้วอธิบาย และตีความหมายตัวเลขในตารางให้เข้าใจ พร้อมชี้ให้เห็นประเด็นทันที ไม่ควร
ให้ข้อความที่อธิบายข้อมูลนั้นอยู่ถัดไปอีก 2-3 หน้าหากเป็นเช่นนั้นควรใช้ค าว่า “ดังตาราง…...” 

3.7.1 ล าดับที่  หรือเลขหมายประจ าตาราง เป็นส่วนที่แสดงล าดับของตารางให้ใส่ค า                 
ว่า “ตาราง” ตามด้วยเลขล าดับที่ของตารางไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ โดยใช้ตัวอักษรหนา และเว้น
ขอบกระดาษตามระเบียบ โดยแยกตามบท เช่น ตารางที่ 2 ในบทที่ 3 คือ ตาราง 3.2 

3.7.2 ชื่อตาราง และภาพ ควรอยู่หน้าเดียวกับตารางและภาพประกอบนั้น ให้พิมพ์ต่อจาก
ล าดับที่ของตารางโดยเว้น 2 ตัวอักษร กรณีชื่อยาวกว่า 1 บรรทัดให้พิมพ์อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ให้
ตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีค าอธิบายที่ต้องการบอกรายละเอียดให้ชัดเจน ให้ใส่ไว้ในหมายเหตุท้าย
ตาราง ในการพิมพ์ข้อความชื่อไม่ต้องใส่ค าน าหน้า 

1) ชื่อตารางเขียนไว้ส่วนบนของตารางใส่ค าว่า “ตาราง” ไว้ชิดริมกระดาษด้าน
ซ้ายมือ 

2) ชื่อภาพประกอบให้เขียนไว้ใต้ภาพนั้น ใส่ค าว่า “ภาพ” ไว้กึ่งกลางภาพใส่
หมายเลขของตาราง หรือหมายเลขของภาพเรียงล าดับต่อกันไป 

3.7.3 การตีเส้นตาราง ตีเส้นบนสุดเป็นเส้นคู่ และเส้นล่างสุด ด้านซ้ายมือและด้านขวาของ
ตารางไม่ตีเส้น (ตัวอย่างการพิมพ์ตามรางตามภาคผนวก) 
   3.7.4 การอ้างอิงตาราง และอ้างอิงภาพ ให้อ้างอิงตามแบบการอ้างอิงในเนื้อหาการอ้างอิง
ตาราง โดยใช้ค าว่า ที่มา: พิมพ์ชื่อผู้แต่ง (ปี พ.ศ., เลขหน้า) ไว้ใต้ตาราง ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรแบบหนาใน ค าว่า “ที่มา” ส่วนการอ้างอิงภาพใช้ค าว่า ที่มา: พิมพ์ชื่อผู้แต่ง (ปี พ.ศ. , เลขหน้า)                
ไว้ใต้ชื่อภาพชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ค าว่า “ภาพ” และค าว่า “ที่มา” ให้ใช้ตัวอักษรแบบหนา 
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3.7.5 ชื่อตารางที่เขียนเป็นข้อความ ให้ใช้ภาษาเป็นทางการเช่นเดียวกับที่ใช้เขียน
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ รวมถึงที่มาของตาราง 

3.7.6 หมายเหตุของตาราง และภาพ (ถ้ามี) ให้อยู่ก่อนค าว่า “ที่มา” 
3.7.7 หน่วยของตาราง ท าได้ 2 แบบ คือ แสดงหน่วยไว้ในวงเล็บ และพิมพ์ต่อท้ายหัวข้อ

ตาราง และพิมพ์แยกบรรทัดหัวข้อตารางโดยให้อยู่ในบรรทัดถัดไปและอยู่ตรงกลางของหัวข้อตาราง 
3.7.8 ตาราง และภาพในภาคผนวก ใช้รูปแบบเดียวกับตาราง และภาพในส่วนของเนื้อหา 

แต่ให้ใส่ล าดับที่ของตาราง และภาพแยกตามภาคผนวกย่อย เช่น ตารางภาคผนวก ก เป็นต้น 
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บทท่ี 4 
การอ้างอิง 

 การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด 
หรือข้อมูลเพ่ือเป็นเกียรติแก่เจ้าของ ข้อความ แนวคิด หรือข้อมูลนั้น รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่
ประสงค์จะทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ จากแหล่งที่มีการอ้างอิงจะปรากฏอยู่ใน 2 แห่ง คือ ในเนื้อความ               
และบรรณานุกรมท้ายเล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 4.1 การอ้างอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

หลักเกณฑ์การอ้างอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้คือ 
 - เอกสารที่น ามาอ้างอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระจะต้องตรงกับเอกสารที่ปรากฏ
ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม 

- ระบบการอ้างอิงสามารถเลือกใช้ได้ทั้งระบบตัวเลข และระบบชื่อและปี  
- การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัว เอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุล 
 

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระบบช่ือ ปี และเลขหน้า 

1. อ้างอิงเอกสารทั้งฉบับเป็นการสรุปจากเอกสารทั้งเล่มหรือทั้งเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.1 อ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว มีรูปแบบดังนี้ 

