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 การเตรียมต้นฉบับส าหรบับทความวิชาการและบทความวิจัย 

1. ภาษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความยกเว้นกรณีจ าเป็น ให้เขียนค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยวงเล็บ

ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเล็กท้ังหมดยกเว้นชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ บทความส่วนท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ควรให้

ผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนท่ีจะส่งต้นฉบับ 

2.  การพิมพ์ ให้จัดพมิพด์้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวร์ิดด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. โดยจัด

หนา้กระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตัง้ค่าหนา้กระดาษส าหรับการพมิพห์่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ๆ ละ 1 นิ้ว (2.5 

เซนติเมตร) จัดหนึ่งคอลัมน์ส าหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมนส์ าหรับบทความวิจัย 

3. จ านวนหนา้ เนื้อหาของบทความวิชาการและบทความวิจัย ไม่ควรเกิน 12 หน้า (3 หนา้สดุท้ายไว้รองรับรายการ

อา้งอิง) 
 

 การเรียงล าดับเนื้อหา 

 1. บทความวิจัย 

  1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ค าย่อ ชื่อเร่ืองต้องมีท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเร่ืองภาษาไทยขึ้นก่อน 

  1.2  ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือ

สถาบัน และจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(E-mail) 

  1.3  บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อความย่อท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย  

โดยเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน ไม่ควรเกิน 15 

บรรทัด ไมค่วรมคี าย่อ ให้บทคัดยอ่ภาษาไทยขึน้ก่อนภาษาอังกฤษ 

  1.4  ค าส าคัญหรือค าหลัก (Keywords) ให้ระบุท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละ

ภาษา 

  1.5 บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน าไปสู่การศกึษาวจิัย ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อม

ท้ังจุดมุง่หมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างคราว ๆ และมีวัตถุประสงค์ของการศกึษาและวจิัยนัน้ดว้ย 

  1.6  วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งท่ีน ามาศึกษา จ านวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างท่ี

ศกึษาตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณต์า่ง ๆ ท่ีใชใ้นการศกึษา อธิบายวธีิการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิต ิการสุ่มตัวอย่าง 

วธีิการเก็บขอ้มูลและวธีิการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  1.7  ผลการศกึษา แจ้งผลที่พบตามล าดับหัวขอ้ของการศึกษาวิจัยอยา่งชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มี

ตัวเลขมาก ควรใชค้ าบรรยาย แต่ถ้ามตีัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใชต้าราง แผนภูมแิทน ไมค่วรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ ควร

แปรความหมายและวิเคราะห์ผลท่ีคน้พบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ 

  1.8 สรุปผล ชี้แจงวา่ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวจิัย หรอืแตกต่างไปจากผลงานท่ีมีผู้รายงานไว้

ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงท่ีเชื่อถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน ์หรอืท้ิงประเด็นค าถามการวจิัย ซึ่งเป็นแนวทางส าหรับการวจิัยตอ่ไป 
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  1.9  ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะท่ีจ าเป็น และต้องมีค าอธิบายสั้น ๆ และสื่อความหมาย

ได้สาระครบถ้วน ในกรณีท่ีเป็นตาราง รูปภาพหรือแผนภูมิ ก าหนดให้ชื่อของตารางต้องอยู่ด้านบนและค าอธิบายอยู่ด้านล่าง  

ตัวอย่างเช่น การระบุค าในชื่อของตาราง อาทิ ตารางท่ี 1 ค่าความถี่...., ภาพประกอบ 1 การจัดกิจกรรม....หรือ แผนภูมิ 1 การ

จ าแนกสถิติ..... เป็นต้น 

  1.10 เอกสารอ้างอิง ส าหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ก าหนดให้ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงเป็นแบบ APA 

(American Psychological Association ‘6th edition’) ท้ังเอกสารอ้างอิงท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีหลักการท่ัวไป คือ 

เอกสารอ้างอิงต้องเป็นท่ีถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้

บทคัดยอ่  ต้องไมใ่ชส่่วนหน่ึงของการตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล และไมใ่ชบ่ทความท่ีอยูใ่นระหว่างการรอตีพิมพ ์ 
 

 2. บทความวิชาการ 

  2.1 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  2.2 ผู้แต่ง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  2.3 รายละเอยีดของผู้แต่ง, ต าแหนง่และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  2.4 บทน า 

2.5 เนื้อหา 

2.6 บทสรุป 

  2.7 เอกสารอา้งอิง 

 

 3. บทวิจารณห์นังสือ 

  3.1  ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

  3.2  ชื่อผู้วจิารณ ์

  3.3 บทวจิารณ์  

  

 4. การอ้างอิงสารสนเทศตามแบบ “Publication Manual of the American Phychological Association” (APA: 

Sixth Edition) 
 

หมายเหตุ การใหผู้้เขียนจัดเรียงลักษณะนีเ้พื่อให้กองบรรณาธกิารใช้ในการตรวจสอบความถกูต้องของการอา้งอิง  
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รูปแบบการอ้างอิงในเน้ือหา (Citing references in text) 

 

1. การอ้างองิในเนื้อหาระบบนาม-ปี  โดยมีรูปแบบการเขียนดังน้ี 

 1.1 ผู้แต่ง  1  คน 

 

 

เครื่องหมาย  /  หมายถงึ  เวน้วรรค  1  ระยะ 

Remake:  The symbol  /  meaning is space 1 distance. 

  ตัวอย่าง  รูปแบบที่ 1 

    ไพศาล  วรค า (2561) ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยส าหรับนักศกึษาครู   

      มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    Clark (2005) said that we consider it important to understand learning processes from the perspective  

     of children. 

 ตัวอย่าง  รูปแบบที่ 2 

    กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้บน Google ท่ีมีการสร้างบทเรียน 

         เป็นหน่วย (ประวิทย ์ สิมมาทัน, 2561: 17 – 20) 

    Similar to the significant advances that have been made to overcome the methodological challenges in   

       children’s participation in research (Clark, 2005: 35 – 42) 

 1.2 ผู้แต่ง  2  คน 

 
 

  

  ตัวอย่าง 

    คณิศร จีก้ระโทก และ วันวสิาข ์คงธนกุลบวร (2561) กล่าวไว้วา่......... 

    ...ตามกระบวนการการพัฒนาพทุธิพิสัยของ Irina and Elena (2018) ม ี8 ขั้นตอน ดังนี้... 

    ...การยอมรับกฎระเบียบ (Patton & Wang, 2012)  

 1.3 ผู้แต่ง  3 – 5  คน* 

 
 
 

  ตัวอย่าง 

    อริยา หาวิเศษ, สนิท ตีเมอืงซ้าย, และ ดรุณนภา นาชัยฤทธ์ิ (2561) ได้ท าวิจัยเร่ือง... 

    ...ปรับเวลาเลิกงานให้เป็นเวลาแหง่การเรียนรู้ในโลกดิจิทัล (Kearney, Jones, & Roberts, 2011) นับเป็น 

     การสร้างโอกาสท่ีด.ี.. 

