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บทคัดย่อ 
โครงการ “การออกแบบปรับปรุงชุดเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารญี่ปุ่นร้านคินโคกุ”  มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ....... 2) …….. 3) ………  โดยคำนึงถึงการจัดอาหารญี่ปุ่นประเภทชุด เกณฑ์
พิจารณาเน้นสีและลวดลายเพื่อให้สอดคล้องกับอาหารเพราะอาหารญี่ปุ่นมีสีสันค่อนข้างจืดจึงทำให้
ภาชนะท่ีรองรับอาหารต้องมีลักษณะเด่นเพื่อให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขั้น  

วิธีดำเนินการวิจัย ได้สำรวจข้อมูลจากแบบสอบถาม และเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง
พฤติกรรมของผู้บริโภค และความต้องการของเจ้าของร้านเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ทำการสังเคราะห์ข้องมูลเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ 

ผลของการออกแบบชุดเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารญี่ปุ่น ใช้เกณฑ์ขนาดสัดส่วนของ
ภาชนะให้เหมาะสมกับการใช้งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  เนื้อดินท่ีเลือกใช้เป็นดินสโตร์แวร์ เพราะมี
ความแข็งแกร่งและทนต่อแรงกระแทก  ลายท่ีนำมาตกแต่งภาชนะเป็นลายของทางร้านคินโคกุเพื่อ
สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน ใช้สีโทนร้อนเป็นสีหลักและใช้สีโทนเย็นจากสีน้ำเงินเป็น
ส่วนน้อย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การจัดทำศิลปนิพนธ์ โครงการออกแบบโคมไฟจากกระดาษเหลือใช้ในสำนักงาน ฉบับนี้
สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความกรุณาจาก ...... ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำต้ังแต่
เริ่มต้นหัวข้อของโครงการ มาจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี ได้รับ
คำแนะนำคำติชมและแรงบันดาลใจในการทำงานตลอดระยะเวลาในการทำงาน และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการท่ีกรุณาให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยเป็นอย่างมาก ท้ังคำติชม  ท้ังให้ความช่วยเหลือในคิดแก้ไขการออกแบบ และช่วยเหลือการ
ทำช้ินงานจริงให้สำเร็จไปได้ด้วยดี  ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพ 
 ขอขอบพระคุณ มารดา บิดาผู้คอยให้กำลังใจสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการศึกษามา
ตลอด คอยช่วยเหลือทุกด้าน จนกระท่ังงานศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  
  ขอขอบพระคุณ มิตรไมตรีเพื่อนในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี ให้กำลังใจ ให้
ความช่วยเหลือ และสนับสนุนอย่างเต็มท่ีผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

ช่ือ นามสกุล 
เดือน  2563 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ……………. 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1  
 1.2.2  
 1.2.3  
 
1.3 ขอบเขตในศึกษา 
 1.3.1  
 1.3.2  
 
1.4 ขอบเขตของการออกแบบ 
 1.4.1  
 
1.5 วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 1.5.1  
 
1.6 ระยะเวลาดำเนินงาน  
 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.7.1  
 
1.8 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 1.8.1  
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 โครงการ
.................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................มีการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
 2.1 แนวความคิด ทฤษฎี (หลักการอันเป็นท่ีมาของกรอบความคิดในการวิจัย)  
 2.2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์  
 2.3 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  
  2.3.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง   
 2.4 วัสดุและกรรมวิธีในการผลิต  
 2.5 ขนาดสัดส่วนมนุษย์และขนาดตัวอักษรท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ  
 2.6 จิตวิทยาของสีในการใช้งาน  
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 2.8 สรุปกรอบความคิดในการวิจัย  
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 โครงการ.......................................................................................................มีวิธีดำเนินงาน
วิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้      
 3.1 วิธีดำเนินการวิจัย 

