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เอกสารประกอบการเรียนการสอนบทที่ 6 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู 1
การเขียนรายงานทางวิชาการ
ความหมายของรายงานทางวิชาการ
รายงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารที่ไดจากการคนควา สำรวจ รวบรวม ศึกษา สังเคราะห หรือ
วิเคราะห เรื่องทางวิชาการเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยางละเอียดและมีเหตุผล และนำมารวบรวมเรียบเรียงใหมใหเปน
ระเบียบ จากนั้นจึงเขียนหรือพิมพตามแบบแผน
ขั้นตอนในการเขียนรายงานทางวิชาการ มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกหัวขอเรื่องและกำหนดชื่อเรื่องของรายงาน ควรเลือกหัวขอเรื่องที่มีสารประโยชนตอผูศึกษาและ
ผูอานรายงาน ตลอดจนมีสวนสงเสริมความรูทางวิชาการดวย
2. กำหนดวัตถุประสงคของการทำรายงาน ตองกำหนดวัตถุประสงคใหแนนอนชัดเจนวาศึกษาเพื่ออะไร
ตองการศึกษาเรื่องใดบาง
3. ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลอยางเพียงพอ แหลงขอมูลที่ผูศึกษาสามารถคนควาไดมีอยู 2 แหลง ไดแก
3.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ผูทำรายงานรวบรวมขึ้นเองจากการสำรวจ การสังเกตการณ
การสัมภาษณ การทดลอง ฯลฯ
3.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ อินเทอรเน็ต ฯลฯ
4. ตรวจสอบขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลแลวควรตรวจสอบขอมูลเสียกอน เพื่อใหไดขอมูลที่ดีที่สุดและ
เหมาะสมที่สุด ซึ่งเกณฑการตรวจสอบขอมูลมีดังนี้
4.1 ความถูกตองของขอมูล ถาสืบคนจากหนังสือควรเลือกหนังสืออางอิงประเภทสารานุ กรม
งานวิจัย หรือตำราของผูแตงที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ หรือเปนผลงานที่ไดรับความนิยมแพรหลายเปนที่ยอมรับ
จนพิมพซ้ำตอเนื่องมาแลวหลายครั้ง หรือจัดพิมพโดยสำนักพิมพหรือองคกรที่เชื่อถือได เปนตน หากเปนการเก็บ
ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ เชน การสอบถาม หรือการทดลอง ตองพิจารณากระบวนการและกลุมประชากรที่ให
ขอมูลวามีปริมาณและคุณภาพมากนอยเพียงใด สวนขอมูลจากสื่อมวลชนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสตองตรวจสอบอยาง
ชัดเจนและเลือกแหลงขอมูลที่เชื่อถือได เพราะเปนสื่อที่มุงความรวดเร็วและทันสมัย จึงอาจเกิดปญหาขอมูล
ผิดพลาดมากกวาสื่อประเภทอื่น ฉะนั้นควรตรวจสอบแหลงขอมูลหรือเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงอื่นประกอบดวย
4.2 ความทั น สมั ย ของข อมู ล แหล งขอมูล ที่ทั น สมั ย คือ ผลงานวิจ ัย ใหม ๆ และบทความใน
วารสารวิชาการ อยางไรก็ตามแนวคิดตาง ๆ เหลานี้อาจเปนเพียงการคนหาสมมติฐานใหม ๆ มิใชบทสรุปในเชิง
ทฤษฎี ที ่ ย อมรั บ กั น โดยทั ่ ว ไป จึ งต องพิ จ ารณาตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ไปพรอมกัน ดว ย สำหรับ
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แหลงขอมูลประเภทตำรา โดยทั่วไปมักพิจารณาความทันสมัยของขอมูลจากปที่พิมพโดยยอนหลังไมเกิน 5 ป
อยางไรก็ตามศาสตรบางสาขาอาจไมมีขอมูลใหม ๆ ในขณะที่บางสาขาอาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตลอดเวลา ดังนั้น
ผูวิจัยจึงตองปรับเปลี่ยนเกณฑความทันสมัยของขอมูลใหเหมาะสมกับรายงาน
4.3 ตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ เนื่องจากผลงานบางอยางเปนทรัพยสินทางปญญาที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์