 

 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล/(ปี) หรอื (ชื่อ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ   สกุล/(ปี) หรอื (สกุล,/ปี) 
 

ไทย   ชื่อ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล/(ปี) หรอื (ชื่อ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ   สกุล/and/สกุล/(ปี) หรอื (สกุล/and/สกุล,/ปี) 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล,/ชื่อ/สกุล,/และ/ช่ือ/สกุล/(ปี) หรอื (ชื่อ/สกุล/,ชื่อ/สกุล,/และ/ช่ือ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ   สกุล,/สกุล,/and,/สกุล/(ปี) หรอื (สกุล,/สกุล,/&/สกุล,/ปี) 

 

* กรณท่ีีมีผู้เขียนตั้งแต ่3 คนขึน้ไปให้เขียนครบทุกคนในคร้ังแรก ส่วนการอ้างถึงครัง้ตอ่มาให้ใส่เฉพาะ

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย)และสกุล(ภาษาอังกฤษ)ของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย et al. 
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  ตัวอย่าง รูปแบบที่ 1 

    บุษกร เขจรภักดิ์, สมปอง ศรีกัลยา, จิระพร ชะโน, ไพโรจน ์กลิ่นกุหลาบ, และ จันทร์ด ีแสงหา้ว (2561) 

      ได้น าผลจากการวจิัยเร่ือง... 

    Lonigan, C. J., Allan, N. P., Lerner, M. D., Marsh, J., and Rorem, A. (2017) Is kindergarten the new first  

       grade? 

    Lonigan & et al. (2017) Digital storytelling and its expansion across educational context... 

  ตัวอย่าง รูปแบบที่ 2 

    ...การเขียนเป็นวธีิการของการสื่อสารและเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ (บุษกร เขจรภักดิ์ และคณะ, 2561) 

    ...Use of child development assessment in early childhood education: Early childhood   

     practitioner and student attitudes toward formal and informal testing (Lonigan & et al., 2017) 
 

2.  การอ้างองิมากกว่าสองแหล่งข้อมูลให้เขียนเรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 

    ...สอดคล้องกับผลการศกึษาของวรวรรณ อุบลเลิศ (2556) และ อุบลวรรณ กิจคณะ (2560)... 

    ...ววิัฒนาการของศาสตร์การสอน (ชัชวาลย ์ลิ้มรัชตะกุล, 2559; ทิศนา แขมมณี, 2550) 

    ...การวัดท่ีมีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; Marvelde, Glas, Landeghem, & Damme, 

2006) 
 

3.  การอ้างองิจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับทุตยิภูมิ 

 3.1  การอ้างองิหน้าข้อความ 

 

 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

    พสุ เดชะรินทร์ (2548, อ้างถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2543) สิ่งท่ีสะท้อนถึงความส าเร็จทางด้านธุรกิจการผลิต

      ก็คือประสิทธิภาพการผลิต... 

    Spicgel (1988, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) Statistical power analysis for the behavioral  

       sciences 

 3.2  การอ้างองิทา้ยข้อความ 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

    ... (อัลจนา สาทัน, 2560: 44 – 49 อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอ้าน, 2556: 75 – 82) ... 

    ... (Snow, 2006 as cited in Goldstein, Warde, & Peluso, 2013) ... 
 

งานของผู้เขียน (1) ถูกอ้างอยูใ่นงานของผู้เขียน (2) 

ไทย   ชื่อ1/สกุล1/(ปี,/อา้งถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ปี).................... 

อังกฤษ   สกุล1/(ปี,/as cited in/สกุล2,/ปี).................... 

 

งานของผู้เขียน (1) ถูกอ้างอยูใ่นงานของผู้เขียน (2) 

ไทย   ...(ชื่อ1/สกุล1,/ปี/อา้งถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ปี)... 

อังกฤษ   ...(สกุล1,/ปี/as cited in/สกุล2,/ปี)... 
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4.  การอ้างองิจากบทสัมภาษณ ์

 การเขียนอ้างองิจากบทสัมภาษณก์รณไีมม่กีารเผยแพร่เป็นสาธารณะให้เขียนอ้างองิในเนื้อหาเท่านัน้โดยไม่ตอ้งใส่เป็นรายการ

อา้งอิงท้ายเล่ม 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

    (พมิพก์นกวรรณ  ขวัญศิริทรัพย์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กันยายน 2559) 

    (Christian, M. J., personal communication, 30 December 2015) 

 

5.  การอ้างองิข้อมูลจากเว็บไซต์ 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

    (วรวรรณ เพชรอุไร, 24 กุมภาพันธ์ 2561) 

    (Cara, 2018, February 24) 

    (Kamo, 2016, n.d.) 

  กรณท่ีีไม่มชีื่อผู้เขียน 

 

 

 

  ตัวอย่าง 

    (“สายใยเชื่อมสัมพันธ์แหง่ประชาคมศกึษาศาสตร์/ครุศาสตร์”, 14 กุมภาพันธ์ 2560) 

    (“Creating community through storytelling”, 2010, March 19) 

 

    * กรณท่ีีไม่มวีันท่ีเผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ ม.ป.ป. หรือ n.d. 

    * กรณท่ีีมีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรอื ค.ศ. ให้ใส่แค่ ปี เท่านัน้ 

    * ถ้าชื่อเร่ืองมยีาวเกินมากเกินไป ให้ใส่เฉพาะ ค าแรก ๆ ของช่ือเร่ืองเท่านัน้ 

 

6.  การอ้างองิราชกิจจานเุบกษา 

 การอา้งอิงราชกิจจานุเบกษาท้ายขอ้ความในเนื้อหานั้นใหใ้ชช้ื่อกฎหมายและตามดว้ยปี ดังนี้ 

  ตัวอย่าง 

    (พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พุทธศักราช 2561, 2561) 

ไทย  (ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์/สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,/การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดอืน/ปี) 

อังกฤษ  (สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,/อักษรยอ่ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์,/personal communication,/วัน/เดอืน/ปี) 

ไทย  (ชื่อ/สกุล,/วัน/เดอืน/ปีท่ีเผยแพร่) 

อังกฤษ  (สกุล,/ปีท่ีเผยแพร่,/เดอืน/วัน) 

ไทย  (“ชื่อเร่ือง”,/วัน/เดอืน/ปีท่ีเผยแพร่) 

อังกฤษ  (“Title”,/ปีท่ีเผยแพร่,/เดอืน/วัน) 
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รูปแบบการอา้งอิงเนื้อหาที่มผีู้แต่งลักษณะต่าง ๆ แสดงดังตาราง 1 

 ตาราง 1  รูปแบบการอา้งอิงในเนื้อหาพื้นฐานส าหรับงานเดียว (Basic Citation Styles) 

ผู้แต่ง 
การอ้างอิงเนือ้หาหน้าข้อความ การอ้างอิงเนือ้หาท้ายข้อความ 

ครั้งแรก ครั้งต่อมา ครั้งแรก ครั้งต่อมา 

ผู้แต่ง 1 คน วิจารณ์ พาณิช (2556) 

Jacob (2013) 

วิจารณ์ พาณิช (2556) 

Jacob (2013) 

(วิจารณ์ พาณิช, 2556) 

(Jacob, 2013) 

(วิจารณ์ พาณิช, 2556) 

(Jacob, 2013) 

ผู้แต่ง 2 คน ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ 

ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 

(2553) 

Bronstein and Bradley (2014) 

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ 

ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 

(2553) 

Bronstein and Bradley (2014) 

(ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ 

ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 

2553) 

(Bronstein and Bradley, 2014) 

(ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ 

ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 

2553) 

(Bronstein and Bradley, 2014) 

ผู้แต่ง 3 คน อรทัย วมิลโนธ, ภคนันท์  

อุน่แจ่ม, และ ยุรวัฒน์ คล้าย

มงคล (2551) 

Bowe, Ball, and Gold (2017) 

อรทัย วมิลโนธ และคณะ(2551) 

 

Bowe et al. (2017) 

(อรทัย วิมลโนธ, ภคนันท ์

อุน่แจ่ม, และ ยุรวัฒน์ คล้าย

มงคล, 2551) 

(Bowe, Ball, & Gold, 2017) 