มั่นใจ (2557, หน้า 28)...................  Rakdee (2014)...................  
............(ม่ันใจ, 2557, หน้า 28)   ……………(Rakdee, 2014, p.50) 
 

1.2 อ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 2 คน มีรูปแบบ ดังนี้ 
 มั่นใจ และมั่งมี (2557, หน้า 80)............ Raddee and Yimdee (2014, p. 200)………  
 ............ (ม่ันใจ และม่ังมี, 2557, หน้า 80) ............(Raddee and Yimdee, 2014, p.200) 
 
1.3 อ้างอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีรูปแบบ ดังนี้ 
 มั่นใจ และคณะ (2557, หน้า 75-85)............ Raddee et al. (2014, p.p. 205-210)………  
 ............ (ม่ันใจ และคณะ, 2557, หน้า 75-85) ............(Raddee et al., 2014, p.p.                 

205-210) 
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 ในกรณีที่มีเอกสารมีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คน เป็นจ านวนมากกว่า 1 ฉบับ โดยที่มีผู้แต่งคนแรกเป็นคน
เดียวกัน ไม่ว่าผู้แต่งคนที่ 2 ถึงคนสุดท้ายจะเป็นชุดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าปีพิมพ์เอกสารให้ใส่อักษร ก, 
ข,… ในเอกสารภาษาไทย และ a, b,… ในเอกสารภาษาอังกฤษ โดยใส่ไว้หลังของเอกสาร ทั้งในส่วนของ
เอกสารและสิ่งอ้างอิงโดยระบุอักษรเรียงตามล าดับในรายการและสิ่งอ้างอิง เช่น   มีเอกสารอ้างอิง 2 ฉบับ
พิมพ์ในปี พ.ศ.2557 
 
ฉบับแรก: แววรัตน์  โชตินิพันธ์, สุชาติ  ธาดาธ ารงเวช, อรพิน ผลสุวรรณ์ 

ฉบับท่ีสอง: แววรัตน์  โชตินิพันธ์, การะเกด สมบูรณ์พร้อม, วีระวรรณ มาดมั่น และ ขนิษฐา วิเศษรัตน์ 
ให้เขียนอ้างอิงดังนี ้ 
 
 แววรัตน์  โชตินิพันธ์ และคณะ (2557ก).................   
 แววรัตน์  โชตินิพันธ์ และคณะ (2557ข).................... 
 

1.4 อ้างอิงเอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน ให้ระบุชื่อเต็มสถาบันและถ้าชื่อของสถาบันนั้นเป็นหน่วยงานของ
รัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มต้นชื่อในระดับกรม หรือต่ ากว่า ดังนี้ 

 
................(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2548, น.20) 
ราชบัณฑิตยสถาน (2549, หน้า 300)............. 
National Bureau of Statistics of China (2003, p. 90)……….. 

 
 หากชื่อสถาบันนั้นยาว ในการอ้างอิงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และมีชื่อย่อในวงเล็บเหลี่ยม 
ส่วนการอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป ให้ระบุชื่อย่อของสถาบัน ดังนี้ 
 การอ้างอิงครั้งแรก 

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [ก.พ.,], หน้า 150) 
(The United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
[ESCAP], 1995, p. 45)  

 การอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป 
(ก.พ., 2546, หน้า 150)…………. 

 (ESCAP, 1995, p. 45)…………. 
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1.5 อ้างอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผู้แต่งหลายคน (หลายชุด) 
 กรณีที่ 1 อ้างอิงเฉพาะภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพียงแบบเดียว ให้เรียงล าดับตามปีที่พิมพ์จาก
น้อยไปหามาก และค่ันด้วยแต่ละชุดด้วยเครื่องหมาย (;) ดังนี้ 
 มั่นใจ (2551, หน้า 60); สดใส (2555, หน้า 75); พจนา และคณะ (2557, หน้า 30)...................... 
 Yimdee (2012, p.60); Supad et al. (2013, p.80)………………… 
 .....................(ม่ันใจ, 2551, หน้า 60; สดใส, 2555, หน้า 75; พจนา และคณะ, 2557 หน้า 30) 
 ……………(Yimdee, 2012, p.60; Supad et al., 2013, p.80) 
 กรณีที่ 2 อ้างอิงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เรียงล าดับเอกสารภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วย
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 มั่นใจ (2551, หน้า 60); Supad et al. (2013, p.42)………………… 
 ………………(ม่ันใจ, 2551, หน้า 60); Supad et al., 2013, p.42) 
 

1.6 การอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 ใช้ค าว่า นิรนาม ส าหรับภาษาไทย และค าว่า Anonymous ส าหรับภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 นิรนาม (2558)..........................  Anonymous (2015)…………………. 
 ........................(นรินาม, 2558)  …………………..(Anonymous, 2015) 
 

1.7 การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 
 ให้ระบุ ม.ป.ป. ส าหรับภาษาไทย และ n.d. ส าหรับภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 เอ้ือมพร สกุลแก้ว (ม.ป.ป.)...........................  Cole & Haag (n.d.)……………….. 
 ……………..(เอ้ือมพร สกุลแก้ว, ม.ป.ป.)   ....................(Cole & Haag, n.d.) 
 