คุมครอง การจะนำขอมูลใด ๆ มาเผยแพรจึงตองตรวจสอบใหชัดเจนวาสามารถนำไปใชไดทันที หรือตองขออนุญาต
จากผูถือลิขสิทธิ์เสียกอน แมวาจะมีขอยกเวนในกรณีที่นำขอมูลไปใชสำหรับการวิจัย การศึกษา การวิจารณ ซึ่งไม
ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม แตผูเสนอผลการศึกษาคนควาจำเปนตองอางอิงแหลงขอมูลใหถูกตองและชัดเจน
เพื่อใหเกียรติแกเจาของขอมูล และเพื่อเปนหลักฐานประกอบใหรายงานมีความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย
5. บันทึกขอมูล เมื่อไดขอมูลจากการศึกษาคนควาแลวจึงนำมาจดบันทึกขอความที่นาสนใจ แนวความคิด
ขอมูลสถิติตาง ๆ ที่สอดคลองกับเรื่องที่ทำรายงาน แลวจดบันทึกลงบัตรซึ่งเรียกวา “บัตรบันทึก” ซึ่งมีลักษณะเปน
บัตรแข็ง มีขนาด 3”×5”, 4”×6”, 5”×7” สิ่งที่ตองจดลงในบัตรบันทึกประกอบดวยรายการหลัก 4 รายการ คือ
1) หัวขอเรื่อง
2) รายการหนังสือหรือแหลงขอมูลที่คนควาโดยบันทึกตามแบบบรรณานุกรม
3) เลขหนา (เฉพาะขอความที่จดบันทึก)
4) เนื้อหาสาระของเรื่องที่ศึกษาคนควา
ลักษณะของการบันทึกในแตละแผนจะบันทึกเนื้อหาเพียงหัวขอเดียว แมจะเปนหัวขอเรื่องเดียวกัน
หากบันทึกจากหนังสือตางเลมก็ตองแยกบัตรบันทึกหัวขอเรื่องละแผน หรือเปนหนังสือเลมเดียวกัน แตบันทึกตาง
หัวขอก็ตองแยกบัตรบันทึกเชนกัน กรณีที่บัตรบันทึกแผนเดียวบันทึกเนื้อหาไมหมดก็สามารถบันทึกตอในบัตรที่ 2
หรือ 3 ได โดยเขียนแจงวามีบัตรตอ
วิธีบันทึกเนื้อหาสาระในบัตรบันทึกขอมูลทำไดหลายแบบ แตที่นิยมใชทั่วไปมี 3 แบบ ไดแก
(1) บันทึกแบบสรุปความ โดยการบันทึกสาระสำคัญของเรื่องที่ตองการใหครบถวนดวยภาษาของ
ผูบันทึกเอง ตัวอยางบัตรบันทึกขอมูลแบบสรุปความ
ประโยชนของดินสอพอง
เจริญศรี เจริญวัฒน. (2528) “ดินสอพอง : ของดีลพบุรี,” ใน สมบัติไทย 28. ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี,
. หนา 104-108.
ดินสอพองใชประโยชนเปนแปงในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยกอน ประตามรางกายจะชวยใหผิวเย็นสบาย
ถาผสมน้ำหอมเขาไปจะกลายเปนแปงกระแจะ นอกจากนี้ยังใชเขียนหนังสือในสมุดดำในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
แหงกรุงรัตนโกสินทรไดมีหมายเกณฑใหเมืองลพบุรีทำดินสอพองสงไปใหกรุงเทพฯ เพื่อใชเปนวัสดุในการกอสรางแพทย
แพทยชนบทเคยใชดินสอพองเผาไฟผสมพิมเสนและกนกะลา บดโรยใสแผลกามโรคและแผลเรื้อรังทุกชนิด และยังใช
เปนผงขัดทำความสะอาดเครื่องใชหรือเครื่องประดับที่ทำดวยเงิน นาก ทองเหลือง ทองแดง และกระจกเงา
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(2) บันทึกแบบคัดลอกขอความ วิธีนี้เลือกคัดลอกขอความบางตอนที่ตองการจากตนฉบับทุกประการ
เหมาะสำหรับการบันทึกคำจำกัดความ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักฐาน หรือเหตุผลสำคัญที่สามารถนำไปใช
อางอิงสนับสนุนการนำเสนอผลงานคนควาได หากเปนขอความขนาดยาวแตตองการบันทึกเพียงบางสวนใหใสจุด 3
จุดตรงสวนที่ตัดออกนั้น ทั้งนี้ตองใสเครื่องหมายอัญประกาศกำกับขอความที่คัดลอกไวดวย เพื่อเปนการระบุให
ชัดเจนวาเปนขอความที่คัดลอกตรงตามตนฉบับ
ตัวอยางบัตรบันทึกขอมูลแบบคัดลอกขอความ
วิธีทำดินสอพอง
เจริญศรี เจริญวัฒน. (2528) “ดินสอพอง : ของดีลพบุรี,” ใน สมบัติไทย 28. ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี, หนา 104.