(อรทัย วมิลโนธ และ คณะ, 

2551) 

 

(Bowe et al., 2017) 

ผู้แต่ง 4 คน ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์ค า, วิวร 

วรรณ ทัศนา, ทัศนีย์ นาคุณทรง, 

และ ณัฏฐชัย จันทชุม (2561)  

Owusu, Monney, Appiah, and 

Wilmot (2010) 

ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์ค า และ 

คณะ (2561) 

 

 

Owusu et al. (2010) 

(ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์ค า, วิวรว

รรณ ทัศนา, ทัศนีย์  

นาคุณทรง, และ ณัฏฐชัย จันท

ชุม, 2561)  

(Owusu, Monney, Appiah, & 

Wilmot, 2010) 

(ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์ค า และ 

คณะ, 2561) 

 

 

(Owusu et al., 2010) 

 

ผู้แต่ง 5 คน วรวรรณ เหมชะญาต,ิ อรชา

ตุลานันท,์ ทิศนา แขมมณี, พิม

พันธ์ เดชะคุปต,์ และชนาธิป พร

กุล (2544) 

Aksu, Demir, Daloglu, Yildirim, 

and Kiraz (2010) 

วรวรรณ เหมชะญาต,ิ และ คณะ 

(2544) 

 

 

Aksu et al. (2010) 

(วรวรรณ เหมชะญาต,ิ อรชา

ตุลานันท,์ ทิศนา แขมมณี, พิม

พันธ์ เดชะคุปต,์ และชนาธิป พร

กุล, 2544) 

(Aksu, Demir, Daloglu, Yildirim, 

& Kiraz, 2010) 

(วรวรรณ เหมชะญาต,ิ และ คณะ

, 2544) 

 

 

(Aksu et al., 2010) 

ผู้แต่ง 6 คน 

ขึน้ไป 

วรพงษ์ มาลัยวงศ์ และ คณะ 

(2560) 

Field et al. (2009) 

วรพงษ์ มาลัยวงศ์ และ คณะ 

(2560) 

Field et al. (2009) 

(วรพงษ์ มาลัยวงศ์ และ  

คณะ, 2560) 

(Field et al., 2009) 

(วรพงษ์ มาลัยวงศ์ และ  

คณะ, 2560) 

(Field et al., 2009) 

ผู้แต่งเป็น

หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(2562) 

International Research Council 

(2018) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(2562) 

International Research Council 

(2018) 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, 2562) 

(International Research Council, 

2018) 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, 2562) 

(International Research Council, 

2018) 

ผู้แต่งเป็น

หน่วยงาน

(โดยใช้ชื่อ

ย่อ) 

กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ, 2556) 

Centre for Equity & Innovation in 

Early Childhood (CEIEC, 2008) 

ศธ (2556) 

 

CEIEC (2008) 

(กระทรวงศึกษาธกิาร [ศธ], 

2556) 

(Centre for Equity & Innovation 

in Early Childhood [CEIEC], 

2008) 

(ศธ, 2556) 

 

(CEIEC, 2008) 
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รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง (References) 

 

1. หนังสือ (Book) 

 1.1 ผู้แต่ง 1 คน 

   
 

  

  ตัวอย่าง  

    วธิาน ฐานะวุฑฒ.์ (2547). หัวใจใหม-่ชวีิตใหม.่ เชยีงราย: ปิติศึกษา.  

    Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating  

      diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA:  

      SAGE Publications. 

 1.2 ผู้แต่ง 2 คน 

 
 

 

 

  ตัวอย่าง  

    พรพทัิกษ ์ชอบใหญ่ และ วินัย ทองภูบาล (2561). การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารสถานศึกษาของ 

      ผู้บรหิารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

    Steinberg, L.,& Darling, N. (2017). Parenting style as context: An integrative model. London: Rout  

      ledge. 

 1.3 ผู้แต่ง 3 – 7 คนให้ใส่ชื่อทุกคน 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปีพมิพ์)*./ชื่อเร่ือง/(พิมพค์รัง้ท่ี)**./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพมิพ์. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีพมิพ์)./ชื่อเร่ือง/(พมิพค์รัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/

ส านักพิมพ.์*** 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล./(ปีพมิพ์)./ชื่อเรื่อง/(พมิพค์รัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ:์/ส านักพิมพ.์ 

อังกฤษ   สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ.,/&/สกุล,อักษรยอ่ช่ือ./(ปีพมิพ์)./ชื่อเรื่อง/(พมิพค์รัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ 

               ///////ส านักพิมพ์. 

 

ไทย   ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ช่ือ7 

       ////////สกุล7./(ปีพมิพ)์./ชื่อเรื่อง/(พมิพค์รัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ.์ 

อังกฤษ สกุล1,/อักษรยอ่ช่ือ1.,/สกุล2,/อักษรยอ่ช่ือ2.,/สกุล3,/อักษรยอ่ช่ือ3.,/สกุล4, 

   ////////อักษรยอ่ช่ือ4.,/สกุล5,/อักษรยอ่ช่ือ5.,/สกุล6,/อักษรยอ่ช่ือ6.,/&/สกุล7, 

   ////////อักษรยอ่ช่ือ7./(ปีพมิพ์)./ชื่อเรื่อง/(พมิพค์รัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ.์  

 

 

 

* กรณีไม่ปรากฏปีที่พมิพ ์ให้ใส ่(ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 

** กรณีพมิพ์คร้ังที่ 1 ไม่ต้องระบุคร้ังที่พิมพ์ 

***กรณีไม่ปรากฏเมืองหรือส านักพมิพ์ ให้ใส ่(ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 
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  ตัวอย่าง  

    พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมานงามสนิท, ฐานันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา 

     พรรณาธกิุล, กฤษฎิ์ สถิตย์วัฒนานนท์, และประยงค์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์และศลิป์การ 

      บริหารการพฒันาทรพัยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม. 

     Ary, D., Jacobs, L.C., Irvine, A. K. S., & Walker, D. A. (2018). Introduction to research in   

      education. Boston, MA: Cengage Learning. 

  

 1.4  ผู้แต่ง 7 คนขึ้นไป ใหใ้ส่ชื่อและสกลุของผู้แต่งคนที่ 1 – 6 ตามด้วยเครื่องหมาย (, …) ก่อนชื่อคนสดุท้าย 

  ตัวอย่าง   

    จิราภา เต็งไตรรัตน์, นพมาศ อุง้พระ (ธีรเวคิน), รัจร ีนพเกตุ, รัตนา ศริิพานิช, วารุณี ภูวสรกุล,  

    ศรีเรือนแก้ว กังวาล, ... อุบลวรรณา ภวกานันท์. (2555). จิตวทิยาทั่วไป (พมิพค์รัง้ท่ี 7).  

     กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 

2. หนังสือ (ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์) 
 

 
 

  ตัวอย่าง  

    กระทรวงศึกษาธกิาร. (2560). หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยพทุธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุต่ ากวา่  

       3 – 5 ปี. สืบค้นจาก http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYWzQiaNl_Vc/view  

     Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. Retrieved from  

       http://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhood-education-contesting-early- 

       childhood.html 

 

3. หนังสือแปล 

  
 

 

  ตัวอย่าง  

    ฮอว์คงิ, เอส. (2552). ประวัตยิ่อของกาลเวลาฉบับภาพประกอบ [The illustrated: A brief history of time]  

       (ปิยบุตร บุรีค าและอรรถกฤต ฉตัรภูมิ, ผู้แปล). (พมิพค์รัง้ท่ี 17). กรุงเทพมหานคร: มติชน. 

