
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund; FF) 
 
 

      
 

 

 

จัดท าโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 

 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕) 



การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund; FF) 

 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. รายงานฉบับสมบูรณ์  จัดส่งรายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และการพิมพ์ให้เป็นไปตาม
รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน โดยมีข้อแตกต่างการอ้างถึง
แหล่งทุน ทีห่น้าปกรายงาน (ปกนอก และปกใน) บอกแหล่งทุนดังนี้  

“ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 256..” 
 ขนาด และรูปแบบการพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
งบประมาณแผ่นดิน 

2. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output) จัดส่งรายละเอียดผลผลิตที่ระบุไว้ในค ารับรองกรณี
ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือกรณีก าลังด าเนินการ จัดส่งความก้าวหน้าของการด าเนินการเพ่ือจะน าส่ง
ผลผลิตที่คาดว่าได้รับ ผ่านระบบ NRIIS (พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์) 
     เช่น ผลผลิตที่คาดว่าได้รับดังต่อไปนี้  
      ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ได้แก่ Proceeding ระดับชาติ Proceeding ระดับ
นานาชาติ บทความในประเทศ และบทความต่างประเทศ จัดส่งรา่งบทความวิจัยของวารสารที่ต้องการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่  
    ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม จัดส่งรูปภาพ 

ที่แสดงให้เห็นถึง ผลผลิตที่ระบุไว้ในค ารับรอง เช่น รูปของกิจกรรม ต้นแบบนวัตกรรม ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

       ทรัพย์สินทางปัญญา จัดส่งรายละเอียดแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องตามส านักการจัดการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีก าหนด โดยดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซส์ของส านักฯ เว็บไซส์
https://imtt.rmutsv.ac.th/ 

 กรณผีลผลิตด าเนินแล้วเสร็จใช้ประกอบการปิดโครงการ /กรณผีลผลิตยังไม่แล้วเสร็จใช้แสดง
เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าการจัดท าผลผลิต 

 

3. สรุปผลจากการด าเนินงานวิจัย จัดส่งผ่านช่องทาง : hatairat.n@rmutsv.ac.th ตามแบบฟอร์ม 
Template-FF ด้านล่างเพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนา  จะได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานวิจัย
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Fundamental Fund; FF) ประจ าปี 
เสนอให้มหาวิทยาลัยและ สกสว. ทราบต่อไป 
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ผ่านทาง : hatairat.n@rmutsv.ac.th 
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สถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

การพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

การจัดหน้ากระดาษและรูปแบบการพิมพ์ 

1. ตัวอักษรและการพิมพ์ 

การพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้งเล่ม ควรพิมพ์ตัวอักษรโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิด Laser 

Printer ที่มีความคมชัด โดยใช้ตัวพิมพ์ขนาดต่างกันในลักษณะดังนี้ 

1.1  หัวข้อส าคัญ ใช้ขนาดตัวอักษร 18 Point ตัวหนา 

1.2  หัวข้อย่อย  ใช้ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวหนา 

1.3  การพิมพ์เนื้อหาตลอดทั้งเล่ม ใช้ขนาดตัวอักษร 16 Point ตัวธรรมดา 

2. กระดาษ ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัดขนาดมาตรฐาน A4 ชนิดหนา 80 แกรม  

3. การจัดหน้ากระดาษ 

3.1 การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ ก าหนดขอบบน (1.5 นิ้ว) ขอบซ้าย (1.5 นิ้ว) ขอบขวา (1 นิ้ว) 

และขอบล่าง (1 นิ้ว)  

3.2 การเว้นระยะในแต่ละหัวข้อ ควรเว้นระยะตัวอักษร 1 นิ้ว จากแนวขอบข้อความด้านซ้ายมือ 

4. ล าดับหน้าและการใส่เลขหน้า ให้ระบุเลขหน้าอยู่ขอบบน ริมหน้ากระดาษด้านขวา  

4.1 ส่วนประกอบตอนต้น ตั้งแต่ส่วนน าเรื่อง คือ ตั้งแต่หน้าปกใน (Title Page) ไปจนถึงหน้า