“กรรมวิธีในการทำดินสอพองนั้น นับวาไมสลับซับซอนหรือยุงยาก กลาวคือหลังจากขุดดินขึ้นมาละลายน้ำแลว
กรองเอาสิ่งสกปรกออกจนสะอาดดีแลว ทิ้งไวใหตกตะกอน จากนัน้ ก็เอาไปหยดลงบนแผงหรือกระดงที่ปูดวยผาแลว
นำไปตากแดดใหแหง ก็นำไปใชเปนแปงได หรืออาจจะทำเปนแผนเปนแทง หรือเปนกอนขนาดใหญตามทีต่ องการ เพื่อ
นำไปใชประโยชนตอไป”

(3) บันทึกขอมูลแบบถอดความ กรณีนี้ใชกับตนฉบับที่เปนรอยกรองหรือภาษาตางประเทศ แตตองการ
ใชในรูปแบบของรอยแกวหรือภาษาไทย เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการเสนอผลการศึกษาคนควาตอไป
ตัวอยางบัตรบันทึกขอมูลแบบถอดความ
ความผิดพลาดของผูอื่น
วิชาการ, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ.(2529) กาพยขยายโคลงโลกนิติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา. หนา 84.
“โทษทานผูอื่นเพี้ยง
ปองติฉินนินทา
โทษตนเทาภูผา
ปองปดคิดซอนเรน

เมล็ดงา
หอนเวน
หนักยิ่ง
เรื่องรายมลายสูญ”

ความผิดเพียงนอยนิดของผูอื่น พูดกันไมจบสิ้นจนเปนเรื่องราวใหญโต สวนความผิดพลาด
ของตนเอง แมจะเปนเรื่องใหญกลับพยายามปกปดไมใหผูอื่นรู
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6. วางโครงเรื ่ อ ง การวางโครงเรื่ อ งจะชว ยให เรี ย บเรีย งเนื ้อ หาเป น ไปตามลำดั บ และครอบคลุ ม
จุดมุงหมายของการทำรายงาน โครงเรื่องที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
6.1 โครงเรื่องจะตองประกอบดวยชื่อเรื่องของรายงาน หัวขอใหญที่มีความสำคัญมาก และหัวขอยอย
ที่มีความสำคัญรองลงมาตามลำดับ
6.2 ชื่อหัวขอควรสั้นกะทัดรัด ไดใจความ ครอบคลุมเนื้อหาตอนนั้น ๆ
6.3 หัวขอตาง ๆ ตองเรียงลำดับตอเนื่องสัมพันธกัน คือหัวขอใหญสัมพันธกับหัวขอรายงานหรือชื่อเรื่อง
ของรายงาน และหัวขอยอยสัมพันธกับหัวขอใหญ
6.4 โครงเรื่องตองเขียนอยางเปนระบบ อานงายและเขาใจงาย จึงควรเลือกใชตัวเลขหรือตัวอักษรตาม
หลักการเขียนที่ถูกตอง มีการยอหนาที่เหมาะสมคือ หัวขอที่มีความสำคัญเทากันจะตองยอหนาใหตรงกัน และใช
ตัวเลขหรือตัวอักษรแบบใดแบบหนึ่งใหเหมือนกัน หัวขอยอยตองยอหนาเยื้องเขาไปกวาหัวขอใหญ การเขียนโครง
เรื่องอาจเขียนได 2 แบบ คือ
1) แบบใชตัวเลขสลับตัวอักษร
ชื่อเรื่อง, ชื่อรายงาน
1. ........................................
2. ........................................
ก. ........................................
