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การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คัดจาก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. การคนควาและเขียนรายงาน. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.

1. การเขียนโครงเรื่อง
โครงเรื่อง คือกรอบของเรื่องที่ผูทํารายงานจะใชเปนแนวทางในการเขียนรายงาน โดยการเขียนโครงเรื่องนั้น
ผูเขียนรายงานจะเริ่มตนจากการพิจารณาหัวขอรายงานอยางถี่ถวน วิเคราะหแนวคิดตางๆที่เกี่ยวของ คัดเลือกแนวคิด
สําคัญ รวมทั้งจัดลําดับวาแนวคิดใดมากอนหลัง และมีความสัมพันธกันอยางไรโดยอาจจัดลําดับตามเวลา หรือตาม
เหตุการณ
โครงเรื่องประกอบดวย บทนํา หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย และบทสรุป สําหรับหัวขอเหลานี้อาจจะใชระบบ
ตัวเลข หรือระบบตัวอักษร และตัวเลขชวยในการเรียงลําดับ ดังนี้
ลําดับโครงโดยใชระบบตัวเลข
ลําดับโครงเรื่องโดยใชระบบตัวอักษรและตัวเลข
1. ______________
ก. ______________
1.1. ____________
1. ___________
1.1.1. __________
ก) ___________
ตัวอยาง การเรียงลําดับโครงเรื่องโดยใชระบบตัวอักษรและตัวเลข
การวางแผนกลยุทธการตลาด
ก. บทนํา
ข. ความหมายและความสําคัญของการตลาด
1. ความหมาย
2. ความสําคัญ
ก) ความสําคัญทางสังคม
ข) ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ค. แนวคิดทางการตลาด
1. การมุงเนนการผลิต
2. การมุงเนนตัวผลิตภัณฑ
3. การมุงเนนการขาย
4. การมุงเนนการตลาด
ง. การวางแผนกลยุทธ
1. ความหมาย
2. ปจจัยและสภาพแวดลอมทางการตลาด
3. ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ
ก) การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด
ข) การวิเคราะหสวนแบงทางการตลาด
ค) การกําหนดเปาหมายการตลาด
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จ. ผลของการวางแผนกลยุทธ
1. ผลตอผูผ ลิต
2. ผลตอผูบริโภค
ฉ. สรุป
ในการจัดโครงเรื่องนั้น ไมควรแบงเนื้อเรือ่ งออกเปนหัวขอยอยๆ มากจนเกินไป และที่สําคัญคือ ตองใหแตละ
หัวขอมีความสัมพันธกัน เพื่อใหรายงานมีความตอเนื่อง และการเขียนไมวกวน การจัดหรือการวางโครงเรื่องขึ้นอยูกับเรือ่ ง
ที่ทําการศึกษา ซึ่งสามารถจัดได 3 แบบ คือ 1) จัดตามลําดับเวลา 2) จัดตามลําดับความสําพันธของเนื้อหา และ 3) จัด
ตามลําดับเวลา และความสําพันธของเนื้อหา ตังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง สวนหนึ่งของโครงเรื่องที่จัดตามลําดับเวลา
ตัวอยาง สวนหนึ่งของโครงเรื่องที่จัดตามความสัมพันธ
ของเนื้อหา
บทบาทของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทย
ดนตรีไทย
1) บทนํา
1. บทนํา
2) ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยสุโขทัย
2. ประวัติการดนตรีในประเทศไทยโดยสังเขป
2.1 พิธีกรรม
3. ประเภทของดนตรีไทย
3.1 เครื่องดีด
2.2 การละเลน
3.2 เครื่องสี
2.3 ประเพณี
3.4 เครื่องตี
3) ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา
3.5 เครื่องเปา
3.1 พิธีกรรม
4. วงดนตรีไทย
3.2 การละเลน
4.1 วงเครื่องสาย
3.3 ประเพณี
ตัวอยาง สวนหนึ่งของโครงเรื่องที่จัดตามลําดับเวลา และความสัมพันธของเนื้อหา
ความสัมพันธทางพุทธศาสนาระหวางไทยกับลังกาตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
1. บทนํา
2. การรับนับถือพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ
2.1 การฟนฟูพุทธศาสนาในลังกา : พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ
2.2 พุทธศาสนาในดินแดนไทยกอนการรับพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ
2.3 การรับพุทธศาสนาแบบลังกาวงศในดินแดนไทย
3 การกอตั้งนิกายสยามวงศในลังกา
3.1 ความเสื่อมของพุทธศาสนาในลังกา
3.2 ความพยายามที่จะฟนฟูพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 22 – 23
3.3 การสนองตอบจากฝายไทย และการกอตั้งนิกายสยามวงศ