3.2 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 
 3.3 การวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบ  
 3.3.1 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์  
 3.3.2 ภูมิปัญญา 
 3.3.3 แรงบันดาลใจ 
 3.4 การวิเคราะห์จิตวิทยาสี 
 3.5 การวิเคราะห์พื้นท่ีการใช้งาน 
 3.6 การวิเคราะห์วัสดุและวิธีการประกอบสร้าง 
 3.6.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุ 
 3.6.2 การวิเคราะห์แปรรูป/เตรียมวัสดุ 
 3.6.3 การวิเคราะห์วิธีการประกอบสร้าง  
 3.7 การวิเคราะห์ด้านการตลาด  
 3.8 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
4.1 กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการออกแบบ 
4.2 การเช่ือมโยงแนวคิดสู่การพัฒนาแบบร่าง 
4.3 การสรุปแบบ Design Complete 
4.4 ขั้นตอนการออกแบบ Design Process 
4.5 ขั้นตอนการทำงาน Production  
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บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
5.1 สรุปผลงานวิจัย  
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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บรรณาณุกรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  เอกสารดำเนินการ 
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ภาคผนวก ข  ภาพการศึกษาข้อมูล/ทอดลอง/เก็บข้อมมูล 
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ภาคผนวก ค  ภาพแบบร่างการออกแบบ (Idea sketch) 
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 ภาคผนวก ง  ภาพแบบเขียนแบบเพือ่การผลิต (Working Drawing)    
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ภาคผนวก จ  ภาพการประกอบแบบ (Assembly) 
  
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  ภาพการประกอบสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล   นายนิสัย    ดีสุด  
วัน เดือน ปีเกิด   6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529  
ที่อยู่ปัจจุบัน  66 หมู่ 1  ต. ท่างาม   อ. วัดโบสถ์  จ. พิษณุโลก 11111 
โทรศัพท์  
อีเมล  
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2561  ระดับปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 พ.ศ.2558  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิจิตรศิลป์) วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 พ.ศ.2557  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
เกียรติประวัติ พ.ศ.2561  รางวัล 
  

 
 
 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 
 
 

ภาพสี 
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รูปแบบการพิมพ์ศิลปนิพนธ์ 
 
 

1. กระดาษและการต้ังค่าหน้ากระดาษ 
 

 กระดาษท่ีใช้พิมพ์เนื้อหาศิลปนิพนธ์จะต้องเป็นกระดาษสีขาว ไม่มีบรรทัด ขนาด A4 (กว้าง 210 
มม. ยาว 297 มม.) ชนิด 70 หรือ 80 แกรม และใช้เพียงหน้าเดียว 

  การต้ังค่าหน้ากระดาษ  
 ด้านบน ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 3.81 ซม.) 
 ด้านบน หน้าท่ีเป็นบทท่ี (คือหน้าแรกของแต่ละบท) ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 2 
นิ้ว (หรือ 5.08 ซม.) 
 ด้านซ้ายมือ ให้เว้นระยะจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 3.81 ซม.) 
 ด้านขวามือ ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 2.54 มม.) 
 ด้านลาง  ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 2.54 มม.) 

 
1. องคป์ระกอบรูปเล่ม ส่วนหน้า ส่วนเนื้อหา และส่วนท้ายเล่ม  

 
องค์ประกอบส่วนหน้า 

 ปกนอก 
 ปกใน 
 คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ ์
 บทคัดย่อ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบญั 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญภาพ 

องค์ประกอบส่วนเนือ้หา 
 บทท่ี 1 
 บทท่ี 2 
 บทท่ี 3 
 บทท่ี 4 

 บทท่ี 5 
 บรรณานุกรม 
 องค์ประกอบส่วน 
  ภาคผนวก ก 
  ภาคผนวก ข 
  ประวัติผู้วิจัย 



 
 