ข. ........................................
ค. ........................................
3. ........................................
ก. ........................................
ข. ........................................
1) ........................................
2) ........................................
ค. ........................................
2) แบบใชตัวเลขลวน
ชื่อเรื่อง, ชื่อรายงาน
1. ........................................
2. ........................................
2.1. ........................................
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2.2. ........................................
2.3. ........................................
3. ........................................
3.1. ........................................
3.2. ........................................
3.2.1. ........................................
3.2.2. ........................................
3.3. ........................................
7. เขียนรายงานฉบับรางตามลำดับความคิดและโครงเรื่อง ผูทำรายงานควรเขียนดวยความรูความคิด
ของผูเขียนรายงานเอง ใชภาษาเขียนทีอ่ านแลวเขาใจงาย เลือกใชคำที่เหมาะสม ใชประโยคไมซับซอนจนเกินไป มี
คำเชื ่ อ มแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประโยคและย อ หน า เขี ย นตั ว สะกดการั น ต ถ ู ก ต อ งตามพจนานุ ก รม
ราชบัณฑิตยสถาน เวนวรรค-ตอนใหถูกตองตามหลักการเขียนประโยคภาษาไทย
8. การนำเสนอผลการรายงาน เมื่อผูทำรายงานเขียนรายงานสมบูรณตามโครงเรื่องแลว ผูทำรายงาน
จะตองนำเสนอรายงานดวยการเขียนหรือพิมพ เมื่อเขียนหรือจัดพิมพเรียบรอยแลวควรตรวจทานเพื่อแกไขคำที่พิมพ
ผิดใหถูกตอง
เมื่อผูทำรายงานจัดทำเนื้อหารายงานแลวจึงนำมาจัดรูปเลม สวนประกอบของรูปเลมรายงาน ไดแก
8.1 สวนนำเรื่อง ประกอบดวย
8.1.1 ปกนอก ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผูทำรายงาน ชื่อรายวิชา รหัสวิชา สถาบันที่เขียนรายงาน
ประกอบดวย คณะ สถาบัน ภาคเรียน ปการศึกษา รายละเอียดเหลานี้ควรเขียนดวยแบบตัวหนังสือตามที่ราชการ
กำหนด
8.1.2 ใบรองปก เปนกระดาษเปลาหนึ่งแผนตอจากปกนอก
8.1.3 ปกใน เขียนขอความเชนเดียวกับปกนอก
8.1.4 คำนำ กลาวถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของรายงาน ขอตกลงเบื้องตนระหวางผูทำรายงาน
กับผูอานรายงาน ซึ่งจะชวยใหอานรายงานไดถูกตองและเขาใจยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผูทำรายงานอาจเขียนขอบคุณผูให
ขอมูล หรือผูที่ชวยเหลือในการคนควาและจัดพิมพ เปนตน
8.1.5 สารบัญ เปนการเรียงลำดับบท ตอน หรือหัวขอรายงาน พรอมทั้งบอกเลขกำกับ หนา
เริ่มตนของแตละหัวขอ
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8.1.6 สารบัญตาราง (ถามี) ตอจากสารบัญเรื่อง หมายถึง บัญชีบอกชื่อตารางตาง ๆ ที่ปรากฏ
ในรายงาน มีหลักการเขียนเชนเดียวกับสารบัญเรื่อง เพียงแตเปลี่ยนเปนคำวา “ตารางที่ ...” หากมีตารางประกอบ
ในรายงานไมมากนักก็ไมนิยมทำเปนสารบัญ แตจะแทรกไวในเรื่องเลย
8.1.7 สารบัญภาพประกอบ (ถามี) ตอจากสารบัญตาราง หมายถึง บัญชีชื่อภาพประกอบ