สุดท้ายก่อนถึงส่วนเนื้อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะคือ 

ก, ข,.... ส่วนรายงานการวิจัยฉบับภาษาต่างประเทศให้ใช้ตัวอักษรโรมันตัวเล็กคือ i, ii, …. เป็นต้น  

4.2  ส่วนประกอบเนื้อเรื่องและส่วนประกอบท้ายเรื่อง รวมถึงภาคผนวกการล าดับหน้า ให้ใช้

ตัวเลขอารบิค 1, 2 , 3, …. ตามล าดับ  

5. ตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ ควรมีค าอธิบายรายละเอียด เช่น ชื่อ แหล่งที่มา เป็นต้น  

รายละเอียดส่วนหน้าปก  

มีรายละเอียดของส่วนหน้าปก มีดังต่อไปนี้ 

1. ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จัดวางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดขนาด

ความกว้าง 1.2 นิ้ว ความยาว 2.2 นิ้ว ห่างจากขอบบนกระดาษ 1.5 นิ้ว  

2. พิมพ์ค าว่า “รายงานการวิจัย” โดยใช้ตัวอักษรขนาด 24 Point ตัวหนา  

3. พิมพ์ชื ่อโครงการ/ ชุดโครงการ โดยขนาดของตัวอักษรผู้วิจัยสามารถปรับขนาดได้ตามความ

เหมาะสมของเนื้อหา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

Anonymous
Free text
22
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สถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4. พิมพ์ชื ่อคณะผู ้วิจัย (โดยระบุเฉพาะชื ่อ -นามสกุลของผู ้ว ิจ ัย) โดยขนาดของตัวอักษร ผู ้ว ิจ ัย

สามารถ ปรับขนาดได้ ตามความเหมาะสมของเนื้อหา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ (ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 

5. ระบุ คณะ/ วิทยาลัย ตามด้วยมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย โดยใช้อักษร ขนาด 20 Point 

ตัวหนา จดัไว้กลางหน้ากระดาษ 

6. บอกแหล่งทุน โดยใช้ตัวอักษรขนาด 20 Point ตัวหนา บรรทัดสุดท้ายห่างจากขอบล่าง 1.0 นิ้ว จัด

ไว้กลางหน้ากระดาษ 

ส่วนประกอบของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจะต้องจัดท าเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีรูปแบบ

รายงานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนประกอบตอนต้น 

1.1 หน้าปก (Cover)  

หน้าปกประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ระบุค าว่า “รายงานการวิจัย” และชื่อเรื่อง 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งชื่อคณะผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และข้อความ “ได้รับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณ (แผ่นดิน, เงินรายได้) พ.ศ. ......” 

1.2 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  

กิตติกรรมประกาศต้องมีการระบุแหล่งทุนและปีงบประมาณที่ได้รับทุน และในตอนท้ายต่อ

จากคณะผู้วิจัยให้ระบุเดือน และปีท่ีรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เสร็จ 

 1.3 บทคัดย่อภาษาไทย/ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

บทคัดย่อควรกล่าวถึงการวิจัยในลักษณะย่อ กะทัดรัดและมีสาระส าคัญ เนื้อหาที่เขียน  

ควรครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย กิจกรรมหลักที่ได้ท า ผลที่ได้รับ บทวิเคราะห์ และสรุป

ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งระบุค าส าคัญ (Key words) 

 1.4 สารบัญ (Table of Contents)  

พิมพ์ค าว่าสารบัญไว้กลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพ์จบหน้าเดียวให้ขึ้นหน้าใหม่ 

และพิมพ์ค าว่า “สารบัญ (ต่อ)” โดยใช้ตัวอักษรขนาด 18 Point ตัวหนา 

 1.5 สารบัญตาราง (List of Tables)  

Anonymous
Free text
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สถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระบุชื่อและต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมด รวมทั้งตารางภาคผนวกด้วย โดยพิมพ์ค าว่า 

“สารบัญตาราง” หรือ “LIST OF TABLES” กลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพ์จบในหน้าเดียวให้ 

ขึ้นหน้าใหม่ และพิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” หรือ “LIST OF TABLES (CONT.)”  

