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คํานํา
คูมือจัดทําบัณฑิตนิพนธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหนิสิตใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานวิจัย ใน
คูมือนี้ประกอบดวย ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ สวนประกอบของบัณฑิตนิพนธ วิธีการอางอิงเอกสาร
และการใชภาษาที่ถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดทํารูปแบบ
บัณฑิตนิพนธไปในแนวทางเดียวกัน เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยมีความสะดวกในการเผยแพร
และสืบค น คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีห วัง เปนอยา งยิ่ งที่จ ะสนั บสนุ น ใหนิ สิต มีค วามรู
ความสามารถ ทําและเผยแพรงานวิจัยไดอยางมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการใน
สาขาวิชาที่ศึกษาอยู และสามารถพัฒนางานวิจัยในขั้นสูงตอไปได

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรุณ ชาญชัยเชาวววิ ัฒน
ฝายวิจัยและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2555
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การจัดทําบัณฑิตนิพนธ
จากโครงการวิจัย
ภาษาที่ใชในการเรียบเรียงบัณฑิตนิพนธ
ภาษาที่ใชในการบรรยายเนื้อควรมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ กระชับ และถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ กรณีที่เปนศัพทเทคนิคควรใชศัพทบัญญัติ พรอมวงเล็บภาษาตางประเทศกํากับในครั้ง
แรก การใชคํายอเปนจํานวนมาก ควรมีสวนอธิบายคํายอในตอนตนกอนนําเสนอเนื้อหาของบัณฑิต
นิพนธ หากเปนไปไดควรใชคําเต็มทุกครั้งและเปนภาษาไทย จะวงเล็บภาษาตางประเทศในครั้งแรก
เทานั้น สําหรับชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ใหใชภาษาอังกฤษและพิมพตัวเอน เชน Homo
sapiens ในบางครั้งเนื้อหามีความยาวมากจึงควรแบงยอหนาโดยแตละยอหนามีความสัมพันธกัน
หรือเปนลําดับความลงมาและสัมพันธกับเนื้อเรื่องหลักที่กลาวถึงในบทนั้นๆ การเขียนเนื้อความไม
สัมพันธกันจะทําใหผูอานสับสนและไมรูถึงจุดประสงคที่ผูเขียนจะนําไปสูเรื่องใดหรือไปสูคําตอบ
ใด รวมทั้งผูอานเกิดความเขาใจผิดได ผูเขียนจึงตองระมัดระวังในการนําเสนอ นอกจากนี้ไมควรใช
ภาษาพูด ไมควรใชแทนตนเอง เชน กระผม ดิฉัน ขาพเจา เปนตน ควรใชภาษาวิชาการและเปน
ทางการ เพื่อใหผูอานทั่วไปสามารถอานไดเขาใจตรงกัน มีความเปนกลาง และนาเชื่อถือ

สวนประกอบของบัณฑิตนิพนธ
ในเล ม บั ณ ฑิ ต นิ พ นธ ป ระกอบด ว ย 5 ส ว น คื อ ส ว นนํ า เนื้ อ หาหลั ก เอกสารอ า งอิ ง
ภาคผนวก และประวัติผูวิจัย ในแตละสวนจะมีประโยชนและความสําคัญตางกัน ดังนั้นควรทํา
ความเขาใจในแตละสวนของบัณฑิตนิพนธกอนเริ่มเขียน รายละเอียดของแตละสวนและลําดับการ
นําเสนอ มีดังนี้
1. สวนนํา ประกอบดวย
1.1 สันปก
1.2 ปกนอก
1.3 แผนกระดาษรองปก
1.4 ปกใน
1.5 ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ
1.6 บทคัดยอภาษาไทย
1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)
1.8 กิตติกรรมประกาศ
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1.9 สารบัญ
1.10 สารบัญตาราง
1.11 สารบัญภาพ
1.12 คําอธิบายคํายอและสัญลักษณ (ถามี)
1.13 ประมวลคําศัพทเทคนิค
2. เนื้อหาหลัก แบงเปน 5 บท ไดแก
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล
บทที่ 5 อภิปรายผล
3. เอกสารอางอิง
4. ภาคผนวก
5. ประวัติผูวิจยั

สวนนําของบัณฑิตนิพนธ
สวนนําของบัณฑิตนิพนธมีความสําคัญที่แสดงใหผูอานไดเขาใจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
โครงการวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา เช น ชื่ อ ผู ดํ า เนิ น การวิ จั ย ชื่ อ โครงการวิ จั ย สถาบั น ต น สั ง กั ด ของ
ผูดําเนินการวิจัย รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัย และเนื้อหาโดยยอของงานวิจัย เปนตน
เพื่อใหการจัดทําบัณฑิตนิพนธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเรียบรอยและเปนไปใน
รูปแบบเดียวกันนิสิตจึงควรดําเนินการเรียบเรียงตามที่คูมือแนะนําไวอยางเครงครัด
สวนนํา ประกอบดวย
1.1 สันปก
1.2 ปกนอก
1.3 แผนกระดาษรองปก
1.4 ปกใน
1.5 ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ
1.6 บทคัดยอภาษาไทย
1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)
1.8 กิตติกรรมประกาศ
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1.9 สารบัญ
1.10 สารบัญตาราง
1.11 สารบัญภาพ
1.12 คําอธิบายคํายอและสัญลักษณ (ถามี)
1.13 ประมวลคําศัพทเทคนิค
ตัวอยางที่ 1 สันปก
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวโดยยีสต Candida oleophila สุปราณี ยิ่งประเสริฐ ปการศึกษา 2555

หมายเหตุ กรณีการจัดทํารายละเอียดของสันปกบัณฑิตนิพนธที่มีผูวิจยั ตั้งแต 2 คนขึน้ ไป ใหใส
เฉพาะชื่อผูวิจยั และคั่นดวยเครื่องหมาย “/” ระหวางชื่อ และหากชื่อเรือ่ งวิจัยมีความยาวมาก ใหยอ
ชื่อเรื่องใหไดใจความและใสเครื่องหมาย “ฯ” ไวทายขอความ ดังตัวอยางที่ 1.1
ตัวอยางที่ 1.1 สันปก
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวโดยยีสตฯ สุปราณี / ธีรเดช ปการศึกษา 2555

รูปแบบปกนอกบัณฑิตนิพนธ
ใหใชปกแข็ง สีน้ําเงินกรมทา ตัวอักษรสีทอง โดยจัดขอความใหอยูตรงกลาง ใชตัวอักษร
แบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท หรือ 20 พอยท ตามความเหมาะสม ดังแสดงใน
ตัวอยางที่ 2