2

Special Project II

2. การรวบรวมบรรณานุกรม
การเขียนรายการบรรณานุกรม มีแบบแผน และหลักในการบันทึกรายการแบงไดตามทรัพยากรสารนิเทศดังนี้คือ
หนังสือ บทความในวารสาร หนังสือพิมพ และสารานุกรม วิทยานิพนธ จุลสาร การสัมภาษณ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส
ในการเขียนรายงานบรรณานุกรม อาจทําได 2 รูปแบบ คือแบบ ก หรือ แบบ ข เมื่อใชแบบใดแบบหนึ่งแลวควร
เปนแบบเดียวกันตลอด
2.1 แบบแผนบรรณานุกรมของหนังสือ มีดังนี้
∗

แบบ ก ผูแตง. ชื่อเรื่อง. จํานวนเลม. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
แบบ ข ผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. จํานวนเลม. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง แบบแผนบรรณานุกรมของ หนังสือที่มีผูแตงคนเดียว
แบบ ก สุภาพรรณ ณ บางชาง. ขนบธรรมเนียมประเพณี: ความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัย
อยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.
แบบ ข สุภาพรรณ ณ บางชาง. 2535. ขนบธรรมเนียมประเพณี: ความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึง
สมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง แบบแผนบรรณานุกรมของ หนังสือที่มีผูแตง 3 คน
แบบ ก มัณฑนา ศรีขจรวุฒิศักดิ์, ศศิพร เล็กสุขศรี, และสมรัชนี อองเอิบ. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่ง แผนระดับกอนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กอง
ประเมินผลการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2534.
แบบ ข มัณฑนา ศรีขจรวุฒิศักดิ์, ศศิพร เล็กสุขศรี, และสมรัชนี อองเอิบ. 2534. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่ง แผนระดับกอนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
กองประเมินผลการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
ตัวอยาง แบบแผนบรรณานุกรมของ หนังสือแปลที่ปรากฏชื่อผูแตงในภาษาเดิม
∗∗

แบบ ก สตีเวนสัน, วิลเลียม. นายอินทรผูปดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2536.
แบบ ข สตีเวนสัน, วิลเลียม. 2536. นายอินทรผูปดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
2.2 แบบแผนบรรณานุกรมของบทความในวารสาร
รูปแบบ ผูเขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปที่, ฉบับที่ (ปที่พิมพ): เลขหนา.
ตัวอยาง
แบบ ก เจตน เจริญโท. “การทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน.” นิตยสารโลกสีเขียว 2, 4 (2536):
16-20.
แบบ ข เจตน เจริญโท. 2536. “การทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน.” นิตยสารโลกสีเขียว 2, 4:
16-20.
∗

หนังสือเลมเดียวจบไมตองระบุจํานวนเลม หรือจํานวนหนา แตถาหนังสือนั้นมีหลายเลมจบ และใชประกองการเขียนทุกเลม ใหระบุจํานวนเลม
ทั้งหมดดวย แตถาใชเฉพาะเลม ใหระบุเลมที่ใช หลังจํานวนเลม ใสเครื่องหมายมหัพภาค
∗∗
คําสามัญใชคําวา “แปลโดย” สําหรับภาษาอังกฤษใช “Translated by”
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2.3 แบบแผนบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ
ตัวอยาง
แบบ ก กรรณิการ ชินะโชติ. “คําไทยและอิทธิพลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมร.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522.
แบบ ข กรรณิการ ชินะโชติ. 2522. “คําไทยและอิทธิพลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมร.” วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2.4 แบบแผนบรรณานุกรมของบทสัมภาษณ
ตัวอยาง
แบบ ก แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2537.
แบบ ข แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง. 2537. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ, 11 มีนาคม.
2.5 แบบแผนบรรณานุกรมของขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส
แบบ ก ผูแตง. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อที่เขาถึง]. เขาถึงไดจาก: แหลงขอมูล/สารนิเทศ. ป.∗
แบบ ข ผูแตง. ป. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อที่เขาถึง]. เขาถึงไดจาก: แหลงขอมูล/สารนิเทศ.
ตัวอยาง แบบแผนบรรณานุกรมของ สาระสังเขปบนซีดีรอม
แบบ ก Realizing the Potential of Information Resource: Information, Technology, and Service. Boulder,
CO: CAUSE, 1996. [CD-ROM]. Abstract from: SilverPlatter File: ERIC Item: ED392340
แบบ ข Realizing the Potential of Information Resource: Information, Technology, and Service. 1996.
Boulder, CO: CAUSE. [CD-ROM]. Abstract from: SilverPlatter File: ERIC Item: ED392340
ตัวอยาง แบบแผนบรรณานุกรมของ ขอมูลที่มีเนื้อหาเต็มบนอินเทอรเน็ต
แบบ ก “ไอศกรีม” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata96/food-96/ice-cre.html 1996.
แบบ ข “ไอศกรีม” 1996. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata96/food-96/icecre.html
แบบ ก “Info media : Researching Digital Video Libraries at Carnegie Mellon University.” [Online]. Available:
http://ingormedia.cs.cmu.edu/html/main.html 1998.
แบบ ข “Info media : Researching Digital Video Libraries at Carnegie Mellon University.” 1998. [Online].
Available: http://ingormedia.cs.cmu.edu/html/main.html
ตัวอยาง แบบแผนบรรณานุกรมของ ขอมูล/สารนิเทศอื่นๆ บนอินเทอรเน็ต
แบบ ก “Uninterruptable Power Source (UPS) FAQ.” [Online]. Available:
ftp://161.200.32.34/pub/mirrors/FAQ/UPS-fag 1995.
แบบ ข “Uninterruptable Power Source (UPS) FAQ.” 1995. [Online]. Available:
ftp://161.200.32.34/pub/mirrors/ FAQ/UPS-fag