 1.8  การอ้างอิงเอกสารที่ถูกอ้างในเอกสารอ่ืน 

 ให้ใช้ค าว่า  เอกสารปฐมภูมิ,/อ้างถึงใน/เอกสารทุติยภูมิ.   
        Primary source,/cited/Secondary source. 
 ตัวอย่าง  (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อ้างถึงใน ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์. 2537, หน้า 200) 

1.9  การอ้างอิงจากเว็บไซต์ 

 ให้ระบุว่า (ชื่อเว็บไซต์, ปี พ.ศ., ออนไลน์) 
ตัวอย่าง (The Open University, 2015, online) 

(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558, ออนไลน์) 
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2. อ้างอิงเฉพาะบางหน้าของเอกสาร  
 ใช้วิธีการที่กล่าวไว้ในอ้างอิงทั้งฉบับ และต้องระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างอิงต่อจากปีที่พิมพ์โดยมี
เครื่องหมาย (;) คั่นระหว่างปีที่พิมพ์และหน้าของเอกสารดังนี้ 
 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2557; 19-20)...................... Enders & Sandler (2006; p.85-90)……….. 
 ..................(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2557; 19-20) …………..Enders & Sandler (2006; p.85-90) 
3. อ้างอิงข้อมูลในตาราง และภาพ ให้ระบุชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ และระบุปีที่พิมพ์ และเลขหน้าไว้ในวงเล็บ 
ตรงที่มาใต้ตารางและภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, (2548, หน้า 100)  Source: Elkin and Handel (1984, p. 255) 

 
4.2 การเขียนบรรณานุกรม 

การเขียนอ้างอิงมีรูปแบบแตกต่างกันตามประเภทเอกสาร และสิ่งอ้างอิง เช่น บทความในวารสาร 
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

3.2.1 การย่อหน้า การเว้นระยะบรรทัด การเว้นระยะพิมพ์ 
บรรทัดแรกของเอกสาร และสิ่งอ้างอิงแต่ละเรื่องอักษรตัวแรกห่างจากริมของขอบกระดาษด้านซ้าย  

3.5 นิ้ว และบรรทัดที่สอง และบรรทัดต่อๆ ไป ให้ย่อหน้าเท่ากับ 1 Tab หรือ 0.5 นิ้ว  
3.2.2 การพิมพ์ส่วนของการอ้างอิงให้ถือหลักการใช้เครื่องหมายและการเว้นวรรคตอน 

 เครื่องหมายทวิภาค (:) การพิมพ์ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับอักษร และเมื่อจะพิมพ์อักษรต่อจาก
เครื่องหมายให้เว้น 1 เคาะ 

 เครื่องหมายอัฒภาค (;) การพิมพ์ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับอักษร และเมื่อจะพิมพ์อักษรต่อจาก
เครือ่งหมายให้เว้น 1 เคาะ 

 เครื่องหมายจุลภาค (,) การพิมพ์ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับอักษร และเมื่อจะพิมพ์อักษรต่อจาก
เครื่องหมายให้เว้น 1 เคาะ 
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 เครื่องหมายมหัพภาค (.) การพิมพ์ให้พิมพ์ติดต่อเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพ์ อักษรต่อ
จากเครื่องหมายให้เว้น 2 เคาะ ยกเว้นหลังอักษรย่อให้เว้นเพียง 1 เคาะ 

3.2.3 รูปแบบและตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 
  
หนังสือ ข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ สถานที่พิมพ์ ดังนี้ 
 
  

 
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือ 
 
 นภวรรณ คณานุรักษ์. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์.  

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (4th ed.). Washington, DC: Author 

 
หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการเขียนอ้างอิงได้ เช่น ใช้แบบ MLA, ACS, IEEE หรือ 
Science ขึ้นกับความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ควรมีรายละเอียดครบถ้วนตามตัวอย่าง เช่น  
 
หนังสือแปล  

 
 
 

 
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมประเภทหนังสือแปล 
 
เสาวลักษณ์ ภูมิเสนะ, (2525). นมและผลิตภัณฑ์นม. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 

แปลจาก S.K.Kon. Milk and Milk Products in Human Nutrition. F.A.O., Rome. 
 
 
 
 

ผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครัง้ที่พิมพ์ (ถ้ามี). ส านักพิมพ:์ สถานท่ีพิมพ์. 

ช่ือผู้แปล, (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์. แปลจาก ช่ือผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. 

ส านักพิมพ,์ สถานท่ีพิมพ์. 
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หนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะแต่ละบท 
 

 
 

 
*ส าหรับภาษาอังกฤษ ใน ให้ใช้ค าว่า In 
ตัวอย่างบรรณานุกรมประเภทผู้เขียนเฉพาะแต่ละบท 
 
Nagahashi, G.,  (2000).  In vitro and in situ techniques to examine the role of root exudates 

during AM fungus-host interactions, pp. 287-305.  In Y. Kapulnik  and D.D. Douds Jr., 
eds.  Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function.  Kulwer, Netherlands.    