2. อักษรและการกำหนดขนาด 
 

 การพิมพ์ใช้ตัวอักษรฟร้อนท์ TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New แบบใดแบบหนึ่งตลอด
การพิมพ์ท้ังเล่ม  
 ปกนอก หุ้มปกหนังสีแดง มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขนาด 1.5 นิ้ว ใช้
อักษรสีทอง ตัวหนา ตลอดท้ังปก ขนาดตัวพิมพช่ื์อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 พอยท์ ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
(ถ้ามี) ช่ือ-สกุล และข้อความส่วนท้ายหน้า ใช้ขนาด 18 พอยท์  
 กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  สารบญัตาราง  สารบัญภาพ  บทท่ี  หัวเรื่องบท ใช้ ขนาด 20 
พอยท์ ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
 ใหพ้ิมพ์คำว่า “สารบัญ” “สารบัญตาราง” “สารบัญภาพ” ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจาก
ขอบบน 1 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ ด้วย ตัวเข้ม 
 เว้น 1 บรรทัดพิมพ์คำว่า “หน้า” ชิดขวา ส่วนเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ตรงกับแนวขอบด้านขวา 
และพิมพ์จุดไข่ปลาเช่ือมโยงกับเนื้อหา 
 ถัดมา 1 บรรทัด จะเป็นเนื้อหาของสารบัญ ระหว่างบทต่าง ๆ  บรรณานุกรมและภาคผนวก 
ให้เว้น 1 บรรทัด ส่วนสารบัญตาราง สารบัญภาพ คำว่า “ตารางท่ี” “ภาพท่ี” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย บรรทัด
เดียวกับคำว่า “หน้า”  
 ชื่อเร่ืองประจำบท ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวหนา ขนาด 20 พอยท์ โดยไม่ต้องใส่
หมายเลขกำกับ ก่อนจะพิมพ์เนื้อความต่อไป ให้เว้นไว้ 1 บรรทัดปกติ 
 หัวข้อหลัก จัดชิดซ้ายใช้ ขนาด 18 พอยท์ตัวหนา ก่อนจะพิมพ์เนือ้ความต่อไป ให้เว้นไว้ 1 
บรรทัดปกติ 16 พอยท์  
 หัวข้อหลักหรือหัวข้อใหญ่ คือ หัวข้อท่ีไม่ใช่ช่ือเรื่องประจำบทให้พิมพ์ไว้ชิดของด้านซ้าย และใส่
หมายเลขประจำบท ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขลำดับของหัวข้อ เว้น 1 ตัวอักษร 
แล้วตามด้วยช่ือหัวข้อใช้ ตัวเข้ม ขนาด 18 พอยท์ และพิมพ์เว้นระยะห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด (ยกเว้น
หัวข้อแรกท่ีถัดจากช่ือบท)  
เช่น  
 หัวข้อย่อย คือ หัวข้อท่ีแบ่งมาจากหัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์เว้นจากขอบด้านซ้าย 7 ช่วงตัวอักษร ใช้
ตัวเลขของหัวข้อใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาพ (.) และตามด้วยเลขลำดับของหัวข้อย่อย เว้น 1 
ตัวอักษร แล้วตามด้วยชื่อหัวข้อ ใช้ ตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์ และพิมพ์เว้นระยะห่างจากบรรทัดบน ½ 
บรรทัด 
 ย่อหน้า เวน้ระยะ 7  ช่วงอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรท่ี 8 บรรทัดหนึ่งให้พิมพ์ให้ได้ใจความประมาณ 
60 ตัวอักษร  จัด กระจายแบบไทย  
 เนื้อเรื่อง ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยท์ และเป็นตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม สำหรับ
สัญลักษณ์หรือตัวพิมพ์ซึ่งเครื่องพิมพ์ไม่มี ให้เขียนด้วยหมึกสีดำอย่างประณีต  
 สำหรับข้อความภาษาอังกฤษ ตัวแรกของคำทุกคำในหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย และเนื้อความ
จะต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  
 
 



 
 

3. ลำดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
 
 บนแถบเมนูเค้าโครง ใช้คำส่ังตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป  ในส่วนท่ี 1 คือ ปก ส่วนท่ี 2 หน้าคณะกรรมการ
สอบศิลปนิพนธ์  ต้ังแต่บทคัดย่อถึงสารบัญภาพ ให้ใช้รูปแบบหมายเลขหน้า ก ข ค ง ...  แสดงเลขหน้า โดย
พิมพ์ไว้ ด้านบนมุมขวาของหน้า ขนาด 16 พอยท์ ส่วนท่ี 3 ส่วนของเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1 2 3 4 
แสดงเลขหน้าขนาด 16 พอยท์โดยพิมพ์ไว้ด้านบนขวามือ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 0.5 นิ้ว และริม
ขอบกระดาษด้านนอก 1 นิ้ว หน้าท่ีเป็นบทท่ี (คือหน้าแรกของแต่ละบท) ไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่ให้นับหน้า  
 
4. ลำดับหัวขอ้หลัก หัวข้อย่อย 
  
1.1//หัวข้อใหญ่ของบทที่ 1 ................................................................ 
///////1.1.1//หัวข้อย่อย ........................................................................ 
/////////////1.1.1.1//หัวข้อย่อยของ 1.1.1 .............................................. 
////////////////////////1)//หัวข้อย่อยของ 1.1.1.1 ...................................... 
 ในแต่ละบทไม่จำเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยท่ัวไปบทสรุปจะไม่มีหัวข้อย่อย 
 