1.6 สารบัญภาพ (List of Illustrations)  

ระบุชื่อและต าแหน่งหน้าของภาพทั้งหมด รวมทั้งภาพซึ่งปรากฏในภาคผนวกด้วย โดยพิมพ์

ค าว่า “สารบัญภาพ” หรือ “LIST OF ILLUSSTRATIONS” กลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพ์จบ

ในหน้าเดียว ให้ขึ้นหน้าใหม่ และพิมพ์ค าว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” หรือ “LIST OF ILLUSSTRATIONS 

(CONT.)” 

 2. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง  

  2.1 การเรียบเรียงรายงานวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   2.1.1 บทน า (Introduction) ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  

    1) ที่มาและความส าคัญของปัญหา แสดงถึงที่มาของปัญหา เหตุผลที่น่าสนใจ

ของการศึกษาเรื่องนี้ โดยควรเขียนอธิบายให้มีน้ าหนัก เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ ที่ท าโครงการนี้ 

    2) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือสมมุติฐาน โดยสมมุติฐานจะมีหรือไม่ ก็ได้แล้วแต่

ความเหมาะสม สมมติฐานการวิจัยเป็นการคาดคะเนค าตอบของการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกสมมติฐานแบบใดขึ้นกับการประมวลความรู้จากทฤษฎี  และผลการวิจัย

ที่เก่ียวข้อง 

   3) วัตถุประสงค์ของโครงการกล่าวถึงเป้าหมายที่ต้องการศึกษาที่ค่อนข้าง

เฉพาะเจาะจง ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร กรณีที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่างควรแยกเป็นข้อๆ 

เรียงตามล าดับความส าคัญ 

    4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้วิจัยมีการคาดหวังว่าผลงานวิจัยนั้นมีความส าคัญ 

และเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับชุมชนใด อย่างไร 

   2.1.2 วิธีการด าเนินงานวิจัย (Materials & Methods)  

 วิธีการด าเนินการวิจัยตามแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขา  อย่าง

ละเอียดชัดเจนมีเอกสารอ้างอิงก ากับไว้ด้วย โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบงานวิจัยเชิง

ปริมาณ หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ 

   2.1.3 ผลการวิจัย (Result) และอภิปรายผล/ วิจารณ์ผล (Discussion)  

 ผู้วิจัยแสดงผลการวิจัยหรือผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะเป็น กราฟ ตาราง 

ภาพประกอบ และอื่นๆที่เหมาะสม ฯลฯ โดยกราฟ ตาราง ภาพประกอบดังกล่าว ต้องมีการเชื่อมโยงกับ
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การบรรยาย  การแปลความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ เพราะเหตุใดจึงได้ผลเช่นนั้น การเปรียบเทียบ  

ผลการศึกษากับผลการวิจัยของคนอ่ืนว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร องค์ความรู้ที่ได้มีผลกระทบ

อย่างไร 

   2.1.4 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  

 สรุปผลการทดลองหรือผลการวิจัย การน าผลของการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 

รวมถึงข้อเสนอแนะที่สามารถน าผลของการวิจัยไปต่อยอดเพื่อการวิจัยครั ้งต่อไป หรือข้อเสนอแนะที่

สามารถน า ผลของการวิจัยไปใช้งานในระดับชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

  2.2 การเรียบเรียงรายงานวิจัยในสายสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 

   2.2.1 บทน า (Introduction) ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

    1) ที่มาและความส าคัญของปัญหา แสดงถึงที่มาของปัญหา เหตุผลที่น่าสนใจ 

ของการศึกษาเรื่องนี้ โดยควรเขียนอธิบายให้มีน้ าหนัก เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญที่ท าโครงการนี้ 