รูปแบบตัวอักษรที่ใชในการพิมพ
ในการเรียบเรียงบัณฑิตนิพนธ ใหใชตัวอักษรแบบ Angsana New ตลอดทั้งเลม อยางไรก็
ตาม ในกรณีที่ผูวิจัยตองสงรายงานวิจัยตอตนสังกัดทุนวิจัยจากภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุญาตใหผูวิจัยใชรูปแบบตัวอักษร และแบบฟอรมการจัดทํา
รายงานวิจัยตามที่ตนสังกัดทุนวิจัยกําหนด
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ตัวอยางที่ 2 ปกนอกและปกใน

บัณฑิตนิพนธ

เรื่อง
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว
โดยยีสต Candida oleophila

นางสาวสุปราณี ยิ่งประเสริฐ

บัณฑิตนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ปการศึกษา 2555
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ตัวอยางที่ 3 การจัดหนาปกนอกและปกใน

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

บัณฑิตนิพนธ
เรื่อง
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว
โดยยีสต Candida oleophila

นางสาวสุปราณี ยิ่งประเสริฐ

3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

บันฑิตนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ปการศึกษา 2555
3.5 ซ.ม. หรือ 1.4 นิ้ว

3. ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ
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2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

ตัวอยางที่ 4 ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ

ใบรับรองบัณฑิตนิพนธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ชื่อเรื่องบัณฑิตนิพนธ การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวโดยยีสต Candida oleophila
ชื่อนิสิต นางสาวสุปราณี ยิ่งประเสริฐ
ที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ
ที่ปรึกษา……………………………………………………………………..……
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณ ชาญชัยเชาววิวัฒน)
ที่ปรึกษารวม.............……………………………….………………….………..
(รองศาสตราจารย ดร.วันทนี สวางอารมณ)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อนุมัติใหบัณฑิตนิพนธฉบับนี้เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
ประธานสาขาวิชา......................................................................................................
(อาจารยทวิช ทํานาเมือง)
หัวหนาภาควิชา..........................................................................................................
(อาจารย วนิดา ชื่นชัน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.....................................................................
(รองศาสตราจารย ดร.บุญมี กวินเสกสรรค)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ..............
คณะกรรมการสอบบัณฑิตนิพนธ
ประธานกรรมการ …………………………….……
(..…………………….…………)
กรรมการ ……………………………………......…
(…………..………………………….……)

กรรมการ……..………...………………….……..
(…………………………………………)

9

ตัวอยางที่ 5 การจัดหนาใบรับรองบัณฑิต

2.54 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว

3.81 ซ.ม.
หรือ
1.5 นิ้ว

2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

ตัวอยางที่ 6 บทคัดยอ ภาษาไทย
เรื่อง

2.54 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว

10
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ตัวอยางที่ 6 บทคัดยอ ภาษาไทย
ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ที่ปรึกษารวมโครงการวิจัย
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
คณะ
มหาวิทยาลัย
ปการศึกษา

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวโดยยีสต
Candida oleophila
นางสาวสุปราณี ยิ่งประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณ ชาญชัยเชาววิวัฒน
รองศาสตราจารย ดร.วันทนี สวางอารมณ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีววิทยาประยุกต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
2555

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมโรคแอนแทรค
โนส (anthracnose) ในผลฝรั่งชี้ฟาแดงที่เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides ดวยยีสตปฏิปกษ 4
ชนิด ซึ่งแยกไดจากผักและผลไมในประเทศไทย ไดแก Candida oleophila R13 Candida musae R6
Issatchenkia orientalis ER1 และ Candida quercitrusa L2 รวมทั้งสังเกตปฏิสัมพันธระหวางยีสตและรา
สําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของยีสตในการควบคุมโรคใชวิธีเพาะเชื้อรวมกันระหวางเซลลยีสต
และสปอรราบนจานเพาะเชื้อ PDA ที่เจาะหลุมตรงกลาง และตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งของยีสต
ตอราบนผลฝรั่งชี้ฟาแดง ผลการวิจัยพบวายีสต C. oliophilus R13 มีประสิทธิภาพควบคุมการเจริญของรา
ไดดีเทากับ I. orientalis ER1 บนจานเพาะเชื้อคือ รอยละ 85.84 โดยใชเซลลยีสตปริมาณ 5×106 เซลล/
มิลลิลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวา C. musae R6 และ C. quercitrusa L2 ตามลําดับ (p < 0.05) สําหรับ
การตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งบนผลฝรั่งพบวา ยีสตสายพันธุ R13 ใหผลการยับยั้งรอยละ 76.88
ซึ่งมากกวายีสตสายพันธุ ER1 R6 และ L2 ผลการสังเกตปฏิสัมพันธระหวางยีสต 2 ชนิด คือ R13 และ
ER1 ตอรา C. gloeosporioides ภายใตกลองจุลทรรศนพบวา เซลลยีสตสายพันธุ R13 มีความสามารถใน
การเกาะติดกับเสนใยราไดดี สําหรับยีสตสายพันธุ ER1 ไมพบความสามารถในการเกาะติดกับเสนใยรา
ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะนํายีสตสายพันธุ R13 และ ER1 มาใชในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่ง
ชี้ฟาที่เกิดจาก C. gloeosporioides ดวยชีววิธี
คําสําคัญ แอนแทรคโนส/ Colletotrichum gloeosporioides/ Candida oleophila/ Issatchenkia
orientalis
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Abstract
The objectives of this research were to examine and compare the efficacies of
antagonistic yeasts, i.e., Candida oleophila R13; Candida musae R6; Issatchenkia orientalis ER1
and Candida quercitrusa L2 for controlling chilli anthracnose caused by Colletotrichum
gloeosporioides. The interaction between yeasts and mold was also observed. The efficacies of
yeast antagonists were determined by well test method and in vivo test (on chilli fruit). In well
test, the results revealed that C. oliophilus R13 can control the disease equally to I. orientalis ER1
(85.84 %). In vivo test, yeast strain R13 showed higher efficacy (76.88 %) than those yeast
strains: ER1, R6, and L2, respectively (p < 0.05). Under microscopic condition, the attachment
between strain R13 cells and fungal hyphae was observed, but this attachment ability did not
present in yeast strain ER1. Therefore, yeast strains R13 and ER1 might be used as biocontrol
agents for controlling chilli anthracnose caused by C. gloeosporioides.
Keywords: Anthracnose/ Chilli fruit/ Colletotrichum gloeosporioides/ Candida oleophila/
Issatchenkia orientalis
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมโรคแอนแทรคโนส (anthracnose) ในผลฝรั่งชี้ฟาแดงที่เกิดจากรา Colletotrichum gloeosporioides ดวยยีสต
ปฏิปกษ 4 ชนิด ซึ่งแยกไดจากผักและผลไมในประเทศไทย ไดแกCandida oleophila R13 Candida
musae R6 Issatchenkia orientalis ER1 และ Candida quercitrusa L2 รวมทั้งสังเกตปฏิสัมพันธ
ระหวางยีสตและรา สําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของยีสตในการควบคุมโรคใชวิธีเพาะเชื้อ
รวมกันระหวางเซลลยีสตและสปอรราบนจานเพาะเชื้อ PDA ที่เจาะหลุมตรงกลาง และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการยับยั้งของยีสตตอราบนผลฝรั่งชี้ฟาแดง ผลการวิจัยพบวายีสต Candida oleophila
R13 มีประสิทธิภาพควบคุมการเจริญของราไดดีเทากับ I. orientalis ER1 บนจานเพาะเชื้อคือ รอยละ
85.84 โดยใชเซลลยีสตปริมาณ 5×106 เซลล/มิลลิลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวา C. musae R6 และ
C. quercitrusa L2 ตามลําดับ (p < 0.05) สําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งบนผลฝรั่ง
พบวา ยีสตสายพันธุ R13 ใหผลการยับยั้งรอยละ 76.88 ซึ่งมากกวายีสตสายพันธุ ER1 R6 และ L2 ผล
การสังเกตปฏิสัมพันธระหวางยีสต 2 ชนิด คือ R13 และ ER1 ตอรา C. gloeosporioides ภายใตกลอง
จุลทรรศนพบวา เซลลยีสตสายพันธุ R13 มีความสามารถในการเกาะติดกับเสนใยราไดดี สําหรับ
ยีสตสายพันธุ ER1 ไมพบความสามารถในการเกาะติดกับเสนใยรา ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะนํายีสต
สายพันธุ R13 และ ER1 มาใชในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลฝรั่งชี้ฟาที่เกิดจาก C.
gloeosporioides ดวยชีววิธี
คําสําคัญ: แอนแทรคโนส/ Colletotrichum gloeosporioides/ Candida oleophila/ Issatchenkia
orientalis