 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปีพมิพ์)./ชื่อเรื่อง/(พมิพค์รัง้ท่ี)./สบืค้นจาก/URL 

อังกฤษ   สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีพมิพ์)./ชื่อเร่ือง/(พมิพค์รัง้ท่ี)./Retrieved from/URL 
 

ไทย  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีพมิพ์)./ชื่อเรื่อง/[ชื่อหนังสอืภาษาอังกฤษ]/(ชื่อผู้แปล,/ผู้แปล)./ 

       ///////(พมิพค์รัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ.์ 
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4. บทความจากวารสารหรือนิตยสาร  
  

 

 

 ตัวอย่าง  

   อัจฉรยิา  พรมท้าว. (2560). ผลการใช้รูปแบบการประเมินการปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษาของนักศกึษา 

        ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู.  วารสารครศุาสตร์, 14(27), 232 – 247. 

   Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate  

      between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of  

      Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swinedu.au/ 

      index.php/ejap 
 

5. บทความในวารสารอเิล็กทรอนิกส์ (มเีลข doi) 

 
 

 
 ตัวอย่าง  

   Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of  

       terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225 – 229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225 

 

6. หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพอ์อนไลน์ 

  

 

  ตัวอย่าง 

    ผาสุก  อนิทราวุธ. (2544, กรกฎาคม 21). สังคมชนช้ันสมัยก่อนประวัตศิาสตร์ในประเทศจีน.  

       กรุงเทพธุรกิจ, 6 – 7. 

     Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.  

       Retrieved from http://www.nytimes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย – ชื่อ/สกุล./(ปีพมิพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา้.* 

อังกฤษ – สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีพมิพ)์./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา้.* 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปีพมิพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับท่ี),/เลขหน้า./doi:XXX 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีพมิพ์)./ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา้./doi:XXX 

____________________________________________________ 

* กรณีที่เป็นเอกสารออนไลน์ต่อจากเลขหน้า. ใหเ้ติม สืบค้นจาก/ URL หรือ Retrieved from/URL 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดอืน)./ชื่อคอลัมน.์/ชื่อหนังสือพิมพ,์/เลขหนา้.* 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปี,/วัน/เดอืน)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ,์/เลขหนา้.* 
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7. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

 (Doctoral dissertation / Master’s thesis) 

 7.1 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตทีไ่ม่ได้ตพีิมพ์ 

 

 

 
 

  ตัวอย่าง   

    ขจรศักดิ์ พื้นดอนเค็ง. (2561). การพัฒนาชดุฝกึทักษะปฏบิตัคิีย์บอร์ดโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทักษะ 

       ปฏิบัติของเดวสี์ ส าหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปทีี่ 4 (วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

       ไมไ่ด้ตีพิมพ)์. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

     Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of nursing students  

         (Unpublished Doctoral Dissertation). Choong Ang University, Seoul. 

 

 7.2 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตจากเวบ็ไซต์สถาบัน 

 

 

 

 

 

  ตัวอย่าง   

    อุบลวรรณ กิจคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสบืเสาะที่มีสแคฟโฟลดท์ี่ 

       ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล (วทิยานพินธ์ปริญญาดุษฎบัีณฑิต). สืบค้นจาก 

      http://202.29.22.185/lib/item?id=chamo:123703&theme=arcm 

    Bruckman, A. (1997). MOOSE crossing: Construction, community, and learning in a  

       networked virtual world for kids (Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute  

         of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/ 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ/์(วทิยานพินธ์ปริญญาดุษฎบัีณฑิต ไมไ่ด้ตีพิมพ ์

    ///////หรือ วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไมไ่ด้ตีพิมพ)์./ชื่อมหาวิทยาลัย,/เมอืง.* 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อวิทยานพินธ/์(Unpublished Doctoral 

   ///////Dissertation or Unpublished Master’s Thesis)./ชื่อมหาวิทยาลัย,/เมอืง.* 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ/์(วทิยานพินธ์ปริญญาดุษฎบัีณฑิต หรอื 

    ///////วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต)./สบืค้นจาก/URL 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อวิทยานพินธ/์(Doctoral Dissertation or 

   ///////Master’s Thesis)./Retrieved from/URL 
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7.3 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตจากฐานข้อมูลเชงิพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 
  ตัวอย่าง   

    McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing  

       growing up with an alcoholic mother (Master’s Thesis). Available from  

       Pro Quest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728) 
 

8. รายงานวิจัย 

  

 

 

 ตัวอย่าง  

   ทัศนีย ์นาคุณทรง และพิกุล นนตะศรี. (2548). การวิจัยการศกึษาความสามารถทางพหปุญัญาของเด็ก 

     ปฐมวัยทีไ่ด้รบัการจัดประสบการณด์้วยภูมปิัญญาในท้องถิน่ (รายงานผลการวิจัย). มหาสารคาม:  

      มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

    Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Hofer, K. G. (2015). A randomized control trial of a state wide  

   voluntary prekindergarten program on children’s skills and behaviors through third  

   grade (Research Report). Nashville, TN: Vanderbilt University, Peabody Research Institute. 

 

9. เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการทีไ่ม่มี proceeding (Symposium) 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่าง  

   Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C.  

     Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted at the  

     meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, WY. 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ/์(วทิยานพินธ์ปริญญาดุษฎบัีณฑิต หรอื 

    ///////วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต)./สบืค้นจาก/ช่ือฐานข้อมูล./(หมายเลข UMI หรือ  

    ///////เลขล าดับอื่น ๆ) 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อวิทยานพินธ/์(Doctoral Dissertation or 

    ///////Master’s Thesis)./Retrieved from/database’s name./(หมายเลข UMI หรือ  

   ///////เลขล าดับอื่น ๆ) 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อเรื่อง/(รายงานผลการวจิัย)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ.์ 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีท่ีเผยแพร่)./ชื่อเรื่อง/(Research Report)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ.์ 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(เดอืน,/ปี)./เร่ืองท่ีประชุม./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อการประชุม. 

    ///////เอกสารประกอบการประชุมของ(ชื่อผู้จัด),/สถานท่ีประชุม. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(เดอืน,/ปี)./Title of contribution./In/ชื่อ/(Chair),/ 

    ///////Title of symposium./Symposium conducted at the meeting of 

    /////// Organization Name,/Location. 



 12 วารสารครศุาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 

10. การน าเสนองานวิจัยหรือการน าเสนอโปสเตอร์ (Paper Presentation/Poster session) 

 

 

 

 

 
  ตัวอย่าง  

    การน าเสนองานวิจัย 

     ดรุณนภา  นาชัยฤทธ์ิ. (พฤษภาคม, 2560). การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 

     การสอนของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2.  

        น าเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ คร้ังท่ี 3, มหาสารคาม. 

     Khayankij, S. (2016, July). Mandalas as a tool to enhance self-awareness for early childhood  

        student teachers. Paper presented at the meeting of pacific early childhood education  

     research association, Bangkok.  

    การน าเสนอโปสเตอร ์

     Haldrup, S., Lapolla, A., & Gundgaard, J. (2017, November). Cost-effectiveness of switching to   

     insulin degludec (ideg) in real-world clinical practice in Italy. Poster session presented  

     at the meeting of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)  

     20th Annual European Congress, Glasgow, Scotland. 

 

11. รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding) 

 1) ในรูปแบบรปูเล่มหนังสือ 

   

 

 

 

 
 

  ตัวอย่าง  

      พัชราภา  ตันตชิูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ในประเทศมาเลเซียและ 

     สิงคโปร์ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศริิชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อน 

     คุณภาพการศึกษาไทย.การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97 – 102).  

     กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(เดอืน,/ปี)./ชื่อ paper หรือ poster./Paper หรือ Poster  

   ///////น าเสนอในการประชุมของชื่อหนว่ยงาน,/สถานท่ีประชุม. 

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(เดอืน,/ปี)./ชื่อ paper หรือ poster./Paper หรือ  

   ///////Poster session presented at the meeting of Organization Name, 

   ///////Location. 
 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธกิาร/(บ.ก.),/ชื่อหัวขอ้การประชุม. 

   ////////ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./เมอืง,/ประเทศ:/ฐานขอ้มูล. 

อังกฤษ   สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปี)./ชื่อบทความ./In/ชื่อบรรณาธกิาร/( Ed. หรือ Eds.), 

   ///////ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหนา้)./เมอืง,/ประเทศ:/ฐานขอ้มูล. 

*กรณมีเีลข doi ให้เตมิ doi:xxx แทนขอ้ความ สบืค้นจาก/URLหรือ Retrieved from/URL 
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       Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc- 

         Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture notes in computer science:  

         Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (pp. 97-108). Berlin,  

     Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9  

 

 2) ในรูปแบบออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

  ตัวอย่าง  

     Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., &  

        Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in  

        science, engineering, and mathematics. Proceedings of the national academy  

        of sciences, 111(23), 8410 – 8415. Retrieved from https://doi.org/10.1073/ 

        pnas.1319030111 

 

12. เอกสารทีไ่ม่ได้ตพีิมพ์ (เอกสารประกอบการเรียน) 

  

 

 

 

 

 ตัวอย่าง    

    ชัชวาลย ์ ลิม้รัชตะกุล. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวัย.  

       เอกสารไมไ่ด้ตีพิมพ.์ คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม,  

       ประเทศไทย. 

    Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives.  

       Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of British  

       Columbia, Vancouver, Canada.  

 

 

 

 

ไทย    ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเอกสาร./เอกสารท่ีไม่ได้ตพีมิพ,์/คณะ,/มหาวทิยาลัย,/เมอืง, 

    ////////ประเทศ. 

อังกฤษ   สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปี)./ชื่อเอกสาร./Unpublished manuscript,/คณะ,/มหาวทิยาลัย,/ 

   ///////เมือง,/ประเทศ. 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเร่ือง./ใน/ชื่อบรรณาธกิาร/(บ.ก.),/ชื่อรายงานการประชุมเชิงวิชาการ 

   ////////เลขของปีที่(เลขของฉบับท่ี)/เลขหนา้./สบืค้นจาก/URL  

อังกฤษ   สกุล,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปี)./ชื่อเร่ือง./In/ชื่อบรรณาธกิาร/(Ed. หรือ Eds.), 

   ////////ชื่อรายงานการประชุมเชงิวิชาการ/เลขของปทีี่(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา้. 

   ////////Retrieved from/URL 
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13. จุลสาร แผ่นพบัและเอกสารอัดส าเนา 

  ประเภทของสิ่งพิมพ ์

    [จุลสาร] >> [Pamphlet] 

    [แผ่นพับ] >> [Brochure] 

    [เอกสารอัดส าเนา] >> [Mimeograph]  

 
 

  ตัวอย่าง  

     ปัทมศิริ ธีรานุรักษ ์จารุชัยนิวัฒน ์และสมพงษ์ จิตระดับ. (2553). วัยอนุบาล: (อายุ 3 ปขีึน้ไป – 6 ป)ี  

       [จุลสาร]. กรุงเทพมหานคร: ยูนเิซฟ. 

      Sarah Thomas Communications [STCOM]. (n.d.) Transition from home into preschool:  

        Ideas for best practice [Brochure]. Norfolk: (n.p.)  

 

14. เว็บไซต ์

  

 

 

 
 

  ตัวอย่าง   

     เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรยีนรู้สุขศึกษา. สบืค้นจาก 

       http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title=การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

     Sullivan, D.(n.d.). Easing into preschool. Retrieved from https://www.parenting.com/ 

        article/easing-into-preschool-21354399 

 กรณท่ีีไม่มชีื่อผู้เขียน 

 

 

 
 

 

  ตัวอย่าง   

     เส้นทางความสุข: การสัมผสัธรรมชาติ. (2559, 9 มกราคม). สบืค้นจาก 

       http://happinessisthailand.com/2016/01/เส้นทางความสุข-การสัมผัส/ 

     Preschool Prep: How to Prepare Your Toddler for Preschool. (2010, February8). Retrieved from  

        https://www.zerotothree.org/resources/78-preschool-prep-how-to-prepare-your-toddler- 

        for-preschool 

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเร่ือง/(พมิพค์รั้งท่ี)/[ประเภทของสิ่งพมิพ์]./สถานท่ีพิมพ:์/ส านักพิมพ.์ 

ไทย    ชื่อ/สกุลผู้เขียน./(ปี,/วัน/เดอืนท่ีเผยแพร่)./ชื่อบทความ./สบืค้นจาก/URL 

อังกฤษ   สกุล,/อักษรยอ่ช่ือผู้เขียน./(ปี,/วัน/เดอืนท่ีเผยแพร่)./ชื่อบทความ./Retrieved from/URL 

    * กรณท่ีีไม่มวีันท่ีเผยแพร่ปรากฏ ให้ใส ่(ม.ป.ป.) หรอื (n.d.) 

    * กรณท่ีีมีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค ่(ปี) เท่านัน้ 

 

ไทย   ชื่อเร่ือง/(ปี,/วัน/เดอืนท่ีเผยแพร่)./สบืค้นจาก/URL 

อังกฤษ   Title./(ปี,/วัน/เดอืนท่ีเผยแพร่)./Retrieved from/URL 

    * กรณท่ีีไม่มวีันท่ีเผยแพร่ปรากฏ ให้ใส ่(ม.ป.ป.) หรอื (n.d.) 

    * กรณท่ีีมีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค ่(ปี) เท่านัน้ 
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15. การสัมภาษณ ์

  

 
 

 

 

 ตัวอย่าง   

    พระมหาประสระ สมาจาโร (สังขรัตน์). (2554, 16 ธันวาคม). สัมภาษณโ์ดยเอมอัชฌา 

       วัฒนบุรานนท์ [การบันทึกเสียง]. รองเจ้าอาวาสวัดสวนพล,ู กรุงเทพมหานคร.  

    Smith, M. B. (1998, August 12). Interviewed by C. A. Kiesler [Tape recording]. President’s Oral History  

       Project, American Psychological Association. APA Archives, Washington, DC. 

 

16. รายการวทิยุกระจายเสียง 

 

 

 
 

 

  ตัวอย่าง   

     สุกัญญา จันทรัตน์สมโภชน.์ (ผูด้ าเนนิรายการ). (2561, 26 พฤศจิกายน). ห้องสมุดประชาชน 

       เฉลิมราชกุมารี [รายการวทิยุกระจายเสียง]. กรุงเทพมหานคร: สถานวีทิยุศึกษา. 

     Cross, A. (Producer). (2018, November 27). Heat from the Deep [Radio Broadcast]. London: BBC Radio 4. 

 

17. ราชกิจจานุเบกษา 

 

 

   ตัวอย่าง   

     พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561. (2561, 10 พฤษภาคม).  

       ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนท่ี 33. หนา้ 1 – 18. 

