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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1//ความเป็นมาและความสำคัญ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………...………………………………………………………………………..................................................
...........................................................................................................................   

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
1.2//วัตถุประสงค์ 
 1.2.1//……………………………………………………………………………………............................................ 
 1.2.2//………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.2.3//………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.4.2  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.4.3  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.4.4  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TH SarabanPSK  
ตัวหนา ขนาด 18 ) 

 

หน้าที่เป็นบท ไม่ต้องใส่เลขหน้า 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1//…………………………. 
 2.1.1//ก……………………………………………….................. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
         2.1.1.1//…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

2.1.1.2//…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
  
 2.1.2//………………………………………………………………. 
       2.1.2.1//………………………………………………………………………………………………..……………. 
       2.1.2.2//……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2//…………………………… 
 2.2.1//……………………………………………………………… 
       2.2.1.1//…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
2.3//………………………………………………………………………. 
 2.3.1//…………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
       ……………………………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………..………………………………………………….………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ให้ใส่เลขหน้าปกติ ยกเว้นหน้าที่เป็นบท 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
3.1//…………………………. 
 3.1.1//ก……………………………………………….................. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
         3.1.1.1//…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

3.1.1.2//…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
  
 3.1.2//………………………………………………………………. 
       3.1.2.1//………………………………………………………………………………………………..……………. 
       3.1.2.2//……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2//…………………………… 
 3.2.1//……………………………………………………………… 
       3.2.1.1//…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
3.3//………………………………………………………………………. 
 3.3.1//…………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
       ……………………………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………..………………………………………………….………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ให้ใส่เลขหน้าปกติ ยกเว้นหน้าที่เป็นบท 



ตารางท่ี/1/…………………………………………………………………………………. 
 
    
    
    
    

 

 
 
ภาพที่/1/……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
2.1//…………………………. 
 2.1.1//ก……………………………………………….................. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
         2.1.1.1//…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

2.1.1.2//…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
  
 2.1.2//………………………………………………………………. 
       2.1.2.1//………………………………………………………………………………………………..……………. 
       2.1.2.2//……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2//…………………………… 
 2.2.1//……………………………………………………………… 
       2.2.1.1//…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
2.3//………………………………………………………………………. 
 2.3.1//…………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
       ……………………………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………..………………………………………………….………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ให้ใส่เลขหน้าปกติ ยกเว้นหน้าที่เป็นบท 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1//สรุปผล 
 5.1.1//ก……………………………………………….................. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
         5.1.1.1//…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

5.1.1.2//…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
  
5.2//อภิปรายผล 
 2.2.1//……………………………………………………………… 
       5.2.1.1//…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
5.3//ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1//…………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
       ……………………………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………..………………………………………………….………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ให้ใส่เลขหน้าปกติ ยกเว้นหน้าที่เป็นบท 



รูปแบบและตัวอย่างการเขียนสิ่งอ้างอิงภายในเล่มวิจัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition 

การเขียนชื่อผู้แต่ง 

ไม่ต้องลงคํานําหน้านามตําแหน่งทางวิชาการคําเรียกทางวิชาชีพและตําแหน่งยศต่าง ๆ (ยกเว้น มี
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์) 

ผู้เขียน 1 คน 
ผู้แต่ง1.  
 
ผู้เขียน 2 คน 
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.  
 
ผู้เขียน 3 คน 
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.  
 
ผู้เขียนมากกว่า 7 คน 
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย.ที่).// 
 
1. หนังสือ 
 
 
 
สุกัญญา รอส. (2561).  วัสดุชีวภาพ.  พิษณุโลก: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
หนังสอืไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
 
 
 
หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สํานักงาน 
////////กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
 
 
 
 

 

ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 

ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 



บทความหรือบทในหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561).  แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำ 
////////ทางการเมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.),  
////////ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68).  
////////พิษณุโลก: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที่) ให้ระบุตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 
 
2. หนังสือแปล 
 
 
 
 
แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต ์[Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). 
////////กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994). 
 
3. E-book 
 
 
 
 
 
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
////////พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือบท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/       
//////// (บ.ก.  หรือ  Ed. หรอื Eds.), ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/ 
////////สํานักพิมพ์. 

ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล, แปล)./สถานที่พิมพ์:/ สํานักพิมพ์. 
////////(ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
 

ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. //จาก หรือ   
////////from/http://www.xxxxxxx 
 

http://www.nupress.grad.nu.ac.th/behavior/


4. รายงานการวิจัย 
 
 
 
 
พินิจ ทิพย์มณี. (2553).  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวกับการตายของประเทศไทย  
//////// (รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 
5. วิทยานิพนธ์ 
 
วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม 
 
 
 
 
  
วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร          
//////// (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
 
 
 
 
พรทิพย์ ว่องไวพิทยา. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ 
////////มอบหมาย และติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
////////นเรศวร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร.สืบค้นจาก 
////////https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
 
6. วารสาร 
 
วารสารแบบเล่ม 
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