ทั้งหมดที่ปรากฏรายงานนั้น มีหลักการเขียนเชนเดียวกับสารบัญตาราง แตเปลี่ยนเปนคำวา “ภาพที่” หากมี
ภาพประกอบในรายงานไมมากนักก็ไมนิยมทำเปนสารบัญ แตจะแทรกไวในเรื่องเลย
8.2 สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
8.2.1 บทนำ เปนสวนที่บอกเหตุผลและวัตถุประสงคในการทำรายงานเรื่องนั้นวามีความมุงหมาย
อยางไร ชี้แจงขอบเขตของเรื่องวาศึกษาคนควากวางหรือแคบเพียงใด ใชวิธีการศึกษาคนควาอยางไร มีการจัด
ระเบียบขอมูลอยางไร มีสมมติฐานของการศึกษาคนควาอยางไร
8.2.2 เนื้อหา คือ ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาคนควาทั้งหมดและไดจัดระเบียบขอมูลนั้นอยาง
ดี หากมีเนื้อเรื่องยาวมากควรแบงเปนบท หากเปนเรื่องเล็ก ๆ ใหแบงเปนหัวขอเรื่อง เนื้อเรื่องจะประกอบดวย
หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย โดยแตละหัวขอจะมีสารัตถะขยายความ ไดแก เรื่องราว ขอเท็จจริง ภาพ
แผนภูมิ ฯลฯ สำหรับการเขียนเนื้อหา หากผูเขียนเรียบเรียงเนื้อหาจากการคนควาแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ
วารสาร สัมภาษณ ฯลฯ ผูเขียนควรระบุวาขอความตอนใดอางมาจากแหลงใด โดยใหรายละเอียดยอ ๆ ของ
แหลงขอมูลดวยการแทรกไวในเนื้อหา (การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาเรียกวา ระบบอางอิงแบบนามป) เพื่อเปน
แนวทางสำหรับผูอานที่ตองการศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อแสดงมารยาทในการเขียนรายงานทางวิชาการของผูเขียน
ในสวนเนื้อเรื่องจะมีการอางอิงบอกแหลงที่มาของขอความ หรือแนวความคิด หรือคำพูดที่กลาว
อางอิงซึ่งผูเขียนจะตองบอกแหลงขอมูลเพื่อแสดงมารยาทและการรับรูลิขสิทธิ์ของผูเขียน เปนการใหเกียรติเจาของ
ขอความ การอางอิงที่นิยมใช ไดแก
8.2.2.1 การกลาวอางอิงโดยตรง หรืออัญประภาษตรง หมายถึง การคัดคำพูดหรือขอความ
เหมือนตนฉบับหรือหลักฐานเดิมทุกประการ โดยใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) กำกับขอความ หากตัดขอความ
บางตอนออกใหใสจุด 3 จุดตรงขอความที่ตัดออกนั้น และบอกแหลงที่มาของขอความในรูปของเชิงอรรถ (เปนการ
อางอิงโดยใสหมายเลขกำกับไวทายขอความที่คัดลอกมาและใสหมายเลขที่ทายหนาใตเสนคั่นยาวประมาณ 2 นิ้ว)
หรือใชวิธีอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนามป (เปนการอางอิงไวในวงเล็บประกอบดวย ชื่อสกุลผูแตง. ปที่พิมพ :
เลขหนาที่อางอิง) ก็ได
วิธีการกลาวอางอิงโดยตรง
(1) แบบแทรกในเนื้อหา ตัวอยางเชน
เรไร ไพรวรรณ (2542 : 199) ไดใหความหมายของอัญประภาษวา “ขอความที่คัดมาจาก
คำพูดหรือขอเขียนของผูอื่นโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งนำมาไวในรายงานของตนเพื่อใหมีน้ำหนักนาเชื่อถือ”
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(2) แบบเชิงอรรถ ตัวอยางเชน
“อั ญ ประภาษ หมายถึ ง ข อ ความที ่ ค ั ด มาจากคำพู ด หรื อ ข อ เขี ย นของผู  อ ื ่ น โดยไม ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งนำมาไวในรายงานของตนเพื่อใหมนี ้ำหนักนาเชื่อถือ” 1
____________________
1 เรไร ไพรวรรณ.(2542) การใชภาษาไทยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี.