 
รายงานการประชุม สัมมนา 
 
 

 
 

ตัวอย่างบรรณานุกรมประเภทรายงานการประชุม สัมมนา 
 
Hirosaki, J., Itsubo, N., Furota, T., Inaba, A., (2002). Estimation of the damage by 

eutrophication. In Proceeding of 5th International Conference on EcoBalance. 6–
8 November, Tsukuba, Japan.   

 
เอกสารประเภทรายงาน 
 เอกสารประเภทรายงาน เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยหน่วยงานเพ่ือรวบรวมผลงานที่ได้ท า
มาอาจจะจัดพิมพ์สม่ าเสมอในรูปรายงานประจ าปี หรือพิมพ์เป็นครั้งคราว  

 
 

 
ตัวอย่างบรรณานุกรมประเภทรายงาน 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2556. 237. 

ช่ือผู้เขียนบทอ้างอิง, (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทท่ีอ้างอิง, หน้าท่ีบทนั้นตีพิมพ์, ใน ช่ือบรรณาธิการ หรือ           

ผู้รวบรวม, บรรณาธิการ หรือผูร้วบรวม. ชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์. 

ช่ือผู้เขียน, (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง, หน้าท่ีตีพิมพ์, ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ (ถ้ามี). ชื่อการ

ประชุม คร้ังท่ี. ส านักพิมพ์ (หน่วยงานที่จัดการประชุม), สถานท่ีจดัการประชุม. 

ช่ือผู้รายงาน. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อชุดของเอกสาร และล าดับที่. จ านวนหน้า. 
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วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมประเภทวิทยานิพนธ์ 
 
มารตี ถิรธนกุล. (2548). ความต้องการ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจรายการวิทยุ- 

 กระจายเสียง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และ 

 สื่อสารมวลชน. 

Thitiroj Rergsumram. (2006). Alternative energy: An analysis of natural gas utilization

 policy implementation. Unpublished doctoral dissertation, National Institute of 

 Development Administration, School of public Administration. 

 
บทความในวารสาร (Journal) 
 
 

ตัวอย่างบรรณานุกรมประเภทวารสาร 
ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. (2548-2549). เรียนจากแชมป์เพ่ือเป็น 

แชมป์ (ล.1-3). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

Willingness to communicate in a second language. (2003, June). Journal of Language &  

 Social Psychology, 22(2): 190-209.  

 

 

 

 

 

ช่ือผู้เขียน, (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์, ช่ือมหาวิทยาลัย 

ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร ปีท่ี (ฉบับที่): หน้า. 
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บทความในสารานุกรม (Encyclopedias) 

 
 

ตัวอย่างบรรณานุกรมประเภทสารานุกรม 
สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2545). กฎหมายลูก. ใน นรนิติ เศรษฐบุตร (บรรณาธิการ), สารานุกรมการ 
 เมืองไทย (ล. 2, น. 1). กรงุเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Strimpel, O.B.R., (1997). Computer graphics. Encyclopedia of Science and Technology  

(1997): 279-283. 
 
ข้อมูลจากเว็บไซด์ (Website) 
 
  
 
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2545). รายงานประจ าปี 2545.  แหล่งที่มา: 
http://www.ba.cmu.ac.th/annualreport/index.html [15 พฤศจิกายน 2546]. 

The Chartered Institute of Marketing. 2015. How to Plan Marketing Communications? , 
from http://www.cim.co.uk/files/marcomms.pdf, [retrieved 6, August, 2015]. 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) 

 

 

ตัวอย่างบรรณานุกรมแบบการสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช อธิบดีกรมศุลกากร , ท าเนียบรัฐบาล, 5 มิถุนายน 2538. 

Interview with Richard Katz, Director, N.B.C. Television, New York, 13 August, 1971. 
 

ช่ือผู้เขียนบทความ.  (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อสารานุกรม เล่มที่ (ปีท่ีพิมพ์): เลขหนา้. 

ช่ือผู้เขียน, (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อเร่ือง. แหล่งที่มา: ที่อยู่ของไฟล์ หรือเวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เนต็ [วัน เดือน ปี ที่สืบค้นข้อมูล] 

สัมภาษณ์ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, ต าแหน่ง (ถ้ามี), สถานที่, วัน เดือน ปี. 

 

http://www.open.edu/openlearn/money-management/management/business-studies/marketing-communications-strategic-function/content-section-0%20retrieved%206
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ข้อมูลจากรายการวิทยุ 

 

 

วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์ (ผู้จัดรายการ). (20 กันยายน 2547). การประกาศท าสงครามคอรัปชั่นของ 
 รัฐบาลท าได้จริง หรือเป็นลิเกแก้บน [รายการวิทยุ]. เชียงใหม่: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
 ประเทศไทย. 
ข้อมูลจากวัสดุบันทึกเสียง 

 

 

นิติพงษ ์ห่อนาค. (2537). [ร้องโดย สุรสีห์ อิทธิกุล]. ใน อัลบั้ม รวมงานคนเขียนเพลง [วัสดุ 
 บันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน). 
อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ (ผู้บรรยาย). (2541). แนวทางการจัดการคุณภาพมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า 
  [วัสดุบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย. 
 