5. การพิมพ์ตาราง  
 
 การเรียงเลขที่ตาราง  ให้เรียงไปตามบท เช่น ในบทท่ี 1 ให้พิมพ์ตารางท่ี 1.1 ตารางท่ี 1.2 บทท่ี 
2 ให้พิมพ์ตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.2 เป็นต้น ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์ 
โดยให้เว้นไว้ 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ว่าตารางที่  ตามด้วยตัวเลขไว้ชิดขอบด้านซ้าย ตามด้วยชื่อตาราง ถ้าช่ือ
ตารางมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่าง  โดยบรรทัดล่างเริ่มตรงกับ
อักษรตัวแรกของชื่อตารางบรรทัดต่อไปเป็นตารางโดยไม่ต้องเว้นบรรทัด ถ้าตารางมีความกว้างมาก ให้
ย่อส่วนลงแต่ต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษก็ได้ แต่ถ้าตารางมีความยาวมากจน
ไม่สามารถจะบรรจุไว้ในหน้าเดียวถึงแม้จะย่อหรือพิมพ์ตามแนวขวางแล้วก็ตาม ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้า
ถัดไปไว้ชิดขอบด้านซ้าย โดยพิมพ์คำว่า (ต่อ) ไว้ด้วย เช่น ตารางที่ 3.1 (ต่อ) เมื่อหมดตารางให้เว้น 1 
บรรทัดก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ หากตารางนั้นนำมาจากแหล่งข้อมูลใด ใส่อ้างอิงใต้ตาราง  (ท่ีมา : ….. ) 
 
ตารางที่ 3.1 ตารางวิเคราะห์คุณสมบัติกระดาษจากสำนักงานแต่ละชนิด 
 

ชนิดกระดาษ กระดาษที่บด หนา
0.5 เซนติเมตร 

รายละเอียด 

กระดาษปรู๊ฟ 

 

จากการทดลองนำกระดาษท่ีซ้อนกันปกติ กับกระดาษท่ี
บด มีขนาดความหนาเท่ากัน เห็นว่า ไม่ทะลุแสง 



 
 

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
  

ชนิดกระดาษ กระดาษที่บด หนา
0.5 เซนติเมตร 

รายละเอียด 

กระดาษแบ้งค์ 

 

จากการทดลองนำกระดาษท่ีซ้อนกันปกติ กับกระดาษท่ี
บด มีขนาดความหนาเท่ากัน เห็นว่า ไม่ทะลุแสง 

กระดาษอาร์ต 

 

จากการทดลองนำกระดาษท่ีซ้อนกันปกติ กับกระดาษท่ี
บด มีขนาดความหนาเท่ากัน เห็นว่า ไม่ทะลุแสง 

กระดาษฟอกขาว 

 

จากการทดลองนำกระดาษท่ีซ้อนกันปกติ กับกระดาษท่ี
บด มีขนาดความหนาเท่ากัน เห็นว่า ไม่ทะลุแสง 

กระดาษร้อยปอนด์ 

 

จากการทดลองนำกระดาษท่ีซ้อนกันปกติ กับกระดาษท่ี
บด มีขนาดความหนาเท่ากัน เห็นว่า ทะลุแสงท้ังสองอัน 

 
6. การพิมพ์ภาพประกอบ 
 
 ให้เว้นไว้ 1 บรรทัดก่อนจัดวางรูปภาพกลางหน้ากระดาษ และใส่คำว่า “ภาพที่” โดยใช้ตัวอักษร 
ตัวเข้ม ตามด้วยคำบรรยายไว้ใต้ภาพ ชิดขอบด้านซ้าย ถ้าคำบรรยายเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดบนยาว
กว่าบรรทัดล่าง โดยบรรทัดล่างเริ่มตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตารางบรรทัดล่างเริ่มตรงกับอักษรตัวแรก
ของคำบรรยายภาพ และเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ปกติต่อไป ขนาดภาพ 5-8 ซม. การเรียงหมายเลขภาพท่ี 
ให้เรียงเหมือนการเรียงตาราง   
 



 
 

 
 

ภาพที่ 10 ลักษณะการใช้แสงไฟในห้องน้ำ 
ที่มา : IKEA. เข้าถึง 16 มกราคม 2562.  
เข้าถึงได้จาก : https://www.ikea.com/th 
 
7. การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ และสมการคณิตศาสตร์ 
 

 การพิมพ์ช่ือวิทยาศาสตร์ของจุลชีพ พืช สัตว์ ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สากล (International  
Code of Nomenclature) ทำให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรอื่นหรือข้อความอื่น ๆ โดย ขีดเส้นใต้ หรือ พิมพ์
ด้วย ตัวเอน ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม Binomial System คือ ประกอบด้วย 2 คำแรก เป็นช่ือ Genus 
ขึ้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คำหลังเป็น Specific Epithet  เขียนห่างจากคำแรกเล็กน้อย และขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษรพิมพ์เล็กท้ายช่ือเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ มักมีช่ือของบุคคลแรกที่กำหนดช่ือและคำบรรยายของ
ส่ิงมีชีวิตนั้นกำกับอยู่ด้วยช่ือของบุคคลมักใช้ช่ือสกุลเท่านั้น ถ้าเป็นช่ือผู้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
แล้ว จะใช้ช่ือย่อ เช่น Linnaeus ย่อเป็น Linn หรือ L. ในบางครั้งมีผู้กำหนดช่ือ 2 คน ก็ให้ใช้ 2 ช่ือ เช่น 
 ก.  จุลชีพ เช่น Escherichai coli, Bacillus subtilis, Azospirillum brasilense 
 ข.  พืช เช่น Coccinia grandis L., Canna indica., Cocos nucifera Linn 
 ค.  สัตว์ เช่น Ptilolaemus tickeli, Panthera tigris 
 สมการคณิตศาสตร์สามารถที่จะพิมพ์แทรกปนลงไปในเนื้อหาได้ และหากต้องการความเป็น
ระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดท่ีพิมพ์ (หรือเขียน) สมการนั้นควรมีระยะห่างจากบรรทัดปกติ
บนและล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไว้ประมาณกลางหน้ากระดาษตามความเหมาะสม หมายเลข
สมการพิมพ์ชิดขวาไว้ในวงเล็บ การเรียงหมายเลขสมการให้เรียงตามบทท่ีเช่นเดียวกับการเรียงตารางและ
รูปภาพ 

 
8. ภาคผนวก 
 
 ให้พิมพ์ ภาคผนวก ขนาด 20 พอยท์ ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
 
 



29 
 

การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
 

 
การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง (References) ให้เลือกใช้ระบบใดระบบ

หนึ่งท่ีสอดคล้องกับวิธีการอ้างอิง กล่าวคือ ให้ใช้ “บรรณานุกรม” เมื่ออ้างอิงแบบแทรกปนระบบนาม-ปี 
และใช้ “เอกสารอ้างอิง” เมื่ออ้างอิงแบบแทรกปนระบบลำดับหมายเลข 

 
1. หลักเกณฑ์การเขียนแบบบรรณานุกรม 
 

1.  ให้พิมพ์ คำว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษด้วย ตัวเข้มขนาด 20 พอยท์ 
2.  ให้เรียงรายการที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรแรกของรายการท่ี

อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงลำดับอักษรตามแบบพจนานุกรม 
3.  ศิลปนิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้เรียงลำดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน แล้วจึง

ตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ สำหรับศิลปนิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้เรียงลำดับ
รายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย 

4.  เริ่มพิมพ์รายการบรรณานุกรมชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่งบรรทัดให้ขึ้น
บรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรท่ี 8 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัด ขึ้นบรรทัดท่ี 3-
4 ให้ตรงบรรทัดท่ี 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม่ ก็ให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเช่นเดิม โดยไม่ต้อง
เว้นบรรทัด 
 
2. วิธีลงรายการของบรรณานุกรม  

 
2.1 ผู้แต่ง 

 1.  ช่ือผู้แต่ง ไม่ต้องใช้คำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์ 
 2.  รายการอ้างอิงท่ีเป็นภาษาไทย ช่ือผู้แต่งให้ใช้ช่ือตัวและตามด้วยชื่อสกุล 
 3.  รายการอ้างอิงท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ช่ือผู้แต่งให้ใช้ช่ือสกุลนำหน้าช่ือตัว โดยค่ันด้วยจุลภาค ตาม
ด้วยอักษรย่อของช่ือแรกและช่ือกลาง ตามลำดับ 
 4.  ผู้แต่งท่ีมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือยศ ให้ใช้ช่ือตัว ช่ือสกุล ตามด้วยเครื่องหมาย 
 5.  ผู้แต่งท่ีมีสมณศักดิ์ ให้ใช้ช่ือตามท่ีปรากฏในเอกสาร 
 6.  ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ช่ือผู้แต่งแรก ตามด้วยคำว่า “และ” หรือ “and” ในภาษาอังกฤษค่ัน
ระหว่างช่ือผู้แต่งท้ัง 2 คน  
 7.  ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 คน ให้ใช้ช่ือผู้แต่งแรก ตามด้วยคำว่า “และคณะ” และใช้ “et. al.” ใน
ภาษาอังกฤษแทนผู้แต่งคนอื่น ๆ ท้ังหมด 
 8.  ผู้แต่งท่ีใช้นามแฝงให้ใช้นามแฝงตามท่ีปรากฏในเอกสาร 



 
 