ไทย    ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์/สกุลผู้ถูกสัมภาษณ.์/(ปี,/วัน/เดอืน)./สัมภาษณโ์ดย/ชื่อผู้สัมภาษณ์/สกุลผู้สัมภาษณ์ 

    ////////[การบันทึกเสียง]./ต าแหนง่ผู้ถูกสัมภาษณ ์(ถ้ามี),/สถานท่ีสัมภาษณ.์ 

อังกฤษ   สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์/อักษรยอ่ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ.์/(ปี,/วัน/เดอืน)./Interviewed by/ชื่อผู้สัมภาษณ์/สกุลผู้สัมภาษณ์ 

    ////////[Tap recording]./ต าแหนง่ผูถู้กสัมภาษณ ์(ถ้ามี),/สถานท่ีสัมภาษณ.์ 

 

 

ไทย    ชื่อผู้ด าเนนิรายการ/สกุลผู้ด าเนนิรายการ./(ผู้ด าเนนิรายการ)./(ปี,/วัน/เดอืน)./ชื่อเรื่อง./ 

    ///////[รายการวทิยุกระจายเสียง]./สถานท่ีออกอากาศ:/ชื่อช่องสัญญาณ.  

อังกฤษ   สกุลผู้ด าเนนิรายการ/อักษรยอ่ช่ือผู้ด าเนนิรายการ./(Producer)./(ปี,/วัน/เดอืน)./ชื่อเรื่อง./ 

    ///////[Radio boardcast]./สถานท่ีออกอากาศ:/ชื่อช่องสัญญาณ. 

ไทย   ชื่อกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดอืน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนท่ี./หน้า/เลขหนา้ 
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   การเขียนรายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  มวีธีิการเขียนท่ีคลา้ยคลึงกับการเขียนรายการ อ้างอิงตามรูปแบบ

ของภาษาองักฤษในแตล่ะประเภทของสารสนเทศ มรีายละเอยีด  ดังนี ้ 

   1.  ชื่อผู้เขียน ขึน้ต้นดว้ยนามสกุลของผู้เขียนและตอ่ดว้ยชื่อย่อ  

   2.  ชื่อส านักงานหรือกระทรวง เขยีนเป็นช่ือภาษาอังกฤษ  

   3.  ปีท่ีพิมพ์ เปลี่ยนจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ.  

   4.  ชื่อเร่ือง ชื่อวิทยานพินธ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร และชื่องานประชุมวิชาการ แปลเป็น ภาษาอังกฤษ 

 

  ตัวอย่าง รูปแบบที่ 1  

    ภาษาไทย:   

    วรรณี สหสมโชค. (2549). ออกแบบเฟอรน์ิเจอร์. กรุงเทพมหานคร: สมาคมสง่เสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น).  

    Translate Thai Reference:   

    Sahasomchot, W. (2006). Furniture design. Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan). 

 

  ตัวอย่าง รูปแบบที่ 2  

    ภาษาไทย:  

    ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. (2558). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชดุภาษาเพื่อ ชวีิต  

       ทักษะภาษา เล่ม 2 ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 1 (พิมพค์รั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: สกสค. ลาดพร้าว.  

    Translate Thai Reference:  

    Bureau of academic affairs and educational standards. (2015). Textbook on language for lives,  

       language skills book 2 for grade 1 (8th ed.). Bangkok: Office of the Welfare Promotion  

       Commission for Teachers and Educational Personnel. 

 

  ตัวอย่าง รูปแบบที่ 3  

    ภาษาไทย:  

    มานติา ลีโทชวลติ. (2553). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูMตามแนวคิดจติตปัญญาศกึษา  

       เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนเรียนรวม (วทิยานพินธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). สืบค้นจาก  

       http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf  

    Translate Thai Reference: Leethochawalit, M. (2010). Development of learning process  

       organization based on contemplative education approach for developing early  

       childhood teachers in inclusive schools (Doctoral dissertation). Retrieved from  

       http://cuir.car. chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf 

 

การเขยีนรายการอา้งองิภาษาไทยเปน็ภาษาอังกฤษ 

(Translate Thai Reference) 
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   ตัวอย่าง รูปแบบที่ 4  

    ภาษาไทย:  

    นัชนันท์ วเิชยีรชม, มาลินี ประพณิวงศ์, และ อุดมลักษม ์กูลศรีโรจน์. (2561). การพัฒนาทักษะ การพูด 

       ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของพนักงานบริษัทโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอนรายบุคคล.  

       วารสารครุศาสตร ์, 46(3), 100 - 117.  

    Translate Thai Reference:  

     Vichienchom, N., Prapinwong, M., & Koolsriroj, U. (2018). Development of English oral  

      communication skills for adult learners using the individualized instruction concept.  

        Journal of Education Studies, 46(3), 100 - 117. 

 

หมายเหต ุ 

   การอ้างอิงขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลระดับทุตยิภูม ิควรระบุรายการอ้างอิงท้ายเลม่ใหม่ใส่เฉพาะชื่อผู้แตง่ ทุตยิภูม ิ

     เท่านั้น    

    ชื่อบทความภาษาอังกฤษใชตั้วพมิพใ์หญ่เฉพาะค าแรก ชื่อเฉพาะ และค าแรกหลังเครื่องหมายทวภิาค ( : )  

    การเรียงล าดับรายการอ้างอิงท้ายเลม่ ควรเรียงดังนี้ รายการอ้างอิงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Translate Thai  

    Reference 
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  1.  การเรียงตามล าดับอักษร  

   ภาษาไทย ใชห้ลกัการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียงตามรูปพยัญชนะ ก-ฮ  

       ส่วนค าที่ขึน้ต้นด้วยพยัญชนะเดียวกันให้เรียงตามรูปสระ  ดังนี้  

      อะ  อัว  อัวะ  อา  อ า  อิ  อี  อึ  อ ือุ  อู  เอะ  เอ  เอาะ  เอา  เอนิ  เอยี  เอยีะ  เออื  เออืะ  

      แอ  แอะ  โอ  โอะ  ใอ  ไอ  

    ภาษาอังกฤษ  ใชห้ลักการเดียวกับการเรียงค าใน  Dictionary โดยเรียง A - Z  

     ตัวอย่าง  Singh, Y.,   มาก่อน   Singh Siddhu, N.*  

       *พิจารณาจาก [ชื่อสกุล, ชื่อ] เป็นอับดันแรก หากชื่อสกุลตามด้วยชื่อกลางย่อมจัดไว้ล าดับ

ถัดไป กรณีตัวอย่าง ชื่อสกุล Singh เหมือนกันแต่ส่วนหน้าต่อด้วยชื่อ และส่วนหลังต่อด้วยชื่อกลาง ให้จัดเรียงชื่อมาก่อนชื่อ

กลาง 

        Villafuerte, S. A.,   มาก่อน   Villa-Lobos, J. 

 

  2.  การเรียงล าดับงานหลายงานที่มีช่ือผู้แต่งคนแรกเป็นชื่อคนเดียวกัน  

   2.1  ถ้าชื่อผู้แตง่ทุกคนเหมอืนกนั  ให้จัดเรียงตาม ปทีี่พิมพ ์ 

    ตัวอย่าง  พรพทัิกษ ์ชอบใหญ่. (2558).  

       พรพทัิกษ ์ชอบใหญ่. (2561).  

       Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970).  

       Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1995).  
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เพลงลูกทุ่งที่มีเน้ือหาขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) 

Thai Immoral Country Songs During The Past Thai Decade (2550 - 2559) 
 

สันติ ทิพนา1 

Santi Thippana1 
 

   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพลงลูกทุ่งท่ีขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2550 - 2559) เพลงลูกทุ่งท่ีมีค าร้อง

เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงต่อการกระท าท่ีผิดศีลธรรมสะท้อนผ่านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งโดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย โดยใช้วิธี

การศึกษาจากสิ่งพิมพ์ จัดท าแบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของบทเพลงลูกทุ่งและตรวจสอบข้อมูลตาม

ระเบียบวจิัยเชงิคุณภาพ (สันติ ทิพนา, 2560) 

   ...เพลงลูกทุ่ง คือ เพลงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท านองค าร้อง ส าเนียงและ

ลีลาการร้อง การบรรเลงท่ีเป็นแบบแผนมีลักษณะเฉพาะให้บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งมีความสัมพันธ์กับคนไทย

ตัง้แตอ่ดตีจวบจนปัจจุบันและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในกลุ่มคนไทยชนบท เนือ้หาของเพลงลูกทุ่งทักจะสะทอ้นถึงสภาพสังคมและวิถี

ชวีติความเป็นอยู ่รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณีไทย 

เพลงผัวเผลอแล้วเจอกัน 

         ยามอยูก่ับผัว อยา่โทรมาหาแลว้กันเกรงใจเขาทุกวัน 

        แตใ่จฉันยังคิดถึงเธอรู้อยูเ่ต็มอก ในใจคิดฮอดเสมอ 

        ท่องจ าเอาไวน้ะเธอยามผัวเผลอคอ่ยมาเจอกัน 

             (ขับร้องโดย บัวผัน ทังโส)... 

   บทเพลงท่ีมีลักษณะผิดศลีธรรมจารตีประเพณีเชน่นี ้ ได้เผยแพร่ออกไปให้สาธารณชนอย่างกว้างขวาง และเพลงเหล่านี้

ล้วนเป็นเพลงท่ีได้รับความนยิมในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา และประชาชนจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าวติกกังวลวา่เนือ้หาของเพลงจะส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมดังกล่าว พฤติกรรมท่ีจะปรากฏขึ้นนี้ จะท าให้ เกิดปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็น

ผลกระทบตอ่สังคมไทยอยา่งยิ่ง 
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    11 – 21 

ภาษาอังกฤษ 

Beck, Isabel. L., McKeown, M., & Kucan, L. (2002). Choosing Words to Teach. In Bringing Words to Life: Robust  

     Vocabulary Instruction (15-30). New York, NY: Guilford Press. 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด E-mail: S.Santi_Thip@gmail.com 

  Lecturer in Thai language, Faculty of Education, Roi-Et Rajabhat University E-mail: S.Santi_Thip@gmail.com 

ชื่อเร่ือง จัดกลาง ขนาด 16 pt. ตัวหนา 

ชื่อผู้นพินธ์ จัดชดิขวา ขนาด 14 pt. ตัวปกต ิ

บทน า 

บทสรุป 

เนื้อหา 

เอกสารอา้งองิ 

ระบุการอ้างองิภาษาไทย (หนา) 

ระบุการอ้างองิภาษาอังกฤษ (หนา) 

เชิงอรรถ ขนาด 12 pt. ตัวปกติ 



 22 วารสารครศุาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

 

ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ......( TH SarabunPSK18 pt. หนา)....... 

 

**ชื่อผู้นพินธ์ ภาษาไทย..............1 และ ชื่อผู้นพินธ์........................2 

**ชื่อผู้นพินธ์ ภาษาอังกฤษ.........1 และ ชื่อผู้นพินธ์........................2 

(TH SarabunPSK14 pt.ปกติ) 

**ท าเชิงอรรถประกอบรายละเอยีดของผู้นิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ... 

(เนื้อหา TH SarabunPSKขนาด 12 Pt. ปกติ)....ต าแหนง่...หน่วยงานท่ีสังกัด...อเีมลต์ดิตอ่ 

 

 

บทคดัย่อ (TH SarabunPSK14 pt. หนา) 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................

..............................................................(เนื้อหาบทคัดยอ่ TH SarabunPSK14 pt. ปกติ)............................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

ค าส าคัญ: (หวัข้อ :TH SarabunPSK 14 pt. หนา) / (เนื้อหา : TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 

 

 

Article Info: Received DD/MM,/YY; Received in revised from DD/MM,/YY; Accepted DD/MM,/YY 

 

                                                           
1 ระบุข้อมูลผูน้ิพนธ์คนทีห่นึง่ (ภาษาไทย) ได้แก่ ต าแหน่ง (นิสิต/นักศึกษา, อาจารย์, ต าแหน่งทางวิชาการ) หน่วยในสังกัด อีเมล: XXXX@hotmail.com 

  ตามด้วย (ภาษาอังกฤษ) 
2
 ระบุข้อมูลผูน้ิพนธ์คนที่สอง (ภาษาไทย) ได้แก่ ต าแหน่ง (นสิิต/นักศึกษา, อาจารย์, ต าแหน่งทางวิชาการ) หน่วยในสังกัด อีเมล: XXXX@hotmail.com 

  ตามด้วย (ภาษาอังกฤษ) 

ส่วนของกองบรรณาธิการจัดท า 



 23 วารสารครศุาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
Abstract (TH SarabunPSK14 pt. หนา) 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................(เนื้อหาบทคัดยอ่ TH SarabunPSK14 pt. ปกติ)...........................................................  

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................  

 

KEYWORDS: (ตัวอักษรใหญท่ั้งหมด) / (หัวข้อ: TH SarabunPSK14 pt.. หนา) / (เนื้อหา : TH SarabunPSK14 pt. ปกติ) 

 

(ทั้ง 4 หัวข้อ จัด 1 คอลัมน์) 

บทน า  (.TH SarabunPSK14 pt. หนา) 

(เนื้อหา TH SarabunPSK14 pt. ปกติ) .............................. 

....................................................................................... 

....................................................................................   

วัตถุประสงค์ .............................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

วิธีการศกึษา/วธิีการวิจัย (TH SarabunPSK14 pt. หนา) 

ประชากร / กรอบแนวคิด / เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย /  

การวเิคราะห์ขอ้มูล (เนื้อหา TH SarabunPSK14 pt. ปกติ) 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

....................................................................................  

ผลการศกึษา / ผลการวิจัย(TH SarabunPSK14 pt. หนา) 

(เนื้อหา  TH SarabunPSK14 pt.  ปกติ) .......................... 

..................................................................................... 

...................................................................................... 

 

 

......................................................................................... 

อภปิรายผล (TH SarabunPSK14 pt. หนา).................. 

.........................................................................................

.......................................................................................  

ข้อเสนแนะ (TH SarabunPSK14 pt. หนา)....................... 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้.......................................... 

..................................................................................... 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป................................ 

(เนื้อหา TH SarabunPSK14 pt. ปกต)ิ .............................. 

......................................................................................... 

กติตกิรรมประกาศ....................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

.........................................................................................

........................................................................................