ช่ือผู้จัดรายการ. วันท่ีจัดรายการ. ชื่อตอนของรายการวิทยุ [รายการวิทยุ]. สถานท่ีจัดรายการวิทย:ุ ช่ือสถานีวิทย ุ

ช่ือผู้แต่ง. (ปี พ.ศ.). ชื่อเพลง หรือชื่อเนื้อหา [วัสดุบันทึกเสียง]. สถานท่ีบันทึกเสียง: หน่วยงานผูร้ับผดิชอบในการ

บันทึกเสียง 



 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

 สภาวิจัยแห่งชาติ. (2552). แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยพิมพ์ ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การต้ังค่าการพิมพ์ 
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  การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการจัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูก าลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร          สมชาย ใจดี       พ.ศ. 2558 

ใช้แบบอักษร Th Sarabun New 
ขนาด 16 พ้อยต์ ตัวหนา ให้เว้น
จากขอบด้านบน 0.5 นิ้ว การเว้น
วรรคระหว่างชื่อหัวข้อกับชื่อผู้วิจัย
และระหว่างชื่อผู้วิจัยกับ พ.ศ. ให้
เว้นวรรค 10 ตัวอักษรอาจปรับได้
ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะส ม แ ต่ ต้ อ ง                  
มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ร บ ถ้ ว น ต า ม                
ตัวอย่างนี้ 

  ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการจัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูก าลังของผู้บริโภค          สมชาย ใจดี       พ.ศ. 2558 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การจัดรายละเอียดสันปก 
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การสื่อสารการตลาดทีส่่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้เครื่องดืม่ชูก าลังของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

MARKETING COMMUNICATION AFFECTING PERCHASING ENERGY DRINK 
DECISION CONSUMER’S IN BANGKOK 

 
 
 

     
 
 

สมชาย  ใจดี 
SOMCHAI JAIDEE 

 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2558 

 

เว้น

ระยะห่าง

เท่ากัน หรือ

ใกล้เคียง

ที่สุด 

 

การตั้งค่าปกนอก 

การต้ังค่าแบบอักษร 
 ขนาด 20 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง 
 ขนาด 20 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง (ตัวพิมพ์ใหญ่) 

 ขนาด 18 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง 
 ขนาด 18 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง (ตัวพิมพ์ใหญ่) 

 

 

ตราสัญลักษณ ์

สูง       1.82   น้ิว 

กว้าง    1.0    นิ้ว 

(วางกึ่งกลาง) 

 
 

 

 

 

 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 

 ด้านบน   1.5  นิ้ว 
 ด้านล่าง  1.0  นิ้ว 
 ด้านซ้าย  1.5  นิ้ว 
 ด้านขวา  1.0  น้ิว 
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การสื่อสารการตลาดทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจซือ้เครื่องดืม่ชูก าลังของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Marketing Communication Affecting Purchasing Energy Drink 
Decision Consumer’s in Bangkok 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมชาย  ใจดี 
Somchai Jaidee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2558 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เว้น

ระยะห่าง

เท่ากัน หรือ

ใกล้เคียง

ที่สุด 

 

การตั้งค่าปกใน 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 

 ด้านบน   1.5  นิ้ว 
 ด้านล่าง  1.0  นิ้ว 
 ด้านซ้าย  1.5  นิ้ว 
 ด้านขวา  1.0  น้ิว 
 

การต้ังค่าแบบอักษร 
 ขนาด 20 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง 
 ขนาด 20 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง (ตัวพิมพ์เล็ก/ 

.........พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องตามหลักภาษา) 

 ขนาด 18 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง 
 ขนาด 18 พ้อยต์ หนา  วางกึ่งกลาง (ตัวพิมพ์เล็ก/ 

.........พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องตามหลักภาษา) 
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หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
     เครื่องดื่มชูก าลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัย     นายสมชาย ใจดี  
ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) 
อาจารย์ท่ีปรึกษา   รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม   ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย 
_________________________________________________________________________ 
 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

.                ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล) 
 

.                              กรรมการ 
 (ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร) 
 

.                              กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท) 
 

..                              กรรมการ 
 (ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย) 

 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                         

อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                   
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 

 
.                              คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(นายอรรถการ  สัตยพาณิชย์) 

 
วันที่                   เดือน                               พ.ศ.                   . 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

ตัวหนา 

 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูก าลังของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สูงสุด ผู้วิจัยจึงศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

 2.1.1 ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย            
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80)  
  1) ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย                     
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80) 
   1) ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย          
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80) 
    1) ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย              
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80) 
 

การตั้งค่าหน้าเนื้อหา 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 0.6 พ้อยต์ 

การต้ังค่าย่อหน้า 
 ตั้งค่าชิดซ้ายสุด 
 ตั้งค่า Tab 0.63  นิ้ว 
 ตั้งค่า Tab 0.81  นิ้ว 
 ตั้งค่า Tab 1.0   .นิ้ว 
 ตั้งค่า Tab 1.19  นิ้ว 
 

…           .    .. ...  