2.54 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว

5. กิตติกรรมประกาศ
13

2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

ตัวอยางที่ 9 การพิมพและการจัดหนากระดาษกิตติกรรมประกาศ

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

กิตติกรรมประกาศ

3.81 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

...............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................
.........................................................................................................
.......................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................
6. สารบัญ
6.1 สารบัญตาราง
6.2 สารบัญภาพ

นางสาวสุปราณี ยิ่งประเสริฐ
20 มีนาคม 2555
2.54 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว

14

2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

ตัวอยางที่ 10 การพิมพสารบัญ

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย...……..…………………………………………………………………………….I
บทคัดยอภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………….……...II
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………...……… III
สารบัญ…………………………………………………………………………………...…………..IV
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………...……………VI
สารบัญภาพ…………………………………………………………………………………...…….VII
คําอธิบายคํายอและสัญลักษณ (ถามี).................................................................................................VIII
ประมวลคําศัพทเทคนิค (ถามี).........................................................................................................VIIII
บทที่ 1 บทนํา………………………………………………………………………………………….1
1.1 ความเปนมาของปญหา……………………………………………………..……………..1
1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั ...………………………………………………………….…….3
1.3 ขอบเขตของงานวิจยั ………………………………………………………………….…...3
1.4 ประโยชนที่ไดรับ.......................……………………………………………………….….4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ....…………………………………………………………..…..7
2.1 (หัวขอสําคัญ)……………………………………………………………………………...7
2.2 (หัวขอสําคัญ)…..…………………………………………………………………….…..15
2.2.1 (หัวขอยอย)………………………………………………………………………..16
2.2.2 (หัวขอยอย)……………………………………………..……………………...….17
2.3 (หัวขอสําคัญ).....................................................................................................................18
2.3.1 (หัวขอยอย)………………………………………………………………………..19
2.3.2 (หัวขอยอย)……………………………………………..……………………...….20
2.4 (หัวขอสําคัญ)………………………………………………..……………………….…..21
2.5 (หัวขอสําคัญ)……………………………………….……………………………………22

15

ตัวอยางที่ 10 การพิมพสารบัญ

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย.............……………………………………………………………………23
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ……………………………..……........................……………….23
3.2 วิธีดําเนินการวิจยั ............………………………….....................................……...…….25
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล...…………………………………………………………………33
4.1 (หัวขอผลการวิจยั )……………………………………................................…………….33
4.2 (หัวขอผลการวิจยั )………………………………………………………………….……38
4.3 (หัวขอผลการวิจยั )…………………………………………………………………...…..41
4.4 (หัวขอผลการวิจยั )....................……………………………………………………….…46
4.5 (หัวขอผลการวิจยั ).............................................................................................................49
อภิปรายผล...................…………...…………………………………………………….…….52
บทที่ 5 สรุปและเสนอแนะ.............................……………………………………………………….56
5.1 สรุปผล..............................................................................................................................56
5.2 ขอเสนอแนะ......................................................................................................................60
เอกสารอางอิง........................................….………………………………………………………..…61
ภาคผนวก.............................................................................................................................................70
ภาคผนวก ก.............................................................................................................................71
ภาคผนวก ข.............................................................................................................................74
ภาคผนวก ค.............................................................................................................................76
ประวัตผูวจิ ัย.........................................................................................................................................80

16

ตัวอยางที่ 11 การพิมพสารบัญตาราง

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………….….…
(ชื่อตาราง)………………………………………………………………………….….
(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………….….…
(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………………..
(ชื่อตาราง)………………………………………………………………………….….
(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………….….…
(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………….….…
(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………….….…
(ชื่อตาราง)………………………………………………………………………….….
(ชื่อตาราง)………………………………………………………………………….….
(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………….….…
(ชื่อตาราง)……………………………………………………………………….…….

17

หนา
17
20
22
25
26
27
28
29
30
40
45
50

ตัวอยางที่ 12 การพิมพสารบัญภาพ

สารบัญภาพ
ภาพที่
หนา
1.1 (ชื่อภาพ)…………………………………………………………………………….……... 7
1.2 (ชื่อภาพ)………………………………………………………………………………..….. 8
2.1 (ชื่อภาพ)…………………………………………............................................................... 15
2.2 (ชื่อภาพ)…………………………………………………………………………….…….. 16
2.3 (ชื่อภาพ)…………………………………………………………………………………... 50
3.1 (ชื่อภาพ)…………………………………………………………………………………... 58
3.2 (ชื่อภาพ)………………………………………………………….……………………….. 16
4.1 (ชื่อภาพ)…………………………………………………………………………………... 50
4.2 (ชื่อภาพ)…………………………………………………………………………………... 58