8.2.2.2 การกลางอางอิงโดยสรุป หรือโดยออม หรืออัญประภาษรอง เปนการกลางอางอิง
โดย สรุปยอขอความเดิมจากหนังสือ การกลาวอางอิงลักษณะนี้ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศกำกับขอความ
แตตองระบุแหลงที่มาของขอความเชนเดียวกับการกลาวอางอิงโดยตรง ซึ่งสามารถอางอิงในรูปของเชิงอรรถหรือ
อางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนามปก็ได
วิธีการกลาวอางอิงโดยสรุป
(1) แบบแทรกในเนื้อหา ตัวอยางเชน
เรไร ไพรวรรณ (2542 : 199) อธิบายความหมายของอัญประภาษวาหมายถึง ขอความที่
คัดลอกมาจากเอกสารหรือคำพูดของผูอื่นโดยไมเปลี่ยนแปลง
(2) แบบเชิงอรรถ ตัวอยางเชน
อัญประภาษ หมายถึง ขอความที่คัดลอกจากเอกสารหรือคำพูดของผูอื่นโดยไมเปลี่ยนแปลงใด ๆ 1
____________________
1 เรไร ไพรวรรณ. (2542) การใชภาษาไทยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี.
ในกรณีที่มีตารางและภาพประกอบ ควรเลือกภาพที่ชัดเจน ถูกตอง และแสดงความหมายไดตรงกั บ
วัตถุประสงคของรายงาน โดยมีหลักการดังนี้
1) ตาราง ใชคำวา “ตารางที่ ...” โดยใสหมายเลขกำกับตาราง (เรียงตามลำดับ) ตามดวยชื่อ
ตารางตัวอยางเชน ตารางที่ 1: ปริมาณการสั่งซื้อในป 2546 (อยูดานบนตรงกลางของตาราง)
2) ภาพประกอบ ใชคำวา “ภาพประกอบที่ ...” โดยใสหมายเลขกำกับภาพ (เรียงตามลำดับ)
ตามดวยชื่อภาพประกอบ ตัวอยางเชน ภาพประกอบที่ 1: เครื่องหมายการคาบริษัทสยามจำกัด (อยูดานลางตรง
กลางของภาพประกอบ)
3) เมื่อไดตารางและภาพประกอบแลวตองอธิบายตารางและภาพประกอบนั้นดวย
4) การเขียนดวยตัวอักษรหรือตัวเลขในแตละชองตารางตองเขียนใหเปนระเบียบ
8.2.3 บทสรุป เปนการวิเคราะหขอมูลและสาระสำคัญ เพื่อประมาณแงมุมตาง ๆ ที่นาสนใจ แลว
นำมาเรียบเรียงเปนบทสรุป
ภาษาที่ใชในการนำเสนอรายงานตองเปนภาษาทางการ ใชถอยคำสำนวนของผูเขียนเอง ใชวิธีการลำดับ
ความ ใชคำงาย และใชเหตุผลในการนำเสนอ
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8.3 สวนทาย ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
8.3.1 บรรณานุกรม เปนบัญชีประมวลรายชื่อหนังสือ วารสาร และเอกสารตาง ๆ ที่ใชใน
การศึกษาคนควา หากมีเอกสารนอยกวา 5 เลม ใหใชคำวา “เอกสารอางอิง” แทน
บรรณานุกรม หรือเอกสารอางอิง เปนสวนสำคัญที่สำคัญของการเขียนงานตาง ๆ ไมวาจะเปน
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ ซึ่งจะปรากฏอยูทายเลม
ของผลงานที่เปนเปนแหลงรวบรวบรายการขอมูลที่งานเขียนนั้น ๆ ไดอางอิงถึง อีกทั้งยังเปนสวนที่จะเชื่อมโยงไปยัง
ตนทางของแหลงขอมูลที่ใหผูอานสามารถคนหาและสืบคนเพิ่มเติมได
โดยสวนใหญแลวการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอางอิง จะนิยมใชมาตรฐานการเขียนที่ชื่อวา
APA หรือ (American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตรและนักพฤติกรรมศาสตรมากวา
80 ป เพื่อเปนมาตรฐาน ในการเขียนอยางเปนระบบสำหรับการทำวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
บทความและกรณีศึกษา สำหรับนักเขียนและนักศึกษานำมาใชในวิทยานิพนธซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมใชอยางแพรหลาย
โดยในปจจุบัน APA ไดพัฒนามาถึงเวอรชันที่ 6 ที่มีมาตราฐานใหมที่เปนแปลงจากเดิมไปพอสมควร ในบทความนี้เรา
จะยกตัวอย างการเขี ยนบรรณานุ กรม ที่จำเปนและใชเ ป น แหลงอางอิงกัน มาก เชน หนังสือ งานวิจัย วารสาร
วิทยานิพนธ สื่อออนไลน
วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ มีดังนี้
1) การใชอักษรยอ
ม.ป.ท.