 9.  เอกสารแปล ให้ใส่ช่ือผู้แต่งก่อน ส่วนช่ือผู้แปลให้ใส่ไว้หลังช่ือเรื่องนำด้วยคำว่า “แปลจากเรื่อง
...โดย...” หรือ “translated from …by…” หรือ “แปลโดย” “translated by” หรือ “แปลและเรียบเรียง
โดย...” ในกรณีไม่ทราบช่ือเรื่องเดิม 
 10.  เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ใช้ช่ือหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้
แต่ง ในกรณีเอกสารท่ีออกในนามหน่วยงานระดับกรมหรือหน่วยงานย่อยไปกว่ากรมและสังกัดอยู่ในกรม
นั้น ๆ แม้ว่าจะปรากฏช่ือกระทรวงอยู่ ให้ใช้ช่ือกรมเป็นผู้แต่ง ส่วนช่ือของหน่วยงานย่อยให้ไว้ในส่วนของผู้
พิมพ์ 
 11.  เอกสารท่ีมีเฉพาะช่ือบรรณาธิการ (editor) หรือผู้รวบรวม (compiler) ให้ใช้ช่ือผู้แต่งค่ันด้วย
จุลภาค ตามด้วยคำว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม” สำหรับเอกสารภาษาไทย และ “editor” หรือ 
“compiler” สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้หลังรายการผู้แต่ง 
 12. เอกสารอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือรายงานการประชุมทางวิชาการให้ใช้ชื ่อเรื่ องของ
เอกสารนั้นลงเป็นรายการแรก 
 3.2  ช่ือบทความ 
  1.  ให้ใช้ช่ือตามท่ีปรากฏในเอกสาร อยู่ในเครื่องหมาย “อรัญญประกาศ” 
  2. ช่ือภาษาอังกฤษให้เขียนอักษรตัวแรกของทุก ๆ คำ ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้น บุพบท 
สันธาน และคำนำหน้านาม เว้นแต่จะเป็นคำแรก 
  3.  กรณีท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ เช่น ช่ือพืช สัตว์ ท่ีเป็นภาษาลาตินแทรกอยู่ ให้ใช้ตัวเอียงหรือขีดเส้น
ใต้ช่ือเฉพาะนั้น 
 3.3  ช่ือหนังสือหรือวารสาร 
  1.  ช่ือหนังสือหรือวารสาร ให้ขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์ ตัวเข้ม หรือตัวเอียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  2.  ช่ือวารสารต่างประเทศอาจใช้ช่ือย่อท่ีถูกต้องของวารสารนั้น ๆ ได้ 
  3.  ช่ือหนังสือท่ีพิมพ์เป็นชุด ถ้าอ้างเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 3 ถ้าอ้างมากกว่า 1 เล่ม 
แต่ไม่ต่อเนื่องกัน ให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่ม โดยมีจุลภาคค่ัน เช่น เล่ม 1, 3, 5 หรือ Vol. 1, 3, 5 แต่ถ้า
อ้างทุกเล่มในชุดนั้น ให้ใส่จำนวนเล่มท้ังหมด เช่น 5 เล่ม หรือ 5 Vol. ให้ขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ตัวเข้มหรือตัว
เอียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ต่อเนื่องจากช่ือหนังสือ 
 3.4  คร้ังที่พิมพ์ 
  1.  การพิมพ์ครั้งท่ี 1 หรือเป็นการพิมพ์ครั้งแรก ไม่ต้องระบุในบรรณานุกรม 
  2.  ให้ระบุรายการครั้งท่ีพิมพ์สำหรับครั้งท่ี 2 ขึ้นไป ตามท่ีปรากฏในส่ิงพิมพ์นั้น ๆ เช่น พิมพ์ครั้งท่ี 
2, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งท่ี 3 ปรับปรุงแก้ไข, หรือ 2nd. Ed., 2nd, rev.ed. เป็นต้น 
 3.5  สถานที่พิมพ์และสำหรับพิมพ ์
  1. เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงช่ือจังหวัดเป็นเมืองท่ีพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้ใช้คำว่า 
“กรุงเทพฯ” 
  2  ถ้าสำนักพิมพ์มีสำนักงานตั้งอยู่หลายเมืองและชื่อเมืองเหล่านั้นปรากฏอยู่ในเอกสารให้ใช้ช่ือ
เมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานท่ีพิมพ์ 
  3. ให้ลงช่ือสำนักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่คำว่า “สำนักพิมพ์” “บริษัท...จำกัด” “Publisher” “Co., 
Inc” “Co.,Ltd.” เช่น สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” บริษัท ประชาช่าง ให้ลงว่า “ประชาช่าง” 
  4.  ถ้าเอกสารส่ิงพิมพ์ไม่ปรากฏช่ือสำนักพิมพ์ ให้ลงช่ือโรงพิมพ์โดยใส่คำว่า “โรงพิมพ์” ไว้ด้วย 