18

ตัวอยางที่ 13 การพิมพและการจัดหนากระดาษคําอธิบายคํายอและสัญลักษณ

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

คําอธิบายคํายอและสัญลักษณ
คํายอและสัญลักษณ
คําอธิบาย
……………………
…………………..…………….
...............................
...................................................
...............................
...................................................
9. คําอธิบายคํายอและสั
ญลักษณ (ถามี)
...............................
...................................................
3.81 ซ.ม.
คําอธิบายคํายอและสัญลักษณ ใหอธิบายถึงความหมายของคํายอและสัญลักษณ2.54
ที่ใชซ.ม.
ใน
หรือ
อ
บัณฑิตนิพนธ เปนสวนที่อยูถัดจาดสารบัญภาพ ใหพิมพตามลําดับตัวอักษรโดยใหอธิบายคํายหรื
อและ
1.5 นิสั้วญลักษณที่เปนภาษาไทยกอน จึงอธิบายคํายอและสัญลักษณภาษาอังกฤษ ใชขนาดยอหนาจากขวา
1 นิ้ว
เทากับ 1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว รูปแบบการพิมพให พิมพขอความ “คําอธิบายคํ ายอและ
สัญลักษณ” แบบ AngsanaNew ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 สําหรับเนื้อความใหพิมพตัวอักษรแบบ
AngsanaNew ขนาด 16 จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และลาง เทากับ 3.81 2.54 2.54 และ
2.54 เซนติเมตร (ดังตัวอยางที่ 10)
ตัวอยางที่ 10 การพิมพและการจัดหนากระดาษคําอธิบายคํายอและสัญลักษณ
2.54 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว

19

ตัวอยางที่ 14 การพิมพและการจัดหนากระดาษประมวลคําศัพทเทคนิค

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

ประมวลคําศัพทเทคนิค
คําศัพทเทคนิค
คําอธิบาย
(ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาไทย)
……………………
…………………..…………….
...............................
...................................................
9. คําอธิบายคํายอและสั
ญลักษณ (ถามี)
...............................
...................................................
3.81 ซ.ม.
คําอธิบายคํ
ายอและสัญลักษณ ใหอธิบายถึ...................................................
งความหมายของคํายอและสัญลักษณ2.54
ที่ใชซ.ม.
ใน
...............................
หรือ
บัณฑิตนิพนธ เปนสวนที่อยูถัดจาดสารบัญภาพ ใหพิมพตามลําดับตัวอักษรโดยใหอธิบายคํายหรื
อและ
อ
1.5 นิสั้วญลักษณที่เปนภาษาไทยกอน จึงอธิบายคํายอและสัญลักษณภาษาอังกฤษ ใชขนาดยอหนาจากขวา
1 นิ้ว
เทากับ 1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว รูปแบบการพิมพให พิมพขอความ “คําอธิบายคํ ายอและ
สัญลักษณ” แบบ AngsanaNew ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 สําหรับเนื้อความใหพิมพตัวอักษรแบบ
AngsanaNew ขนาด 16 จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และลาง เทากับ 3.81 2.54 2.54 และ
2.54 เซนติเมตร (ดังตัวอยางที่ 10)
ตัวอยางที่ 10 การพิมพและการจัดหนากระดาษคําอธิบายคํายอและสัญลักษณ
2.54 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว
10. ประมวลคําศัพททางเทคนิค (ถามี)

20

สวนเนื้อหาของบัณฑิตนิพนธ
เนื้อหาของบัณฑิตนิพนธเปนสวนที่แสดงสาระสําคัญของงานวิจัยที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงบอก
ความสําคัญและเหตุผลของการทําวิจัยในเรื่องนั้นๆ ใหขอมูลหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อให
ผูอานไดความรูพื้นฐานในงานวิจัยอยางเพียงพอ แสดงขั้นตอนการวิจัยอยางชัดเจน และรวบรวม
ผลการวิจัยมาเรียบเรียงสื่อความหมายในรูปแบบตางๆ ไดแก การบรรยาย ขอมูลในรุปของตาราง
แสดงเปนรูปภาพ กราฟ หรือ แผนภูมิ มีการวิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลผลการวิจัยเพื่อใหเห็นความ
แตกตางของแตละประเด็นของการดําเนินงาน การอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยกับขอมูลจากแหลงตางๆ และการนําไปใชประโยชน สวนสุดทายของเนื้อหาเปนการ
สรุปผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการวิจัย รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อใชวางแผนการ
ดําเนินงานวิจัยตอไป การเรียบเรียงสวนเนื้อหาของบัณฑิตนิพนธ แบงเปน 6 บท ดังนี้
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3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

บทที่ 1
บทนํา
เนื้อหาของบทนําควรกลาวถึงความเปนมาของปญหาของงานวิจัยที่มี
ความสําคั ญและนํามาสูการวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว หรือกลาวถึงความ
จําเปนที่ตองทําการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ควรแทรกความหมาย หลักการ และ
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น ของการวิ จั ย พอสั ง เขปเพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ความ
เปนไปไดของการทําวิจัย บทนําอาจประกอบดวยจุดมุงหมาย (วัถุประสงค
หลัก) ขอบเขตของการวิจัย และสถานที่วิจัย ซึ่งมักเรียบเรียงไวในยอหนา
สุดทายของเนื้อหา
การพิมพชื่อบทใหพิมพขอความ “บทที่ 1 บทนํา” ใชแบบตัวอักษร
Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท สําหรับเนื้อความพิมพตัวอักษร
แบบ Angsana New ขนาด 16 พอยท ใชขนาดยอหนาจากขวาเทากับ 1.25
3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และลางเทากับ
3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร
ในสวนเนื้อหาใหพิมพหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย โดยใช
ขนาดตัวอักษร Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 20 พอยท 18 พอยท และ
16 พอยด ตามลําดับ เนื้อความภายในแตละหัวขอใหใชตัวอักษรขนาด 16
พอยท ตัวปกติ

2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว
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2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ ป ระกอบด ว ยการรวบรวมแนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฏี ที่
เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดสืบคนมาจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือได มี
การอางอิงที่มาของขอมูลอยางถูกตอง (ดูหลักการอางอิงในบทที่ 4 เรื่องการ
เรี ย บเรี ย งส ว นอา งอิ ง ) นอกจากนี้ผู วิจัย ควรสืบค น ขอมู ลเกี่ย วกับ งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของซึ่งมีผูรายงานไว โดยเปนผลการวิจัยที่ทันสมัย และทันตอเหตุการณ
ดังนั้นการเรียบเรียงเนื้อหาในบทนี้จึงตองมีการกําหนดหัวขอประเด็นตางๆ ที่
จะกลาวถึงอยางชัดเจน ไมเรียบเรียงเนื้อหาซ้ําซอนกัน และมีการเรียงลําดับ
หัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย อยางเปนระบบ เพื่อใหผูอานไมเกิดความ
สับสน และสามารถทําความเขาใจไดงาย
การพิ ม พ ชื่ อ บทให พิ ม พ ข อ ความ “บทที่ 2 ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว เกี่ยวของ” แบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท สําหรับ
เนื้อความพิมพตัวอักษรแบบ AngsanaNew ขนาด 16 พอยท ใชขนาดยอหนา
จากขวาเทากับ 1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน
และลางเทากับ 3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร
ในสวนเนื้อหาใหพิมพหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย โดยใช
ขนาดตัวอักษร Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 20 พอยท 18 พอยท และ 16
พอยด ตามลําดับ เนื้อความภายในแตละหัวขอใหใชตัวอักษรขนาด 16 พอยท
ตัวปกติ