ขนาด 20 พ้อยต์ หนา  
วางกึ่งกลาง 
 

กึ่งกลาง 

ขนาด 20 พ้อยต์ 

 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
 ด้านบน   2.0  น้ิว (หน้าแรกของบท)  
 ด้านบน   1.5  น้ิว (หน้าถัดไป) 
 ด้านล่าง  1.0  น้ิว 
 ด้านซ้าย  1.5  น้ิว 
 ด้านขวา  1.0  น้ิว 
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4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลที่เป็นลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุ่มตัวอย่าง โดยการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของความถ่ี และร้อยละ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

13 – 18 ปี 2 0.50 
19 – 22 ปี 38 9.50 
23 – 30 ปี 198 49.50 
31 – 40 ปี 145 36.30 
41 ปีขึ้นไป 17 4.30 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี อายุมี 23 – 30 ปี จ านวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40  ปี จ านวน 145 คน ร้อยละ 36.3 และอายุ 13 – 
18 ปี จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยท่ีสุด เพียงร้อยละ 0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งค่ารูปแบบตาราง 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

ข้อความ ขนาด 16 พ้อยต์  

ข้อความท้ายตารางทีเ่ป็นสรุป ขนาด 16 พ้อยต์ ตัวหนา 

ข้อความหัวตาราง ขนาด 16 พ้อยต์ ตวัหนา 

เส้นปิดทา้ยตารางแบบเส้นคู ่

เส้นเริ่มต้นตารางแบบเส้นคู ่

ชื่อตาราง ขนาด 16 พ้อยต์ ตัวหนา ชดิซ้าย 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานะของปัจจัยสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของชุดชั้นในสตรีของกลุม่ตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี x̄  S.D. แปลค่า 

การเลือกตัวสินค้า    
1. เลือกตัวสินค้าชุดชั้นในสตรีตรงกับความต้องการของตัวเอง 31.21 1.190 ปานกลาง 
 เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น    

2. เลือกตัวสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 3.36 1.028 ปานกลาง 
 มาประกอบการตัดสินใจ    

3. เลือกตัวสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยมีการเปรียบเทียบตัวสินค้า 3.59 0.899 มาก 
 มาประกอบการตัดสินใจ    

 รวมด้านการเลือกตัวสินค้า 3.38 1.039 ปานกลาง 

ด้านการเลือกผู้ขาย    
3. เลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีตรงกับประสบการณ์ของตัวเอง 3.86 0.932 มาก 
 ของตัวเองที่เคยซื้อกับพนักงานขาย    

4. เลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ 3.86 0.933 มาก 
 จากพนักงานขายมาประกอบการตัดสินใจ    

 รวมด้านด้านการเลือกผู้ขาย 3.86 0.932 มาก 

ด้านเวลาที่ท าการซื้อ    
5. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.97 1.085 ปานกลาง 
6. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงสิ้นปี (ต.ค. - ธ.ค.) 2.89 1.073 ปานกลาง 
7. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงต้นปี (ม.ค. - มี.ค.) 2.83 1.046 ปานกลาง 
8. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงจัดรายการลดราคา 4.06 0.957 มาก 
 รวมด้านเวลาที่ท าการซื้อ 3.18 1.040 ปานกลาง 

ด้านวิธีการช าระเงิน    
9. ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด 2.97 1.099 ปานกลาง 
10. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ในกรณีซื้อผ่านร้านขาย 3.57 0.935 มาก 

 ออนไลน์ เช่น Lazada)    

 

การตั้งค่ารูปแบบตารางกรณีตารางไมส่ิ้นสุดหน้าเดียว 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานะของปัจจัยสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของชุดชั้นในสตรีของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี (ต่อ) x̄  S.D. แปลค่า 

ด้านวิธีการช าระเงิน (ต่อ)    
11. ช าระผ่าน E–Banking, E–Moblie Banking 2.84 1.237 ปานกลาง 

  (ในกรณีซื้อผ่านร้านขายออนไลน์ เช่น Lazada)    
 รวมด้านด้านวิธีการช าระเงิน 3.12 1.090 ปานกลาง 

รวมทั้งหมดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี 3.39 1.021 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรีในภาพรวม 
อยู่ในระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรีด้านการเลือกผู้ขายในภาพรวม อยู่ในระดับการตัดสินใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เพ่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับการตัดสินใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรีด้านการเลือกผู้ขายในประเด็น เลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีตรง
กับประสบการณ์ของตัวเองท่ีเคยซ้ือกับพนักงานขายอยู่ในระดับการตัดสินใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.86 และเลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากพนักงานขายมาประกอบการ
ตัดสินใจ โดยมีระดับการตัดสินใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
 

ให้ระบุว่า “(ต่อ)” หากตารางยังไม่จบ 

ให้ระบุว่า “(ต่อ)” หากหัวข้อน้ันยังไมจ่บ 

ให้ระบุว่า “(ต่อ)” หากหัวข้อย่อยน้ันยังไม่จบ 
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 5.1.1 ผลวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 

 

ภาพที่ 5.1 แผนภูมิแสดงผลวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 ที่มา : นภวรรณ คณานุรักษ์. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์.  