เอกสารอา้งองิ (TH SarabunPSK14 pt. หนา) 

 

(รายละเอยีดของเนื้อหา TH SarabunPSK14 pt. ปกติ) 



 24 วารสารครศุาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 

กรณศึีกษา : ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และพิษณุโลก 

 

Economic Growth and Property Development in the Regional of Thailand: A Case of Northern; 

Chiangmai and Phitsanulok 

 

นิพนธ วงศจนิดา และ สหนนท ตัง้เบญจสิริกุล1 

Nipon Wongjinda and Sahanon Tungbenchasilikul1 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพรอมของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาค กรณีศึกษา

ภาคเหนือ และมุ่งหมายใช้เป็นกรอบแนวทางท่ีเสนอแนะให้เกิดประโยชนต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจของ

ประเทศได แบ่งการวเิคราะห์เป็น 2 สวน ไดแก สวนแรกการศกึษาภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ป -

2016 โดย Time Series Analysis ประมาณการมูลค่าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไดวา ในช่วง พ.ศ. 2559-2560 มีค่าเท่ากับ 212, 

228 - 213,752 ล้านบาท และส่วนท่ีสองการส ารวจประชากร 120 คน เป็นผู้ประกอบการและตัวแทนภาครัฐ 78 คน โดย

วเิคราะห์เร่ืองความพรอมปัจจัยท่ีก าหนดความพรอมในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยใช ้Logistic Regression Analysis  

 ผลการวิจัยพบว่า ภาคเหนือมีความพรอมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 89.52 % โดยมีเชียงใหม่และพิษณุโลกเป็น

ตัวแทน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพรอม ไดแก ระบบสาธารณูปโภค การมีรายไดประชาชาติต่อหัวท่ีสูงขึ้น และนโยบายสินเชื่อ 

(มอีทิธิพลมากที่สุด) ในขณะท่ีเชียงใหม่มีความพรอมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 97.60 % โดยปัจจัย ไดแก ระบบการวางผัง

เมอืงท่ีด ี(มอีทิธิพลมากที่สุด) นโยบายสินเชื่อ และการท่ีประชาชนมีรายไดประชาชาติต่อหัวท่ีสูงขึ้น และพิษณุโลกมีความพรอม

ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 92.20 % จากปัจจัย ระบบการวางผังเมืองท่ีดี นโยบายสินเชื่อ และการท่ีประชาชนมีรายได

ประชาชาติต่อหัวท่ีสูงขึ้น (มอีทิธิพลมากที่สุด) 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze property business development in the Northern of Thailand and provided 

recommendations for property development in the regional areas. This research was divided into 2 parts. The first one was 

concerned with the analysis of the property market of the whole kingdom and the Northern region with the use of time 

series analysis in conjunction with secondary data from 1993-2016. Research results indicated the value of property 

market of the whole kingdom between 2559q2-2560q2 is around 212,228 - 213,752 million Baht. The second part 

deployed primary data obtained 78 respondents from 120 populations in the Northern of Thailand. This part analyzed 

decision making in the property development with the adoption of logistic regression analysis. Empirical results showed that 

the readiness of the property development in the Northern of Thailand is 89.52%. The key influential factors included 

infrastructure system, credit policy (the most important factor), and the higher per capita income. In Chiangmai, with 

97.60% of the readiness of the property development, it depended on city planning system (the most important factor), 

credit policy, and the higher per capita income. While Phitsanulok, with 92.20% readiness, the key influential factors were 

the good city planning system, the credit policy, and the higher per capita income (the most important factor).  

 

KEYWORDS: ECONOMIC GROWTH / PROPERTY / PROPERTY DEVELOPMENT 

 

บทน า 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความส าคัญและเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับประชากรและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สภาวะ ท่ี โลกก า ลั ง เผชิญกับแรงขั บ เคลื่ อน ในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ เกิดใหม่ ท่ีส าคัญได แก การเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 

(Emerging Market) เช่น ทวีปเอเชียและบริเวณท่ีมีประชากรอ

ยูหนาแนน่ เชน่ อเมริกาใต ้ยุโรปกลาง… 

วัตถุประสงค์ 

 1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า มพ ร อม ข อ ง ก า รพั ฒน า

อสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาคของไทยทางภาคเหนือ โดยมี

การเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการและตัวแทนภาครัฐ ใน

จังหวัดเชยีงใหม่และพิษณุโลก... 

สมมตฐิานในการวิจัย 

 1. สมมติฐานท่ี 1 (Null & Alternative Hypothesis) : 

ตัวแปรตน้ ไดแก มูลคา่อสังหารมิทรัพย์ในอดีต / ตัวแปรอื่น ๆ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี้จ ากัดประเภทของอสังหาริมทรัพย์

เฉพาะบ้านเดี่ยว และคอนโดมเินยีมเท่านั้น ข้อมูลสถิติทุตยิภูม ิ

 

ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจท้ังประเทศและภูมิภาคศึกษาเป็น

ช่วงเวลา 25 ป... 

วิธีการวิจัย 

  ผูวิจัยไดก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น

สองส่วน สวนแรกเป็น Time Series Analysis ใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ

(Secondary Data) ท่ีจัดเก็บแบบรายไตรมาส ตั้งแต่ 2536-

2559 

ตารางที่ 1 การจัดเก็บขอ้มูลทุตยิภูมท่ีิใช้ในงานวิจัยน้ี 

 ตัวแปร หน่วย 

1 มูลค่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทั้ง

ประเทศ (Property: Prop) 

ลา้นบาท 

 

ที่มา: Fiscal Policy Office. (2559) และ Real Estate Information Center 

(2559)  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างและประชากรเป็นผู้บริโภค นักธุรกิจ

หรือผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดย

ครอบคลุมกลุ่มสาขาต่าง ๆ อันประกอบด้วยกลุ่มนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์  กลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง กลุ่มผู้ รับเหมา 

ก่อสร้าง รวมท้ังกลุ่มนักปกครองระดับจังหวัด... 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

รูปแบบวธีิวิจัยเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative 

research) โดยข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจท้ัง

ระดับมหภาคและภูมิภาคในระดับจังหวัด วิจัยจากข้อมูลปฐม

ภูมิด้วยแบบสอบถาม และศึกษาถึงความพรอมของการ

พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาคน ามาสรุปและ

อภิปรายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ส่วนแรก เป็น Time Series Analysis 

ใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลาน ามาใชส้ร้างแบบจ าลองในการวิเคราะห์

และประมาณการ ไดแก Auto Regressive Integrated Moving 

Average (ARIMA) Model... 

ผลการวิจัย 

 ผู้วจิัยน าขอ้มูลท้ังตัวแปรตามและตัวแปรต้นท้ังสิ้น 7 

ตัวจากข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศโดยรวม มาท าการ

ทดสอบ Unit Root แบบวธีิ Augmented Dickey Fuller (ADF) 

จากข้อมูลตัวแปรท้ังหมด สามารถแสดงผลเพื่อทดสอบความ

นิ่งของขอ้มูลไดดังตารางที่ 3 ได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ Unit Root ใชว้ธีิ Augmented 

Dickey-Fuller Test ของขอ้มูลระดับปกติ (At Level) lag 0 
ตัวแปร รูป

แบ

บ 

ADF 

Test 

Test Critical Value ความ

นิ่ง

ข้อมูล 

1% 5% 10% 

Prop. 1 3.922 -2.603*** -1.950** -1.610* นิ่ง 

ท่ีมา: ค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยผู้วจิัย 

หมายเหตุ : 1 หมายถึง รูปแบบสมการทดสอบ ไดแก

None, 2= Trend & Intercept, 3 = Intercept... 

ผลการวิจัย 

สรุปไดวา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มกีารเตบิโตต่อเนื่อง

ต่อไปในอนาคต จากการศึกษาส่วนท่ี 1 Time Series Analysis 

และจากสว่นท่ี 2 Logistic Regression Analysis... 

อภปิรายผล 

ปัจจัยส าคัญหลัก ๆ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ได แก่ ระบบการวางผังเมือง โครงสร้างสาธารณูปโภค 

มาตรการสินเชื่อและรายไดประชาชาติท่ีสูงขึ้น และพบว่า 

เชยีงใหม่มคีวามพรอมท่ีมากกว่าพิษณุโลก... 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. น าผลการศึกษาท่ีไดมาเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดเป็น

กลยุทธ์หลักในการพัฒนาพืน้ท่ีหรือจังหวัด... 

2. เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในเร่ืองความพรอม

และการพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป 
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