∗

ใชปตามที่ปรากฏ ถาไมปรากฏใหใชวัน เดือน ป ที่ผูทํารายงานเขาถึง ขอมูล/สารนิเทศนัน้ ๆ
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3. การเขียนรายงาน
3.1 การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
การเรียนเรียงเนื้อเรื่องมักจะทําตามโครงเรื่องที่ไดวางไว โดยรายงานสาวนใหญจะเริ่มตนดวยบทนํา หรือความนํา
เพื่อเปนการปูพื้นใหผูอานเขาใจถึงความเปนมาของปญหา หรือเรื่องที่ตอ งศึกษา ความมุงหมายและขอบเขตรายงาน แลว
จึงเปนสวนเนื้อเรื่อง และควรมีบทสรุปซึ่งอาจจะเปนผลของการคนควา หรือขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคนควา
ในการนําเสนอเนื้อเรื่อง ผูเขียนจะตองเขียนจากความรู และความคิดของตนเอง ตองรูจักประมวลความรู และ
ความคิดจากแหลงขอมูลตางๆที่ไดรวบรวมมา และใหเอกสารอางอิงเปนสวนประกอบ ผูเขียนรายงานตองพิจารณาในเรื่อง
ความถูกตอง และความสัมพันธของเนื้อเรื่อง การแสดงความคิดเห็นมีเหตุผล และการมองประเดนปญหาตางๆอยางถีถ่ วน
ลึกซึ้ง มุงใหผูอานเกิดความรู และประโยชนจากรายงานนั้นๆ
3.2 การยอหนา
การเขียนยอหนาจะชวยแสดงความสัมพันธของเรื่อง และชวยใหผูอานจับประเด็นไดวา ผูเขียนรายงานจะนําเสนอ
เนื้อหาอยางไร นอกจากนี้ยังชวยใหผูอานไดพักสายตาอีกดวย ดังนั้นยอหนาไมควรจะยาวเกินไป เนื่องจากยอหนาที่ยาว
อาจจะมีแนวคิดหลายเรื่องอยูในยอหนาเดียว ซึ่งอาจทําใหผูอานเกิดความสับสนได แตยอ หนาก็ไมควรสั้นจนเกินไป จนทํา
ใหเปนการเขียนหัวขอตอๆกันไป
ยอหนาที่ดีควรเขียนใหมีเนื้อหาสาระชัดเจนไมนอกเรื่อง และเขียนใหมีความคิด หรือประเด็นสําคัญเพียงประการ
เดียว และมีขอความขยายที่เปนเรื่องเดียวกัน นอกจากนั้นเมื่อเขียนยอหาควรจะเรียงขอความใหสัมพันธกัน ไมกระโดขาม
ไปมา ทั้งในยอหนาเดียวกัน และระหวางยอหนากับยอหนา
3.3 การคัดลอกขอความโดยตรงหรืออัญพจน (Direct Quotation)
อัญพจนเปนการคัดลอกขอความ หรือคําพูดมาจากตนฉบับของเอกสาร หรือขอเขียนของผูอื่นโดยตรง การ
คัดลอกขอความนี้มักจะคัดจากตอนที่เห็นวาสําคัญ ขอความที่คัดลอกมาจะตองเปนขอความที่มีความยาวไมมากจนเกินไป
และการคัดลอกขอความจะตองคัดใหเหมือนขอความเดิมทุกประการ จุดมุงหมายของการคัดลอกขอความโดยตรง ก็เพื่อ
เนนความสําคัญของขอความทีย่ กมา และเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผูเขียนรายงาน ทําใหเนื้อหาของรายงานมีความ
นาเชื่อถือมากขึน้
ตัวอยาง การคัดลอกขอความโดยตรง
ดนตรีไทยในปจจุบันไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
การทะนุบํารุงอยูตลอดเวลา สาเหตุเพราะ “...ดวยใจรักทางดนตรี ก็พยายามสงเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยใน
ระดับตางๆ ตั้งแตเด็กเล็กๆ จนถึงระดับผูใหญ...” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2530:5)
3.4 การอางอิงในเนื้อเรื่อง
ในการเขียนงานทางวิชาการที่ไมใชเขียนโดยประสบการณสวนตัวของผูเขียน มักจะอาศัยแหลงขอมูลปฐมภูมแิ ละ
ทุติยภูมิ โดยจริยธรรมและตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูเขียนตองระบุแหลงขอมูลที่ใช โดยเฉพาะเมื่อคัดลอกขอความจากแหลงที่