    2) วัตถุประสงค์ของโครงการกล่าวถึงเป้าหมายที่ ต้องการศึกษาที่ค่อนข้าง

เฉพาะเจาะจง ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร กรณีที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่างควรแยกเป็นข้อๆ 

เรียงตามล าดับความส าคัญ 

    3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้วิจัยมีการคาดหวังว่าผลงานวิจัยนั้นมีความส าคัญ 

และเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับชุมชนใด อย่างไร 

    4) ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the study) เป็นการก าหนดกรอบของปัญหา

ให้ชัดเจน โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึงเรื่องใด ที่ไหน เวลาใดบ้าง 

    5) นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of key terms) การก าหนดความหมายค าบางค า 

ที่ใช้เพ่ืองานวิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ศึกษาต้องให้นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition)  

    6) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) การก าหนดกรอบการวิจัย

ด้านเนื้อหาสาระ แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ต้องการศึกษา และสรุปภาพรวมของการด าเนินการวิจัย  

ทั้งนี้อาจแสดงออกในรูปของแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

   2.2.2 การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

   แนวคิด ทฤษฎีที ่นักวิจัยเลือกใช้ในการวิจัย และการทบทวนสรุปสาระส าคัญจาก

เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง (Literature review) เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่ท าการค้นคว้าวิจัย รวมถึงการ

ทบทวน องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและส าคัญต่องานวิจัย โดยเรียบเรียง
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เป็นภาษาที่ชัดเจน ทั้งนี้การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าการทบทวนตามตัวแปรที่ศึกษา หรือแนวคิด ทฤษฎีที่

น ามาใช้ 

   2.2.3 วิธีด าเนินการวิจัย (Materials & Methods) ระบุรายละเอียดดังนี้ 

   วิธีการด าเนินการวิจัยตามแบบแผนและวิธีการวิจัย อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ

วิจัยอย่างละเอียดชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงก ากับไว้ด้วย  โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

รูปแบบของงานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ  

   2.2.4 ผลการวิจัย (Result)  

 ระบุรายละเอียดของผลการวิจัย หรือผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะเป็น กราฟ 

ตาราง ภาพประกอบ และอ่ืนๆที่เหมาะสม ฯลฯ โดยกราฟ ตาราง ภาพประกอบดังกล่าว ต้องมีการเชื่อมโยง

กับการบรรยาย  

   2.2.5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ(Conclusion and Discussion)  

 สรุปผลการวิจัยโดยสรุปเรื่องราวของสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ตลอดจนประโยชน์ในการ

ประยุกต์ของผลงานวิจัยที่ได้ ซึ่งจะประกอบด้วย 

    1) สรุปผลของการวิจัย สรุปเนื้อหาในงานวิจัยทั้งหมด ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

สมมติฐาน (ถ้ามี) วิธีการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป 

    2) อภิปรายผลของการวิจัย กล่าวถึงผลการวิจัย วิเคราะห์ความสอดคล้อง

หรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้ รวมถึงการน าแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัย

มาสนับสนุนเพ่ือเป็นการขยายเพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้กว้างหรือชัดเจนขึ้น การแปลความผลที่ได้

จากการวิเคราะห์ เพราะเหตุใด จึงได้ผลเช่นนั้น 

    3) ข้อเสนอแนะ กล่าวถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ในลักษณะต่างๆ และเสนอแนะ

แนวทางการวิจัยที่ควรท าต่อไปเพ่ือให้กว้างขวางและมีความละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

  2.3 การอ้างอิงในเนื้อหา  

  การอ้างอิงเอกสารที่น ามาอ้างอิงในเนื้อหาจะต้องตรงกับเอกสารที่ปรากฏในส่วนท้าย

บรรณานุกรม โดยการอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้ระบบนาม-ปี เอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัว เอกสารภาษาอังกฤษ 