2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว
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2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

วิธีดําเนินการวิจัยเปนสวนที่แสดงองคประกอบของการดําเนินงาน
ทั้งหมด ในสวนตนของบทนี้ควรกลาวถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการวิจัย
ประชากร หรือ กลุ มตัว อยาง รวมทั้งวิธีการสุมตั วอย าง จากนั้น ให บ รยยาย
ขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียด วิธีคํานวณ (ถามี) และวิธีวิเคราะหผลทาง
สถิติ (ถามี) ในกรณีที่ใชวิธีการวิจัยจากผูวิจัยทานอื่นหรือจากแหลงอื่น ให
อางอิงไวทายขอความที่นํามาใช
การพิมพชื่อบทใหพิมพขอความ “บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย” แบบ
Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท สําหรับเนื้อความพิมพตัวอักษร
แบบ Angsana New ขนาด 16 พอยท ใชขนาดยอหนาจากขวาเทากับ 1.25
เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และลางเทากับ
3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร
ในสวนเนื้อหาใหพิมพหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย โดยใช
ขนาดตัวอักษร Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 20 พอยท 18 พอยท และ
16 พอยด ตามลํ าดั บ เนื้ อ ความภายในแตละหัว ขอ ใหใ ชตัว อักษรขนาด 16
พอยท ตัวปกติ

2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว
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2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

บทที่ 4
ผลการวิจยั และอภิปรายผล

3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานวิจัยหรือจากการทดลองจะถูกรวบรวม
และนํามาแสดงในบทนี้ การนําเสนอผลการวิจัยควรลําดับประเด็นการวิจัยอยาง
ชัดเจนจัดทําเปนหัวขอหลัก หัวขอรองใหสังเกตไดชัดเจน และในแตละประเด็น
ควรเกริ่นนําวิธีดําเนินการวิจัยพอสังเขปกอนบรรยายผลลัพธจากการวิจัย ขอมูล
บางสวนอาจนําเสนอในรูปของตาราง ภาพ กราฟ หรือ แผนภูมิ ซึ่งมีรูปแบบ
และวิ ธี ก ารนํ า เสนอต า งกั น พร อ มทั้ ง ใส เ ลขที่ ข องตาราง ภาพ กราฟ หรื อ
แผนภูมิ ทายการบรรยาย เพื่อใหผูอานสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดถูกตอง
การพิมพชื่อบทใหพิมพขอความ “บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล”
แบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท สําหรับเนื้อความพิมพ
ตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด 16 พอยท ใชขนาดยอหนาจากขวาเทากับ
1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และลางเทากับ
3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร
ในสวนเนื้อหาใหพิมพหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย โดยใช
ขนาดตัวอักษร Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 20 พอยท 18 พอยท และ 16
พอยด ตามลําดับ เนื้อความภายในแตละหัวขอใหใชตัวอักษรขนาด 16 พอยท
ตัวปกติ

2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว
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2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

อภิปรายผล

3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

ใหขึ้นหัวขออภิปรายผลไวทายรายงานผลการวิจัย ในการอภิปราย
ผลการวิจัยควรอภิปรายหรือวิจารณผลใหผูอานเห็นภาพรวมของปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการทดลอง ซึ่งสามารถใชหลักการหรือทฤษฎีมาอธิบายสิ่งที่
เกิดขึ้นได รวมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบผลการวิจัยของตนเองกับงานวิจัยผูอื่น
ที่ไดทําการวิจัยในเรื่องที่คลายกันหรืออยูในกลุมงานใกลเคียงกัน ซึ่งจะทําให
ผูอานไดรับขอมูลกวางขวางมากขึ้น การอภิปรายผลหรือการวิจารณผลนั้น
ตองอาศัยการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ และทันสมัยมากเพียงพอจึงจะสามารถ
ทําใหผลงานวิจัยที่ทํามีคุณคาและเปนที่ยอมรับ
การพิมพชื่อบทใหพิมพขอความ “อภิปรายผล” อยูชิดริมซายของ
กระดาษ ใชอักษรแบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 18 พอยท สําหรับ
เนื้อความพิมพตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด 16 พอยท ใชขนาดยอหนา
จากขวาเทากับ 1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา
บน และลางเทากับ 3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร
ในสวนเนื้อหาใหพิมพหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย โดยใช
ขนาดตัวอักษร Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 20 พอยท 18 พอยท และ
16 พอยด ตามลําดับ เนื้อความภายในแตละหัวขอใหใชตัวอักษรขนาด 16
พอยท ตัวปกติ

2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว
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2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

3.81 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว

บทที่ 5
สรุปและเสนอแนะ

3.81 ซ.ม.
หรือ 1.5 นิ้ว

การเรียบเรียงในบทนี้ใหสรุปผลการวิจัยในประเด็นสําคัญและควร
เรี ย บเรี ย งใหเ ห็ น วา แตล ะส ว นของผลการวิจัย มีความสั มพัน ธกัน อยา งไร
เพื่อใหผูอานเห็นภาพทั้งหมดของผลงานวิจัยที่คนพบ การสรุปผลที่ดีควรใช
ภาษาที่เขาใจไดงาย มีคําเชื่อมที่ทําใหเห็นความสัมพันธกันของขอมูลตางๆ
และเนนในประเด็นที่ เปน จุดเด นของผลวิจัยที่คนควาได ในการสรุป
ผลการวิจัยแตละประเด็น ลําดับสุดทายของบทที่ 6 ควรมีขอแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานวิจัยตอไป หรือการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน
การพิมพชื่อบทใหพิมพขอความ “บทที่ 5 สรุปผลและเสนอแนะ”
แบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท สําหรับเนื้อความพิมพ
ตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด 16 พอยท ใชขนาดยอหนาจากขวาเทากับ
1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และลาง
เทากับ 3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร
ในสวนเนื้อหาใหพิมพหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย โดยใช
ขนาดตัวอักษร Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 20 พอยท 18 พอยท และ
16 พอยด ตามลําดับ เนื้อความภายในแตละหัวขอใหใชตัวอักษรขนาด 16
พอยท ตัวปกติ