แทนคําเต็มวา
N.P.
แทนคําเต็มวา
ม.ป.พ.
แทนคําเต็มวา
n.p.
แทนคําเต็มวา
(ม.ป.ป.)
แทนคําเต็มวา
(n.d.)
แทนคําเต็มวา
(บ.ก.)
แทนคําเต็มวา
(Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําเต็มวา

(ไมปรากฏสถานที่พิมพ)
(no Place of publication)
(ไมปรากฏสํานักพิมพ)
(no publisher)
ไมปรากฏปพิมพ
no date
บรรณาธิการ
Editor หรือ Editors

2) การเขียนชื่อผูแตง ไมตองลงคํานําหนานามตําแหนงทางวิชาการคําเรียกทางวิชาชีพและตําแหนง
ยศตาง ๆ (ยกเวน มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)
ผูเขียน 1 คน
ผูแตง1./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
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ผูเขียน 2 คน
ผูแตง1,/และผูแตง2.//(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่).//สถานที่พิมพ://สํานักพิมพ.
ผูเขียน 3 คน
ผูแตง1,/ผูแตง2,/และผูแตง3.//(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง//(พิมพครั้งที่).//สถานที่พิมพ://สํานักพิมพ.
ผูเขียนมากกวา 7 คน
ผูแตง1,/ผูแตง2,/ผูแตง3,/ผูแตง4,/ผูแตง5,/ผูแตง6,…ผูแตงคนสุดทาย./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ
ครั้งที่).//สถานที่พิมพ://สํานักพิมพ.
3) หนังสือ
ผูแตง 1./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
สุกัญญา รอส. (2561). วัสดุชีวภาพ. พิษณุโลก: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร.
หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง
ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่).//(ปพิมพ).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
บทความหรือบทในหนังสือ
ชื่อผูแตงบทความหรือบท./(ปพิมพ).//ชื่อบทความหรือบท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/
(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา).//
สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา
กับชนชั้นนำทางการเมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
และวัชรพล พุทธรักษา(บ.ก.), วาดวยทฤษฎีรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
รวมสมัย (พิมพครั้งที่ 2). (น. 47- 68). พิษณุโลก: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
*หมายเหตุ (พิมพครั้งที่) ใหระบุตั้งแตครั้งที่ 2 เปนตนไป
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4) หนังสือแปล
ชื่อผูแตงตนฉบับ./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อตนฉบับ]/(ชื่อผูแปล, แปล)./สถานที่พิมพ:/
สํานักพิมพ.(ตนฉบับพิมพป ค.ศ. หรือ พ.ศ.)
แบรี่ สมาร. (2555). มิเชล ฟูโกต [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล).
กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิริธร (องคการมหาชน). (ตนฉบับพิมพป ค.ศ. 1994).
5) E-book
ผูแตง 1./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. //จาก หรือ
from/http://www.xxxxxxxHowitt, D. (2011). Introduction to research methods
in psychology. Retrieved fromhttps://www.dawsonera.com.
จักรพันธ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกตใช. (พิมพครั้งที่ 3).
พิษณุโลก: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบคนจาก https://www.ookbee.com
Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations
of Psychology series).[Kindle DX version]. Retrieved from
http://www.amazon.com
6) รายงานการวิจัย
ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
พินิจทิพยมณี. (2553). การวิเคราะหปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย
(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
7) วิทยานิพนธ
- วิทยานิพนธแบบรูปเลม
ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ./ชื่อสถาบัน.
วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผานการบริโภค
อาหาร(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
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- วิทยานิพนธฐานขอมูลออนไลน
ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation
หรือวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ./ชื่อ
สถาบัน. สืบคนจากหรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxx
พรทิพย วองไวพิทยา. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การมอบหมายและติดตามความกาวหนาของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัย
นเรศวร. สืบคน https://tdc.thailis.or.th/tdc/
8) วารสาร
- วารสารแบบเลม
ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหนา.
วิชัย พานิชยสวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแกว. (2562). ผลของ
การใชบทเรียน PISA มีตอความสามารถดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา.วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร), 12(3), 133-160.
- วารสารออนไลน
กรณีไมมีเลข DOI
ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหนา.