ให้ใช้ชื่อสกุล กรณเีอกสารที่น ามาอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ ให้เรียงล าดับปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก และคั่นแต่

ละชุดด้วยเครื่องหมาย (;) เช่น (สุวัจน์, 2543; ประเสริฐ, 2545; ชาญยุทธและคณะ, 2548) 

  การอ้างอิงในเนื้อหาเป็นการระบุแหล่งที่มาของเนื้อหา สามารถระบุได้หน้าข้อความและท้าย

ข้อความที่น ามาอ้างอิง โดยจะแตกต่างกันไปตามจ านวนผู้แต่ง โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางน าเสนอรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

รูปแบบการ
อ้างอิง 

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ 

ผู้แต่งคนเดียว ชื่อ (ปีพิมพ์) / Surname (Date) 
ตัวอย่าง 
นุชนารถ (2551)  
Adam (2015) 
 

(ชื่อ, ปีพิมพ์) / (Surname, Date) 
ตัวอย่าง 
(นุชนารถ, 2551)  
(Adam, 2015) 
 

ผู้แต่ง 2 คน ชื่อคนที่1 และคนที่2 (ปีพิมพ์) 
Surname1 and Surname2 (Date) 
ตัวอย่าง 
นุชนารถ และประภัสสร (2551)  
Adam and Keegan (2015) 
 

(ชื่อคนที1่ และคนที2่, ปีพิมพ์) 
(Surname1 & Surname2, Date) 
ตัวอย่าง 
(นุชนารถ และประภัสสร, 2551)  
(Adam and Keegan, 2015) 
 

ผู้แต่งมากกว่า 
2 คน 
แต่ไม่ถึง 6 
คน 

ชื่อคนที1่, คนที2่, และคนที3่ (ปีพิมพ์) 
Surname1, Surname2, and Surname3 
(Date) 
ตัวอย่าง 
คมศร, นัดดา, และก่ิงแก้ว (2553) 
Kate, William, and Domon (2008)  
 

(ชื่อคนที1่, คนที2่, และคนที3่, ปีพิมพ์) 
(Surname1, Surname2, & Surname3, 
Date) 
ตัวอย่าง 
(คมศร, นัดดา, และก่ิงแก้ว, 2553) 
Kate, William, and Domon (2008)  
 

ผู้แต่งมี 6 คน 
หรือมากกว่า 

ชื่อคนที1่ และคณะ (ปีพิมพ์) 
Surname1 et al. (Date) 
ตัวอย่าง 
ศรีสุภา และคณะ (2550) 
Green et al. (2009) 
 

(ชื่อคนที1่ และคณะ, ปีพิมพ์) 
(Surname1 et al., Date) 
ตัวอย่าง 
(ศรีสุภา และคณะ, 2550) 
(Green et al., 2009) 
 

  กรณีที่มีภาพและตาราง การน าเสนอรูปภาพและตารางให้พิมพ์เป็นตัวหนา เช่น ตารางที่ 1 หรือ 

Table 1 และภาพที่ 1 หรือ Figure 1 โดยมีค าอธิบายภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ ที่บรรยายรายละเอียด

ของรูปภาพหรือตารางตามความเหมาะสม 
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 3. ส่วนประกอบตอนท้าย มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการอ้างอิง (Reference)  

ให้ผู ้ว ิจัยรวบรวมเอกสารทั้งหมด ที่ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการเขียนงานวิจัย ระบุรายชื่อ

เอกสารอ้างอิง โดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ให้  

เรียงตามล าดับอักษร  

  3.2 ภาคผนวก (Appendix/ Appendices)  

ภาคผนวกเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตารางบันทึกข้อมูล รูปภาพ เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ เป็นต้น โดยมีข้อความว่า ภาคผนวก อยู่กลางหน้ากระดาษ

ส่วนกลาง รายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป อาจแบ่งเป็นภาคผนวกย่อย ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ค (หรือ APPENDIX A, APPENDIX B ในรายงานการวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ) 

การจัดท าบรรณานุกรม 

 การจัดท าบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 1. วารสาร 

  ชื่อผู้เขียน (ให้เขียนชื่อเต็ม  ตามด้วยชื่อสกุล).//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อเต็ม) 

ปีที/่(ฉบับที่):/หน้าที่ปรากฏบทความ. 