การพิมพและแสดงตาราง

2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว
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2.54 ซ.ม.
หรือ
1 นิ้ว

ตัวอยางที่ 15 การพิมพตารางในบทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่
ตารางที่ 2.1 ปริมาณแปงในพืชบางชนิด
พืช

ปริมาณแปง (รอยละ โดยน้ําหนักแหง)
19
56
54
50
38
75

หัวมันฝรั่ง
ขาวสาลี
ขาวบาเลย
ขาวไรย
ขาวโอต
ขาว
ที่มา (Sikyta, 1995: 139)

ตัวอยางที่ 16 การพิมพตารางในบทที่ 4 ผลการวิจัย
ตารางที่ 4.1 รอยละ (%) การลดลงของความเขมสียอมผาสีน้ําเงินเริ่มตน 0.1 กรัม/ลิตร
ในชวงเวลา 7 วันโดยแบคทีเรียสายพันธุ A B D F I J และ R
วัน
A
OD600
1
2
3
4
5
6
7

0.119
0.104
0.069
0.061
0.052
0.051
0.046

B
%
ลดลง
37.70
45.55
63.87
68.06
72.77
73.30
75.92

OD600
0.180
0.138
0.081
0.060
0.036
0.035
0.023

D
%
ลดลง
5.76
27.75
57.59
68.59
81.15
81.68
87.96

OD600
0.134
0.096
0.076
0.068
0.064
0.048
0.037

%
ลดลง
29.84
49.74
60.21
64.40
66.49
74.87
80.63

สายพันธุแบคทีเรีย
F
OD600
%
ลดลง
0.108 43.46
0.074 61.26
0.060 68.59
0.044 77.37
0.042 78.01
0.034 82.20
0.022 88.48
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I
OD600
0.090
0.064
0.051
0.048
0.041
0.035
0.020

J
%
ลดลง
52.89
66.49
73.30
74.87
78.53
81.68
89.53

OD600
0.121
0.086
0.063
0.059
0.057
0.041
0.030

R
%
ลดลง
36.65
54.97
67.02
69.11
70.16
78.53
84.29

OD600
0.048
0.044
0.033
0.032
0.021
0.015
0.012

%
ลดลง
74.87
76.96
82.72
83.25
89.01
92.15
93.72

การแสดงภาพประกอบ
ตัวอยางที่ 17 การแสดงภาพประกอบ
ระบบการทํ า งานของถั ง หมั ก ไร อ ากาศจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ห รื อ ไม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
สภาวะตางๆ ที่เหมาะสม เชน ปริมาณสารอินทรียในตะกอนสําหรับจุลินทรียใชยอยสลายตอง
ไมนอยเกินไป กลาวคืออัตราสวนระหวางคาบีโอดี คาไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (BOD : N :
P) ไมควรต่ํากวา 100 ตอ 1.1 ตอ 0.2 อุณหภูมิอยูในระหวาง 30-50 oซ คาความเปนกรด-เบส
ควรอยูในชวง 6.6-7.4 ปริมาณของสารพิษและโลหะหนักมีจํานวนไมมากพอที่จะไปยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียกลุมนี้ ในประเทศที่มีอากาศหนาวมากอาจมีการนําเอาแกสมีเทนที่ได
บางส ว นมาเผาใหม เ พื่ อ ให ค วามร อ นแก ร ะบบบํ า บั ด ทํ า ให อุ ณ หภู มิ อ ยู ใ นช ว งที่ ต อ ง
กระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยไมใชออกซิเจนเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางชาๆ ดังนั้นการลดคา
บีโอดีของน้ําดวยวิธีนี้อาจใชเวลานานถึง 6 เดือน (ภาพที่ 2.5)

ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะของถังหมักไรอากาศ
ที่มา (Clisso, 2010: 3)
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การพิมพสมการ
การพิมพสมการควรแยกไวเฉพาะบรรทัดโดยใหหางจากบรรทัดปกติบนและลาง 1
บรรทัด จัดไวกลางหนากระดาษ พรอมกับระบุหมายเลขประจําสมการที่มุมดานขวา และเรียง
หมายเลขสมการตามบทในวงเล็บ เชน สมการที่ 1 อยูในบทที่ 2 ใหพิมพ (2.1) สมการที่ 4 อยูใน
สวนภาคผนวก ก ใหพิมพ (ก.4) ดังตัวอยาง
s+v

= ½ at2 + at

เมื่อ
s

คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรง a

v

คือ ความเร็วสุดทาย

a

คือ ความเรงโนมถวง

t

คือ เวลาที่ใชจากจุดหยุด
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(2.1)

สวนอางอิง
1. การอางอิงในเนื้อเรื่อง (in-text citation)
การอางอิงในสวนเนื้อหาวิจัยเพื่อบอกแหลงที่มาของขอมูล ใหใชวิธีอางอิงแบบ นาม-ป
โดยระบุ ชื่ อ -นามสกุ ล ผู แ ต ง ในกรณี อ า งอิ ง ภาษาไทย และระบุ เ ฉพาะนามสกุ ล กรณี อ า งอิ ง
ภาษาอังกฤษ คั่นดวยเครื่องหมาย จุลภาค (,) เวนชองวาง 1 อักษร ตามดวยปที่ตีพิมพเอกสาร และ
อาจระบุเลขหนาของเอกสารในสวนทายเพิ่มเติม ชุดอางอิงนี้อยูในเครื่องหมายวงเล็บ การวาง
ตําแหนงชุดอางอิงใหวางไวขางหลังขอความที่ตองการอาง เชน ..........(เนื้อความ)..........(จารุวรรณ
มณีศรี, 2551) หลักในการเขียนชุดอางอิงที่สําคัญ ไดแก
1.1 ผูแตง 1 คน
อางอิงในเนื้อความ ดังนี้
(จารุวรรณ มณีศรี, 2551)
(Bamforth, 2005)
กรณีระบุเลขหนา ตัวอยางเชน
(สุนีย เลิศปญญา, 2554: 56-58)
1.2 ผูแตง 2 คน
อางอิงในเนื้อความ ดังนี้
(ศิริพรรณ จันทรฉาย และพัชรี ดวงใจ, 2550)
กรณีระบุเลขหนา ตัวอยางเชน
(Alexopoulous & Mims, 1979: 58)
1.3 ผูแตง 3 คน ขึ้นไป
อางอิงในเนื้อความ ดังนี้
(El-Mansi, et al., 2007)
(นพรัตน วิริยะ และคณะ, 2551)
1.4 ในกรณีที่ผูแตงเปนชื่อสถาบัน หรือหนวยงาน
อางอิงในเนื้อความ ดังนี้
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
(The National Health Museum, 2009)
1.5 การอางอิงผูแตงจากหลายแหลงในเนื้อหาเดียวกัน
ใหเรียงลําดับตามตัวอักษร หรือเรียงตามปที่พิมพจากนอยไปมาก และใชเครื่องหมาย
อัฒภาค (;) คั่นระหวางผูแตง เชน (Arras et al., 2002; Druvefors, 2004; Fravel, 2005)
31