สืบคนจาก หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxx
Pattaratumrong, M., & Wongkhamhaeng, K. (2019). The Molecular Identification
of Nephtysspecies (Polychaeta: Phyllodocida) from Songkhla Lake,
Southern Thailand. Naresuan University Journal: Science And
Technology (NUJST),1-9.
http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/Vol-27-No-3-2019-1-9
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กรณีมีเลข DOI
ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหนา.
doi: xxxxxxxChantana, C. (2019). A Cooling System for a Mushroom
House for Use in the Upper Central Region Climate of Thailand.
Naresuan University Journal: Science And
Technology (NUJST), 27(3), 10-19. doi:10.14456/nujst.2019.22
9) Website
ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ./สืบคน หรือ Retrieved วัน/เดือน/ป,//จาก หรือ
from/http://www.xxxxxxxx
สรญา แสงเย็นพันธ. (2563). พฤติกรรมสุขภาพ. สืบคน 18 กันยายน 2563, จาก
http://www.nupress.grad.nu.ac.th/behavior
Healey, R.G. (2011). The History of Policy Analysis. Retrieved 24 March 2019
from https://econ.duke.edu/uploads/media_items/what-is-the-history
-of-policy-analysis-9-2011.original.pdf
————————————————————————————————————
ตัวอยาง
เอกสารอางอิง
บุญฑา วิศวไพศาล. (ม.ป.ป). มนุษยศาสตรสาร. สืบคน 18 กันยายน 2562, จาก
http://journal.human.cmu.ac.th/files/form2.pdf
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (ม.ป.ป). การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาตาม
หลักเกณฑ APA. สืบคน 18 กันยายน 2562, จาก http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
files/APA_Style.pdf
American University of Sharjah. (n.d.). APA 6th Edition Citation Style. Retrieved September
18, 2019, from https://aus.libguides.com/apa/apa-website
Himmelfarb Health Sciences Library. (n.d.). APA Citation Style, 6th edition. Retrieved September
18, 2019, from https://guides.himmelfarb.gwu.edu/APA
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8.3.2 ภาคผนวก เปนเรื่องที่นำมาเพิ่มเติมใหสมบูรณ แตมิใชเนื้อหาโดยตรงของเรื่อง หากมีหลายเรื่องควรจัดเปน
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ตามลำดับ
8.3.3 อภิธานศัพท เปนบัญชีศัพทเฉพาะที่ไมเปนที่รูจักแพรหลายซึ่งใชในการเรียบเรียงรายงาน โดยเรียง
คำศัพทตามลำดับตัวอักษรพรอมคำอธิบายความหมาย หากมีจำนวนนอยใหใชวิธีอธิบายในรูปของเชิงอรรถหรือ
วงเล็บทายคำศัพทก็ได
8.3.4 ดรรชนี เปนบัญชีรวบรวมคำหรือวลีที่เปนสารัตถะของเรื่องหรือหัวขอยอย ๆ ตลอดจนคำที่เปน ชื่อ
สำคัญของเรื่อง โดยนำมาเรียงตามลำดับตัวอักษรพรอมดวยหมายเลขหนาที่คำ ๆ นั้นปรากฏ (สุภิตร อนุศาสน,
2541 : 145-157)
ตัวอยางการเวนระยะในหนารายงาน หนาปกติ

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

หมายเหตุ : หนาที่ขึ้นบทใหมตางจากหนาปกติ คือ จะเวนระยะสวนบน 2 นิ้ว
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ตัวอยางปกนอก

การจัดประชุม

นางสาวปรารถนา ตั้งใจ
Section 01 เลขที่ 1

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 9022117
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556

หมายเหตุ : ปกในมีรายละเอียดเชนเดียวกับปกนอก
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ตัวอยางคำนำ

คำนำ
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และจะบรรลุไดตามจุดประสงคถามีการจัดประชุมที่ดี
รายงานเรื่อง“การจัดประชุม”ฉบับนี้นอกจากจะกลาวถึงความหมายความสำคัญ องคประกอบ
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ผูเขียนขอขอบคุณบรรณารักษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ไดให
คำแนะนำความชวยเหลือในการคนควา ทำใหรายงานฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี

ปรารถนา ตั้งใจ
1 ธันวาคม 2556
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