  ตัวอย่าง 

 วรรณวิลัย  ไชยสาร.  2550.  การเผาซินเตอร์แบบสองระยะของเซรามิกแบเรียมไทเทเนต.

วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 3(2): 149–158. 

 ส าหรับภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย แตช่ื่อผู้เขียนใช้นามสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวแรก

ของชื่อตัว ชื่อกลาง ตามล าดับ  

  ตัวอย่าง 

 Gensemer, R.W.  1991.  The effects of pH and aluminum on the growth of The 

acidoplilic diatom Asterrionella ralfsii var. americana. Limnology and 

Oceanography 36(1): 123–131. 

 Prapainop, R. and Maneeratana, K.  2004.  Simulation of ice formation by the 

finite volume method. Songklanakarin Journal of Science and Technology 

26(1): 55–70. 
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 Sultana, N., Kasem, M.A., Hossain, M.D. and Alam, M.S.  1998.  Biochemical 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัย 

 

ผลของการแปรรูปต่อองค์ประกอบทางเคมี 
และคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของ สาหร่ายเกลียวทอง 

 

Effect of processing on Chemical Composition 
and Antioxidant Property of Spirulina (Spirulina platensis) 

 
 

     นุชนาถ วงศ์สุวรรณ    Nutchanart Wongsuwan 

     ประภัสสร เหล่าพงศ์พันธ์   Prapatsorn Laopongpan 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ตัวอย่าง ปกนอก 
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ระยะห่าง 
ขนาดเท่ากัน 
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดเรียงรายงานการวิจัย 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณ

แผ่นดินประจ าปี 2551 เป็นงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการประเมินความเป็นไปได้ที่จะ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ตลอดจนผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องส าอาง และอุตสาหกรรม 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ได้ให้การสนับสนุนทุนในการท าวิจัยนี้ 

ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือวิเคราะห์ ตลอดจนสถานที่ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ให้

การช่วยเหลืออ านวยความสะดวกด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยที่อุทิศก าลังกายและก าลังใจช่วยในการ

วิจัยครั้งนี้ลุล่วงได้ด้วยดี ตลอดจนครอบครัวและผองเพ่ือนที่ให้ความห่วงใย เป็นก าลังใจให้เสมอมา ประโยชน์

อันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของท่านและหน่วยงาน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาส นี้ 
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ประภัสสร เหล่าพงศ์พันธ์ 

สิงหาคม 2551 
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ตัวอย่าง กิตตกิรรมประกาศ ก 



 

 

 ผลของการแปรรูปต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ  

ของสาหร่ายเกลียวทอง 

 

นุชนาถ วงศ์สุวรรณ1  และประภัสสร เหล่าพงศ์พันธ์2 

 

บทคัดย่อ 

 

 การทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแปรรูปต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติ

ในการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายเกลียวทอง โดยศึกษาปริมาณของไฟโคไซยานิน เบต้าแคโรทีน คลอโรฟิลล์ 

และปริมาณโปรตีน รวมทั้งคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง โดยศึกษา

คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 2,2-Dipheny1-1-picrylhydrazyl (DPPH) และอนุมูลอิสระ 2,2’-azobis 

(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS) ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีการ

ท าแห้งมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติการต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเกลียวทองแห้ง โดยปริมาณ

ไฟโคไซยานิน เบต้าแคโรทีน คลอโรฟิลล์ และปริมาณโปรตีนของสาหร่ายเกลียวทองที่ผ่านการท าแห้งแบบพ่น

ฝอยมีค่าสูงสุด และพบว่าปริมาณของไฟโคไซยานินมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 