1.6 สารปฐมภูมิที่ถูกอางอิงในเอกสารทุติยภูมิ ใหกลาวถึงเอกสารปฐมภูมิกอน และระบุคํา
“อางถึงใน” กรณีภาษาไทย หรือ “cited in” กรณีภาษาอังกฤษ หนาผูแตงทุติยภูมิ (ผูนําไปอาง) และ
แสดงเลขหนา เชน
(รพีพัฒน สหชัย, 2550 อางถึงใน ธนเดช มิ่งมิตร, 2553: 32)
(Druvefors, 2004 cited in Chanchaichaovivat et al., 2007: 21)
หรือในกรณีเขียนผูแตงขอความปฐมภูมิกอนและตามดวยการอางอิงโดยผูแตงทุติยภูมิ
ตัวอยางเชน
Mehrotra and Aggawal (2003) ไดอธิบายวา อัตราการเจริญของยีสตเมื่อเปรียบเทียบกับ
รา โดยทั่วไปยีสตสามารถเจริญไดเร็วกวารามาก การขยายพันธุโดยการแตกหนอของยีสตทําให
ยีสตสามารถเพิ่มจํานวนครอบคลุมพื้นที่ไดเร็วกวารา.....(อางถึงใน Chanchaichaovivat et al., 2010)
2. การอางอิงสวนทายเลม (reference citation)
การเรียบเรียงสวนอางอิงทายเลมใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูวิจัยไดใชอางอิง
ในการเขียนผลงานวิจัยนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผูแตง (ใหเรียงชื่อผูแตงไทยขึ้นกอน
ชื่อผูแตงภาษาอังกฤษ) โดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American Psychological
Association) ผูแตงภาษาไทยใหใสชื่อและนามสกุล โดยไมใสคํานําหนาชื่อ ยกเวนผูแตงมีราชทิน
นามหรือบรรดาศักดิ์ ผูแตงภาคภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยนามสกุล (last name) ที่เขียนเต็ม คั่นดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยอักษรยอภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญของชื่อตน (first name) คั่นดวย
เครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามดวยอักษรยอของชื่อกลาง (middle name) ดังตัวอยาง
บรมมหาศรีสุริยวงศ, สมเด็จเจาพระยา
พรรณี ชิโนรักษ
Mary Brown
อางอิง
Brown, M.
Robert Metzenberg Hammer อางอิง
Hammer, R.M.
การจัดพิมพสวนอางอิงใหขึ้นตนหัวขอ “เอกสารอางอิง” สําหรับบัณฑิตนิพนธที่ขียนเปน
ภาษาไทย และใชคํ า “References”
สํ า หรั บ บัณ ฑิ ตนิ พ นธภ าษาอั ง กฤษ โดยจั ด พิ ม พก ลาง
หนากระดาษ แบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท กอนพิมพรายชื่อผูแตงใหเวนจาก
หัวขอบรรทัดบน 1 บรรทัดสวนของเนื้อหาใหพิมพตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด 16 พอยท
ใชขนาดยอหนาจากขวาเทากับ 1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัดระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และ
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ลาง เทากับ 3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร ประเภทของเอกสารอางอิงที่นิยมใชมีวิธีการ
เขียน ดังนี้
1. หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยางผูแตงคนเดียว
เริงชัย หมื่นชนะ. (2538). จิตวิทยาธุรกิจ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ตัวอยาง ผูแตง 2 คน
ศรีสุรางค พูลทรัพย และสุมาลย บานกลวย. (2525). ตัวละครในรามเกียรติ์:
ลักษณะความเปนมา และพฤติกรรมของตัวละครในรามเกียรติ์เปรียบเทียบ
กับตัวละครในมหากาพยรามายณะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
Bozzola, J.J., & Russell, L.D. (1999). Electron microscopy: Principle and techniques for
biologist. Boston: Jones and Bartlett.
2. วารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่หรือเลมที่ (ลําดับที่),
หนาที่ปรากฏบทความ.
ตัวอยาง
เรืองวิทย ลิ่มปนาท. (2542). แนวคิดสันติวิธีจากกฎหมายตราสามดวง. วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 7(8), 52-61.
3. วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ
มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
เบ็ญจวัช เวชวิรัช. (2541). การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการ
สงออกและนําเขาของสถาบันการเงินไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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4. รายงานการประชุม (Proceedings of Meeting and Symposia)
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (ถามี), ชื่อการประชุมวิชาการ/ครั้งที่/
วันที่ เดือน ป (หนาที่บทความปรากฏ). สถานที่จัดการประชุม: หนวยงานที่จัดการ
ประชุม.
ตัวอยาง
นิทัศน ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา. ใน การประชุมนักบัญชีทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศนนักบัญชีไทย วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หนา 1935). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชีและผูตรวจสอบบัยชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย.
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส
5.1 ซีดี-รอม (CD-Rom)
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปที่หรือเลมที่ (ลําดับที่).
เลขหนาที่บทความปรากฏ, สาระสังเขปจาก (abstract): ชื่อฐานขอมูลและ
หมายเลขเอกสารเพื่อการสืบคน.
ตัวอยาง
Preston, W. (1982). Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student
(CD-ROM). TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC
Item: EJ274529.
5.2 ขอมูลออนไลน หรือสารนิเทศบนอินเทอรเน็ต
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่หรือเลมที่ (ลําดับที่). สืบคนเมื่อ
วันที่ เดือน ป, จาก แหลงที่อยูบนอินเทอรเน็ต (url)
ตัวอยาง
เพ็ญโฉม ตั้ง (2550). มินามาตะ เรื่องราวที่มากกวาโรคราย. สืบคนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553,
จาก http:// www.chemtrack.org/News-Detail.asp ?TID=3&ID=10
Satalkar, B. (2010). Autolyzed yeast extract. Retrieved November 22, 2010, from
Buzzle.com® Web site: http://www.buzzle.com/articles/autolyzedyeast-extract.html
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การเรียบเรียงภาคผนวก
การเรี ย บเรี ย งภาคผนวกให จั ด ไว ใ นส ว นหลั ง เอกสารอ า งอิ ง เนื้ อ หาของภาคผนวก
ประกอบดวยขอมูลที่จะชวยใหผูอานเขาใจสาระของบัณฑิตนิพนธมากขึ้น ไดแก ขอมูลเพิ่มเติมของ
วิธีวิจัย วิธีวิเคราะหผลการวิจัย ขอมูลดิบ หรือภาพของผลการวิจัย ฯลฯ ซึ่งมีความสําคัญนอย อาจ
แสดงไวหรือไมก็ได การจัดทําภาคผนวก ใหพิมพคําวา “ภาคผนวก” ใชตัวอักษรแบบ Angsana
New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท กลางหนากระดาษโดยเวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบน
และดานลางใหเทากัน และเนื่องจากภาคผนวกอาจแบงออกเปนหลายภาค จึงใหขึ้นหัวขอภาคผนวก
กํากับดวยอักษรไทย เชน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ไวในหนาถัดไป โดยจัดพิมพ
ไวบนกลางหนากระดาษ ใชตัวอักษรแบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22 พอยท กอนพิมพ
เนื้อหาของภาคผนวกใหเวนจากหัวขอบรรทัดบน 1 บรรทัดสวนของเนื้อหาใหพิมพตัวอักษรแบบ
Angsana New ขนาด 16 พอยท ใชขนาดยอหนาจากขวาเทากับ 1.25 เซนติเมตร หรือ 0.5 นิ้ว จัด
ระยะหางจากขอบซาย ขวา บน และ ลาง เทากับ 3.81 2.54 3.81 และ 2.54 เซนติเมตร และใหขึ้น
หนาใหมเมื่อเปลี่ยนชื่อภาคผนวกใหม (ดังตัวอยางที่ 22 และ ตัวอยางที่ 18)
ตัวอยางเนื้อหาของภาคพนวก ไดแก
1. รายละเอียดขั้นตอนการสรางเครื่องมือทดลอง พรอมคําอธิบายวิธีการทํา (อาจแสดง
ภาพประกอบ)
2. แบบฟอรมในการเก็บขอมูลวิจัยประเภทตางๆ เชน แบบสอบถาม (Questionnaireแบบ
ตรวจสอบ (Check List) แบบสํารวจ (Inventory) และ แบบทดสอบ (Test) เปนตน
3. ผลการวิจัยเพิ่มเติมที่ไดจาก การทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) การ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ฯลฯ
4. การประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในบัณฑิตนิพนธ
5. สําเนาเอกสารราชการ เชน เอกสารขออนุญาต เอกสารขอความอนุเคราะห เอกสาร
รับรอง หรือ เอกสารสําคัญที่หาไดยาก
6. รายชื่อบุคคลที่อางถึงในวิทยานิพนธ คือ นามานุกรม (Directory)
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ตัวอยางที่ 18 การพิมพภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก
การวิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละการลดความเขมสียอมผาสีน้ําเงินโดยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละการลดความเขมของสียอมผา
สีน้ําเงินที่ความเขมขนเริ่มตน 0.1-1.2 กรัม/ลิตรโดยแบคทีเรียสายพันธุตางๆ เมื่อเลี้ยงในอาหาร
เหลว MS เปนเวลา 7 วัน ไดผลดังตารางที่1-12
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาเฉลี่ยรอยละการลดความเขมของสียอมผาสีน้ําเงิน
เริ่มตน 0.1 กรัม/ลิตรโดยแบคทีเรียสายพันธุ A B D F I J C และ R ในวันที่ 7
Sum of squares
Between Groups
643.747
Within Groups
336.474
Total
980.221