     

 

การตั้งค่ารูปภาพ 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 0.6 พ้อยต์ 

เว้น 0.6 พ้อยต์ 

ระบุที่มา (ถ้าม)ี 

ชื่อรูปภาพและล าดับ วางกึ่งกลาง 

วางรูปภาพก่ึงกลางของกระดาษ 
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บรรณานุกรม 
 

 นภวรรณ คณานรัุกษ์. (2556). พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์.      
 American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of 

mentaldisorders (4th ed.). Washington, DC: Author    
 Hirosaki, J., Itsubo, N., Furota, T., Inaba, A., (2002). Estimation of the damage 

by eutrophication. In Proceeding of 5th International Conference on EcoBalance. 6–8 
November, Tsukuba, Japan.   

การตั้งค่าหน้าบรรณานุกรม 

ขนาด 20 พ้อยต์ ตวัหนา วางกึ่งกลาง 

กึ่งกลาง 

ขนาด 20 พ้อยต์ 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

                                                 
.              .                 

การต้ังค่าย่อหน้า 
 ตั้งค่าชิดซ้ายสุด 
 ตั้งค่า Tab 0.63  นิ้ว 
 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
 ด้านบน   1.5  นิ้ว 
 ด้านล่าง  1.0  น้ิว 
 ด้านซ้าย  1.5  นิ้ว 
 ด้านขวา  1.0  น้ิว 
 

*การ เรี ยงบรรณานุกรมต้อง เรี ยงตั ว อักษรตาม

พยัญชนะในพจนานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เช่น ก ข ค หรือ A B C 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งค่าหน้าภาคผนวก 

ใช้แบบอักษร ขนาด 24 พ้อยต์ ตัวหนา วาง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ กรณีมีมากกว่า 1 
ภาคผนวกให้ใช้ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ค โดยนับต่อไปเรื่อยๆ เป็นต้น 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
 ด้านบน   1.5  นิ้ว 
 ด้านล่าง  1.0  น้ิว 
 ด้านซ้าย  1.5  นิ้ว 
 ด้านขวา  1.0  น้ิว 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งค่าหน้าภาคผนวก (ต่อ) 

ใช้แบบอักษร Th Sarabun New ขนาด 24 
พ้อยต์ ตัวหนา วางก่ึงกลางหน้ากระดาษ กรณี
มีมากกว่า 1 ภาคผนวกให้ใช้ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค โดยนับต่อไป
เรื่อยๆ เป็นต้น 

การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
 ด้านบน   1.5  นิ้ว 
 ด้านล่าง  1.0  น้ิว 
 ด้านซ้าย  1.5  นิ้ว 
 ด้านขวา  1.0  น้ิว 
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ประวัติผู้วิจัย 
  
ชื่อ - สกุล นายสมชาย ใจดี 
วัน เดือน ปีเกิด    5 กุมภาพันธ์ 2534  
สถานที่เกิด    อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน    21 หมู่ 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2553   บริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการตลาด 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 พ.ศ. 2550   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด 
     วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 
 พ.ศ. 2548   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์-ค านวณ) 
     โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 
ประวัติการท างาน    

 พ.ศ. 2555   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บลูโอเชี่ยน จ ากัด 
 พ.ศ. 2553   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยพลาสติก จ ากัด 
 
รางวัลหรือทุนการศึกษา    

 พ.ศ. 2558   ทุนอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2558 
     ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
 

การตั้งค่าหน้าประวัติผูว้ิจัย 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 

 

เว้น 1 บรรทดั 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูก าลังของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สูงสุด ผู้วิจัยจึงศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

 2.1.1 ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย            
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80)  
  1) ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย                     
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80) 
   1) ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย             
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80) 
    1) ความหมายของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย          
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 80) 

ตัวอย่างหน้าเนื้อหา 
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4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลที่เป็นลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุ่มตัวอย่าง โดยการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของความถ่ี และร้อยละ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

13 – 18 ปี 2 0.50 
19 – 22 ปี 38 9.50 
23 – 30 ปี 198 49.50 
31 – 40 ปี 145 36.30 
41 ปีขึ้นไป 17 4.30 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี อายุมี 23 – 30 ปี จ านวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40  ปี จ านวน 145 คน ร้อยละ 36.3 และอายุ 13 – 
18 ปี จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยท่ีสุด เพียงร้อยละ 0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างตาราง 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานะของปัจจัยสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของชุดชั้นในสตรีของกลุ่มตัวอย่าง 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี x̄  S.D. แปลค่า 