 
 

  5. สำนักพิมพ์ท่ีเป็นสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระบุช่ือเต็ม เช่น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  6. ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ช่ือหน่วยงานนั้นเป็นสำนักพิมพ์แทน 
  7.  ไม่ปรากฏช่ือผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏท่ีพิมพ์) และ n.p. (no place 
of publishing) ในภาษาอังกฤษ 
 3.6  ปีที่พิมพ์ 
 1.  ใหล้งปีท่ีพิมพ์ตามท่ีปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิค 
 2.  ถ้าไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ของเอกสารนั้น ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏท่ีพิมพ์) และ n.p. (no date) 
ในภาษาอังกฤษ 
 3.7  ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรม 
 ข้อกำหนดในการอ้างถึงรูปแบบในหัวข้อมีดังนี้ 
 1.  ตัวแปรในรายการต่าง ๆ เช่น ผู้แต่ง วัน เดือน ปี สำนักพิมพ์ใช้รูปแบบ คอร์เดียยูพีซีตัวปกติ 
 2.  ตัวแปรในรายการต่าง ๆ ท่ีต้องพิมพ์ด้วยตัวเข้ม ใช้รูปแบบ คอร์เดียยูพีซี ตัวเข้ม 
 3.  ท่ีต้องพิมพ์ด้วยคำคำนั้น เช่น คำว่า ผู้แปล ใน โดยใช้รูปแบบ อังสณายูพีซี ตัวปกติ 
 4.  ระยะว่าง 1 ตัวอักษรพิมพ์ แทนด้วยเครื่องหมาย / 
 5.  ในกรณีท่ีพิมพ์บรรทัดเดียวไม่พอ บรรทัดท่ี 2 ต้องเริ่มพิมพ์ตัวที่ 8 เว้น 7 ตัวอักษร 
 6.  เครื่องหมายอื่น เช่น ม “ ” – [ ] ให้พิมพ์ตามเครื่องหมายท่ีระบุ 

 
1. หนังสือท่ัวไป 
 
ผู้แต่ง.//ปี พ.ศ. ท่ีพิมพ์.//ช่ือหนังสือ./เล่มท่ี.(ถ้ามี)//ครั้งท่ีพิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองท่ีพิมพ/์:// 
////////สำนักพิมพ์. 
 
 1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
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3. การอ้างอิง 
  
 การอ้างอิง (Citation) หมายถึง เอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการเขียนศิลปนิพนธ์ เป็นการแจ้งให้ทราบถึง
แหล่งท่ีมาของข้อความ แนวความคิดหรือข้อความใด ๆ ท่ีมิได้เป็นของผู้เขียนเอง ท้ังนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่
บุคคลหรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดหรือข้อมูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแก่ผู้อ่านท่ีประสงค์จะทราบ
รายละเอียดอื่น ๆ จากต้นฉบับเดิม เพื่อสามารถติดตามศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้อง การอ้างอิงอาจสรุปใจความ
สำคัญเดิม หรืออาจยกข้อความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามต้นฉบับเดิมไว้ทุกประการก็ได้ และเพื่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในรายการอ้างอิงจะต้องมีความแม่นยำและตรวจสอบจนถึงท่ีมาได้ 
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 2.  การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบลำดับหมายเลข 
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จัดเรียงตามลำดับอักษรของช่ือผู้นิพนธ์ ซึ่งรวมเรียกว่า “บรรณานุกรม (Bibliography)” หรืออาจจัดเรียง
ตามลำดับของหมายเลขเอกสารท่ีได้อ้างอิงในเนื้อหาของศิลปนิพนธ์รวมเรียกว่า “เอกสารอ้างอิง 
(References)” 
 
การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ป ี
 
 การอ้างอิงให้ระบุนามผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์ และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารท่ีอ้างอิงต่อ
จากปีท่ีพิมพ์ โดยค่ันด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) 
 การระบุนามผู้แต่ง หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ใช้ช่ือและช่ือสกุล หากเป็นเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้เฉพาะช่ือสกุล 
 รูปแบบการอ้างอิง อาจแตกต่างตามรูปประโยคท่ีเขียนขึ้น คือ อาจอยู่ต้นหรือท้ายประโยค
ก็ได้ 
 
ตัวอย่าง (ผู้แต่งอยู่ต้นประโยค) 
 
 สุทธิลักษณ์  อำพันวงศ์ (2521 : 25) อธิบายความหมายของสารนิเทศว่า หมายถึง ความรู้
ข่าวสารและข้อสนเทศต่าง ๆ ........................ 
 Good (1973 : 112) ได้ให้ความหมายของความผูกพัน คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีแสดงถึง
ความรักความเอาใจใส่ ........................ 
 