df
6
14
20

Mean square
107.291
24.034

F
4.464

Sig.
.010

ตารางที่ 2 ความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ รอยละการลดความเขมของสียอ มผาสีน้ําเงินเริ่มตน 0.1
กรัม/ ลิตรโดยแบคทีเรียสายพันธุ A B D F I J C และ R ในวันที่ 7
สายพันธุ
A
B
D
F
I
แบคทีเรีย
A
12.0400* 4.7100 12.5600* 13.6100*
B
7.3300
0.5200
1.5700
D
7.8500 8.9000*
F
1.0500
I
J
* หมายถึง ความแตกตางของคาเฉลี่ยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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J

R

8.370
3.6700
3.6600
4.1900
5.2400
-

17.7667*
5.7267
13.0567*
5.2067
4.1567
9.3967*

การเรียบเรียงประวัติผูเขียน
การเรียบเรียงประวัติผูเขียนใหจัดไวหลังจากภาคผนวก ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ของ
ผูวิจัย โดยระบุคํานําหนา ไดแก นาย นางสาว นาง ในกรณีที่มี ยศ บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม หรือ
สมณศักดิ์ ใหระบุไวดวย ขอมูล วัน เดือน ป และสถานที่เกิด (ระบุเฉพาะจังหวัด) ประวัติการศึกษา
ใหลงขอมูล ชื่อวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา และป พ.ศ. ที่จบการศึกษา ตามลําดับ ทั้งนี้ตั้งแต
ระดั บ ประถมศึ ก ษา มัธยมศึ ก ษา และสถานะกํ า ลั งศึ ก ษาในระดั บปริ ญญาตรี ชื่อ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
(สาขาวิชา) และชื่อมหาวิทยาลัย ตามลําดับ ในสวนสุดทายประกอบดวยขอมูลดานประสบการณ
เชน ตําแหนงหนาที่ในการทํากิจกรรมที่สําคัญ ผลงานดีเดนที่ควรยกยอง ตําแหนงและสถานที่
ทํางาน (ถามี)
การจัดพิมพใหพิมพขอความ “ประวัติผูวิจัย” แบบ Angsana New ตัวเขม (Bold) ขนาด 22
พอยท สําหรับเนื้อความพิมพตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด 16 พอยท โดยใหใชตัวเขมใน
สวนของหัวขอและพิมพไวที่ริมซาย จากนั้นเวนวรรคประมาณ 0.5 นิ้ว หรือ 1.25 เซนติเมตร จึง
พิมพสวนของรายละเอียดดวยตัวอักษรปกติ จัดหนาการพิมพ (page setup) โดยใชระยะหาง
เชนเดียวกับในสวนอื่นของบัญฑิตนิพนธ (ดังตัวอยางที่ 24)
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ตัวอยางที่ 19 ประวัติผูวจิ ัย

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ทุนการศึกษา (ถามี)
ประวัติการอบรม

ประสบการณ

ผลงาน

ตําแหนง (ถามี)
สถานที่ทํางาน (ถามี)

นางสาวสุปราณี ยิ่งประเสริฐ
วันที่......เดือน......................พ.ศ.............
ชื่อจังหวัด
ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา
…………………………….……………………………………………
………………………………………………………………….
………………………….………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
......................................................................................................
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
......................................................................................................
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
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