การเลือกตัวสินค้า    
1. เลือกตัวสินค้าชุดชั้นในสตรีตรงกับความต้องการของตัวเอง 31.21 1.190 ปานกลาง 
 เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น    

2. เลือกตัวสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 3.36 1.028 ปานกลาง 
 มาประกอบการตัดสินใจ    

3. เลือกตัวสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยมีการเปรียบเทียบตัวสินค้า 3.59 0.899 มาก 
 มาประกอบการตัดสินใจ    

 รวมด้านการเลือกตัวสินค้า 3.38 1.039 ปานกลาง 

ด้านการเลือกผู้ขาย    
3. เลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีตรงกับประสบการณ์ของตัวเอง 3.86 0.932 มาก 
 ของตัวเองที่เคยซื้อกับพนักงานขาย    

4. เลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ 3.86 0.933 มาก 
 จากพนักงานขายมาประกอบการตัดสินใจ    

 รวมด้านด้านการเลือกผู้ขาย 3.86 0.932 มาก 

ด้านเวลาที่ท าการซื้อ    
5. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.97 1.085 ปานกลาง 
6. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงสิ้นปี (ต.ค. - ธ.ค.) 2.89 1.073 ปานกลาง 
7. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงต้นปี (ม.ค. - มี.ค.) 2.83 1.046 ปานกลาง 
8. ซื้อสินค้าชุดชั้นในสตรีในช่วงจัดรายการลดราคา 4.06 0.957 มาก 
 รวมด้านเวลาที่ท าการซื้อ 3.18 1.040 ปานกลาง 

ด้านวิธีการช าระเงิน    
9. ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด 2.97 1.099 ปานกลาง 
10. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ในกรณีซื้อผ่านร้านขาย 3.57 0.935 มาก 

 ออนไลน์ เช่น Lazada)    

 

ตัวอย่างตารางกรณีตารางไม่สิ้นสดุหน้าเดียว 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานะของปัจจัยสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของชุดชั้นในสตรีของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี (ต่อ) x̄  S.D. แปลค่า 

ด้านวิธีการช าระเงิน (ต่อ)    
11. ช าระผ่าน E–Banking, E–Moblie Banking 2.84 1.237 ปานกลาง 

  (ในกรณีซื้อผ่านร้านขายออนไลน์ เช่น Lazada)    
 รวมด้านด้านวิธีการช าระเงิน 3.12 1.090 ปานกลาง 

รวมทั้งหมดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี 3.39 1.021 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี ในภาพรวม 
อยู่ในระดับการตัดสินใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรีด้านการเลือกผู้ขายในภาพรวม อยู่ในระดับการตัดสินใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เพ่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับการตัดสินใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรีด้านการเลือกผู้ขายในประเด็น เลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีตรง
กับประสบการณ์ของตัวเองท่ีเคยซ้ือกับพนักงานขายอยู่ในระดับการตัดสินใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.86 และเลือกตราสินค้าชุดชั้นในสตรีโดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากพนักงานขายมาประกอบการ
ตัดสินใจ โดยมีระดับการตัดสินใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
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 5.1.1 ผลวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 

 

ภาพที่ 5.1 แผนภูมิแสดงผลวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 ที่มา : นภวรรณ คณานุรักษ์. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์.  

     

 

ตัวอย่างรูปภาพ 
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ตัวอย่างหน้าบรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหน้าภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหน้าภาคผนวก (ต่อ) 
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ประวัติผู้วิจัย 
  
ชื่อ - สกุล นายสมชาย ใจดี 
วัน เดือน ปีเกิด    5 กุมภาพันธ์ 2534  
สถานที่เกิด    อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน    21 หมู่ 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2553   บริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการตลาด 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 พ.ศ. 2550   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด 
     วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 
 พ.ศ. 2548   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์-ค านวณ) 
     โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 
ประวัติการท างาน    

 พ.ศ. 2555   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บลูโอเชี่ยน จ ากัด 
 พ.ศ. 2553   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยพลาสติก จ ากัด 
 
รางวัลหรือทุนการศึกษา    

 พ.ศ. 2558   ทุนอุดหนุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2558 
     ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
 

ตัวอย่างหน้าประวัติผู้วจิัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การต้ังค่าโปรแกรม Microsoft Word 

(Version 2007/2010) 
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1. การตั้งค่าหน่วยวัดในโปรแกรม Microsoft Word ให้เป็น นิ้ว 
 

1) เลือก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ (มุมด้านล่างขวา ดังรูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เลือก ค่าหน้ากระดาษ  > ตัวเลือกการพิมพ์  
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3) เลือก ขั้นสูง > แสดง > การแสดงหน่วยวัดของ > ตกลง 
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2. การตั้งค่า Tab 
 

1) เลือก > คลิกที่แถบไม้บรรทัดสองครั้งจะขึ้นหน้าต่าง Tab > ให้ตั้งค่าระยะ Tab           
ตามรายละเอียดการตั้งค่าระยะ Tab ในบทที่ 3 ของคู่มือเล่มนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เลือก ค่าหน้ากระดาษ  > ตัวเลือกการพิมพ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