ตัวอย่าง (ผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค) 
 
 ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารคนเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีตอบสนองและสอดคล้องกับการประสานสัมพันธ์อย่างดี อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (อุทัย  บุญประเสริฐ 2531 : 23) 
 
ในการอ้างอิงอาจมีกรณีแตกต่างกันต่อไปนี้ 
 
1.  ผู้แต่งคนเดียว 
 มยุรี  ชัยสวัสด์ิ (2538 : 86) ............................................................................................. 
 Heyes (1964) ................................................................................................................. 
2.  ผู้แต่ง 2 คน 
 ประหยัด  จันทร์ชมภู และประสพสันต์  อักษรมัด (2518 : 24) ....................................... 



 
 

 Macaulay and Berkowitz (1978 : 4) ............................................................................ 
3.  ผู้แต่งมากกว่า 2 คน 
 มนัส  ภาคภูมิ และคณะ (2535 : 21-25) ........................................................................... 
 Heyes et.al. (1964) ......................................................................................................... 
4.  ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน องค์กร นิติบุคคล หรือหน่วยงาน 
 ... จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา.2531) ใน
เรื่อง “ความต้องการกำลังคน ...” 
 ... ตลอดจนทรัพย์สินแล้วเราเรียกสภาวะดังกล่าวนั้นว่า “อากาศเสีย” หรือเกิดภาวะ
มลพิษทางอากาศ (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม.2539 : 118) 
 
กรณีที่มีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเร่ือง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกันควรกำหนดอักษร ก ข ค... 
กำกับไว้ที่ ปี พ.ศ. ด้วย สำหรับเอกสารภาษาไทยและอักษร a b c … สำหรับภาษาต่างประเทศ 
 สุทัศน์  ยกส้าน (2529 ก) ............................................................................................... 
 Heyes (1964c) ............................................................................................................... 
กรณีที่มีการอ้างอิงในเร่ืองเดียวกันจากเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการ ให้ใช้การอ้างอิงในแบบตามท้าย
ประโยคโดยเรียงตามลำดับของปีท่ีพิมพ์ 
 ... (เยาวนุช  แสงยนต์. 2525 ข; สุพาดา  อินทรานุกูล. 2525) 
 ...(Kartner et.al. 1973; Kartner and Russel. 1975) 
กรณีที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้ช่ือเรื่องแทนผู้แต่ง 
ข้อความที่ยกมาอ้างอิงต้นฉบับเดิม ถ้ามีความยาวเกินกว่า 3 บรรทัด ให้พิมพ์แยกจากเนื้อหาของเรื่อง 
โดยระยะห่างระหว่างบรรทัดข้อความของผู้เขียนกับบรรทัดข้อความท่ียกมาอ้างอิงเท่ากับ 1 บรรทัดพิมพ์ 
ส่วนริมกระดาษท้ัง 2 ข้าง พิมพ์ด้านซ้ายและด้านขวาให้ร่นเข้ามาจากแนวพิมพ์ปกติ 8 ช่วงตัวอักษร แล้ว
ตามด้วยแหล่งท่ีมาระบบนาม-ปี ใส่ไว้ในวงเล็บ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญญประกาศ (“  ”) ถ้ามีการละ
ข้อความบางตอนต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาคไว้ 3 จุด (...) 
 
ตัวอย่าง 
 ... บุคลากรในองค์การนั้นเป็นหัวใจขององค์การ เป็นตัวสำคัญท่ีจะทำให้องค์การดำเนินไป
ได้ดังท่ีสมยศ  นาวีการ ได้กล่าวว่า 
 (1 บรรทัดพิมพ์) 
 ความขัดแย้งภายในองค์การจะถูกออกแบบหรือดำเนินการอย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งยัง
มีผลดีผลเสีย ผลดีคือความขัดแย้งนำไปสู่การค้นหาผลลัพธ์ที่ดี ทำให้องค์การดำเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้ามีมากไปสามารถทำให้เกิดผลเสียกับบุคลากรในหน่วยงาน และขัดขวาง
ความสำเร็จของเป้าหมายขององค์การได้ (สมยศ  นาวีการ. 2530 : 15) 
สื่อสารนิเทศอเิล็กทรอนิกส์ เช่น CD_ROM, Internet ให้ใช้วิธีการอ้างอิงตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
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