(r= 0.90) ดังนั้นในกระบวนการผงิตสาหร่ายเกลียวทองผง ควรใช้การอบแห้งแบบพ่นฝอยเพ่ือช่วยรักษา

คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย 

 

ค าส าคัญ: สาหร่ายเกลียวทอง องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 
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Effect of Processing on Chemical Composition and Antioxidant Property of 

 Spirulina (Spirulina platensis) 

 

Nutchanart Wongsuwan1  and Prapatsorn Laopongpan2 

 

Abstract 

 This study was investigated the effect of processing on chemical composition and 

antioxidant activity of spirulina (Spirulina platensis). For chemical composition, phycocyanin, 

β-carotence, chlorophyll and protein were analyzed. Antioxidant activity was also evaluated 

using 2,2-Dipheny1-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2’-azobis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic 

acid) diammonium salt (ABTS) radical scavenging capacity. The result showed that chemical 

composition and antioxidant activity were effected by dring process of spirulina. Spray drying 

showed the best condition, because of the highest amount of phycocyanin,  β-carotence, 

chlorophyll and protein. Beside of this, phycocyanin showed the good correlation with 

antioxidant activity. Then spray drying should be the suggestion method for spirulina drying, 

because this method preserved the antioxidant activity of spirulina powder. 

 

Keywords: Spirulina, Chemical composition, Antioxidant property. 
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ภาพที่ 1 การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรในพื้นที่ 

แหล่งที่มา: งานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม (ภรณีย, 2560) 

 งานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม จัดในพ้ืนที่ชุมชนบ้านแหลม ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านแหลม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชนและทรัพยากรท้องถิ่นที่ส าคัญ แสดงความเป็นมาและความส าคัญของการจัดงานเทศการอนุรักษ์

หอยนางรมของชุมชนบ้านแหลม ทั้งนี้คนในชุมชนทุกเพศวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาในการเริ่ม

เตรียมงานจนกระทั่งสิ้นสุดงานเทศกาล นอกจากการจัดนิทรรศการและการจ าหน่ายอาหารทะเลแล้ว ยังมีการ

แสดงและจัดจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก ทั้งใบยาสูบ เครื่องจักรสาน มีให้ผู้เข้าร่วม

งานได้เลือกซื้อหาตามความพึงพอใจ 
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ตารางท่ี 1 ค่า ABTS scavenging effect (%) ของสารสกัดและน้ าสาหร่าย 

สารสกัด ABTS scavenging effect (%) 

 Hexane extract 6.527 ± 0.460c 
 Dichloromethane extract 32.493 ± 0.682c 
 Ethyl acetate extract 4.181 ± 0.442d 
 Ethanol extract 6.067 ± 0.814c 
 Methanol extract 19.123 ± 0.560b 
 Aqueous extract 2.978 ± 0.602c 
 น้ าสาหร่าย 0.847 ± 0.001f 

หมายเหตุ: ตัวเลขที่มีอักษรก ากับท่ีแตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันมในแนวตั้งแสดงถึงความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดท่ีมีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในตัวท าละลายเม

ทานอลและน้ าสาหร่ายด้วยวิธี ABTS free redical scavenging activity พบว่าสารสกัดแต่ละชนิดออกฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยสารสกัดไดคลอไดคลอโรมีเทน มีค่าเปอร์เซ็นต์การออกฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระ ABTS สูงสุดมีค่าเท่ากับ 32.493 ± 0.682 รองลงมาคือ สารสกัดเมทานอล สารสกัดเฮกเซน 

สารสกัดเอทานอลสารกัดเอทิลอะซิเตต สารสกัดน้ า และน้ าสาหร่าย มีค่าเปอร์เซ็นต์การออกฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระเท่ากับ 19.123 ± 0.560, 6.527 ± 0.460, 6.067 ± 0.814 , 4.181 ± 0.442, 2.978 ± 0.602 และ 

0.847 ± 0.001 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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