ใชโดยตรง ในที่นี้ขอแนะนําการอางอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา ระบบนาม-ป (author-date)
กรณีที่ผูทํารายงานอางงานของผูอื่นโดยสรุปเนือ้ หา หรือแนวคิดทั้งเลมของงานชิ้นนั้น ใหใชรูปแบบ ชื่อผูแ ตง ป
พิมพ ไวในวงเล็บ โดยไมระบุเลขหนา เชน (สุทธิลักษณ อําพันวงศ 2515)
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กรณีที่ผูทํารายงานไดสรุปเนือ้ หา และความคิดจากผลงานของผูแ ตงคนนัน้
แลวนํามาเรียบเรียงเปนถอยคํา
สํานวนของตนในรายงาน ใหอางอิงโดย ระบุชื่อผูแตง ปพิมพ และ/หรือ เลขหนาไวในวงเล็บ เชน (อรรณพ เธียรถาวร
2520: 117)
อีกกรณีหนึ่ง ผูทํารายงานอาจอางชื่อผูแ ตง แลวใสปพิมพ และ/หรือเลขหนาไวในวงเล็บเชน
จากการสํารวจขอมูลโดย รัตนา เตชะวสัญู (253:47) พบวา ...
ในประเทศไทย รัชนี วีระวัฒนยิง่ ยง (2535: 66-69) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ...
แบบแผน และตัวอยางการเขียนรายการอางอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบ นาม-ป มีดังนี้
1) ผูแตงคนเดียว ผูแตงเปนคนไทย ใหใชชื่อกอน แลวตามดวยนามสกุล ถึงแมวาคนไทยจะเขียนเอกสารเปน
ภาษาตางหระเทศก็ตาม สําหรับผูแ ตงชาวตางประเทศ ใหใชนามสกุลเทานั้น
2) ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ ใหใสฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์ ไวหนาชื่อ
ดวย
3) ผูแตงมียศ มีตําแหนง อยางยศทางทหาร ตํารวจ เปนนายแพทย แพทยหญิง นายสัตวแพทย หรือตําแหนง
ทางวิชาการ เชน ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ไมตอ งใสยศ หรือตําแหนงทางวิชาการ
4) ผูแตใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามนั้น
5) ผูแตงคนเดียวเขียนหนังสือเรือ่ งเดียวหลายเลมจบ ใหระบุ ชื่อผูแตง ป: หมายเลขของเลมที่อางถึง: เลขหนา
6) ผูแตงมี 2 คน สําหรับเอกสารภาษาไทย ใหใช “และ” คั่นระหวางชื่อผูแ ตงคนที่หนึ่งกับผูแตงคนที่สอง สวน
เอกสารภาษาตางประเทศ ใหใช “and” คั่นระหวางชื่อสกุลของผูแตงคนที่ 1 กับ ผูแตงคนที่ 2
7) ไมปรากฏชือ่ ผูแ ตง ใหใชชื่อเรื่องแทน
8) การอางอิงสือ่ อิเล็กทรอนิกส ใหใชแบบแผนเดียวกับการอางอิงจากเอกสาร โดยไมตอ งระบุเลขหนา
ตัวอยาง
ฝรั่งเศสเริ่มหวนกลับมาหาทางผลิตกัญชา เปนงานอุตสาหกรรมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยสถาบันวิศวกรรม
ไดพยายามออกแบบพัฒนาเครื่องจักรที่ใชตีปนเสนใยจากตนและใบกัญชา (ม.ล.จารุพันธ ทองแถม 2537: 66)
3.5 การเขียนเชิงอรรถ
เชิงอรรถเปนการโยงใหดูขอ ความที่มีความสัมพันธกันที่ปรากฏอยูในหนาอื่นๆ ของรายงาน โดยใชเครื่องหมาย
ดอกจัน ( * ) กํากับ ในแตละหนากําหนดใหใชเครื่องหมาย * ไดไมเกินจํานวน 3 ตัว (***) ดังนั้น ถาในหนาเดียวกันมี
เชิงอรรถที่ตอ งอธิบายความเพิม่ เติมมากกวา 3 เปนลําดับที่ 4 และที่ 5 ใหใชเครื่องหมาย g (Dagger) gg (Double
Dagger) กํากับตามลําดับ
*****************************************
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